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Marka Quested wydawać się 
może wielu Czytelnikom nieznana. 
Na pewno tym młodszym. Starsi 
mogą kojarzyć nazwę firmy z na-
zwiskiem Quested – weterana 
wielu znanych studiów nagranio-
wych i radiowych w latach 60., 70. 
i 80. Będzie to właściwe skojarze-
nie, gdyż nazwa Quested pochodzi 
właśnie od jego nazwiska.

S am Roger Quested, bo o nim 
mowa, to starszy już obecnie 
pan, którego doświadczenie 

w studiach nagraniowych posłużyło 
w opracowaniu wielu konstrukcji gło-
śników cenionych na całym świecie, 
w tym bardzo renomowanych, np. Ab-
bey Road (lista instalacji jest spora). 
Wiele z tych konstrukcji to projekty 
opracowywane indywidualnie, mon-
towane w ścianach reżyserek, a nie-
które z nich to prawdziwe „ściany 
dźwięku”. Znajdzie się też coś bardziej 
kameralnego. Kilka cech powtarza 
się w każdym modelu – to konstruk-
cje dla wymagających, niekuszące 

nowoczesnym wzornictwem oraz 
przede wszystkim obliczone na efekt, 
czyli jakość dźwięku. Cała reszta jest 
temu celowi podporządkowana.

Dzisiaj, po długiej przerwie w ba-
daniu głośników, trafił na mój warsz-
tat model przeznaczony dla mniej-
szych studiów do odsłuchu w bliskim 
polu – V2108. Nie oznacza to jednak, 
że mamy do czynienia z miniaturką, 
a wręcz przeciwnie…

Budowa
V2108 to konstrukcja z wyglądu 

całkowicie klasyczna. Tak klasyczna, 
że może wydawać się wręcz anachro-
niczna. Skąd anachronizm? Na przy-
kład ze wzajemnych proporcji szero-
kości ściany frontowej i głębokości. 
Nie ma tu nic z nowoczesnych tren-
dów, w których przodują wysmukłe 
obudowy. Obudowa V2108 ma kształt 
niemal sześcianu, odznaczając się 
niebagatelną wagą (23 kg) i solid-
nością konstrukcji. Nie wiadomo, 
co tu jest przyczyną, a co skutkiem, 
jednak tym, co rzuca się w oczy, 
jest głośnik nisko-średniotonowy 
o średnicy 18 cm, który nie zajmuje 
całej szerokości obudowy, pozosta-

wiając po bokach kilkucentymetrowe 
przestrzenie. Pierwszy mój odruch 
to obawa o stereofonię i pytanie o to, 
jak poradzi sobie wysokotonowa ko-
pułka z tak szeroką ścianą frontową.

Dolna część frontu to wyloty 
dwóch tuneli bass-reflex, czyli znów 
klasycznie. Tweeter to tekstylna 
kopułka 1”. Jak donoszą materiały 
fabryczne, oba przetworniki są au-
torskimi konstrukcjami, opraco-
wanymi na potrzeby tego modelu. 
Tył obudowy pozostaje w niemal 
całkowitym władaniu wzmacniacza 
zbudowanego w klasie A/B i jego ra-
diatorów, które zajmują prawie całą 
powierzchnię. Dodatkowe chłodzenie 
wzmacniaczy o mocy 200 W każdy 
zapewniają szczeliny po bokach 
obudowy. Od razu warto zaznaczyć, 
że nawet w trybie spoczynku moni-
tory emitują sporo ciepła, koniecznie 
zatem trzeba zapewnić im warunki 
dobrej wentylacji.

Regulacji V2108 nie ma zbyt 
wiele – ot, tyle tylko, ile trzeba dla 
skompensowania pasma basowego 
w związku z umiejscowieniem mo-
nitorów: +1 dB i –1 dB dla wolnego 
pola, –3 dB dla ustawienia blisko 

6.999 zł (sztuka)
PRODUCENT
Quested Ltd.
www.quested.com
DOSTARCZYŁ
Mega Music
Sopot
tel. 58-551-18-82
www.megamusic.pl
Przetworniki: nisko-średnio-
tonowy 8” (20 cm); wysokoto-
nowy 1” (28 mm).
Pasmo przenoszenia: 
40 Hz–20 kHz.
Wzmacniacze: LF – 200 W, 
HF – 200 W.
Filtry: subsoniczny (Low Cut) 
20 Hz/24 dB/okt; LF EQ 40 Hz 
(–9 dB, –3 dB, 0 dB, +1 dB); 
HF EQ 2500 Hz (–1 dB, 0 dB, 
+1 dB).
Wejścia: combo XLR/TRS 
1/4”.
Wymiary: 34×40×36,5 cm.
Waga: 23 kg.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ
•  podstawowe monitory w 

projektowym lub produk-
cyjnym studiu nagrań

Quested V2108
monitory studyjne bliskiego pola
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ściany i -9 dB dla umiejscowienia 
w narożniku lub przy współpracy 
z subwooferem. Korekcja pasma 
wysokotonowego rozpoczyna się 
od 2,5 kHz wzwyż i umożliwia 
podbicie lub tłumienie tego zakresu 
o 1 dB. Przyłącze jest uniwersalne 
i ma postać gniazda combo, a więc 
akceptującego wtyki XLR i TRS 1/4”, 
symetryczne lub niesymetryczne. 
Ostatnim elementem jest dwukolo-
rowa dioda, sygnalizująca stan pracy 
wzmacniaczy: niebiesko pulsujący 
– rozgrzewanie, świecący – tryb 
normalny i czerwony – wskazujący 
zbyt wysoką temperaturę. Monitory 
włączają się i wyłączają bezgłośnie. 
Wykończenie obudowy jest skromne 
– żadnych ozdób, chromów, złoceń, 
fornirów, oklein czy błyszczących 
lakierów. Wyłącznie matowa czerń 
w najprostszej natryskowej wersji.

Praktyka i wrażenia 
z odsłuchów

Monitory po udręce wnoszenia 
na drugie piętro i wyjęciu z pudeł roz-
panoszyły się w moim skromnym stu-
diu. Od razu stało się jasne, że żadne 
biurko homerecordingowca nie 
wchodzi w grę. Nawet gdyby znaleźć 
odpowiednio wielkie, V2108 przytło-

czą swoją masywnością wszystko. 
Do poprawnej instalacji wymagają 
odległości co najmniej dwóch metrów, 
choć producent dopuszcza nawet 
1,5 m, czego ja jednak nie polecam. 

Te skrzynie są tak wielkie, że lokali-
zacja ich tak blisko siebie przyprawia 
o klaustrofobię. One potrzebują prze-
strzeni i to nie tylko wizualnie, ale 
przede wszystkim akustycznie.

� Najwięcej miejsca na tyl-
nym panelu zajmuje radia-
tor chłodzący. Wśród regula-
torów znajdziemy przełącz-
nik czułości wejściowej oraz 
filtry dla niskich i wysokich 
częstotliwości.

+  precyzyjne przetwarzanie 
średnich i wysokich tonów

+  bardzo dobra stereofonia, 
spore pole odsłuchu

+  wysoka moc wzmacnia-
czy, niskie zniekształcenia

 –  spore rozmiary obudów
 –  nieefektywne niskie tony 

przy cichszym odsłuchu
 –  duża emisja ciepła
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Quested V2108TEST
Co było robić, odkurzyłem ma-

sywne standy i rozmieściłem V2108 
w odległości 230 cm od siebie, z dala 
od pulpitu roboczego. Dodatkowo za-
stosowałem podkładki tłumiące prze-
noszenie drgań na podłoże.

Rozpocząłem od odsłuchu goto-
wego materiału, porównując z równo-
legle działającym systemem BlueSky 
(2+1) – celowo, gdyż materiały 
reklamowe Quested buńczucznie 
zapowiadały „swobodne” przeno-
szenie w dół aż do 40 Hz. Musiałem 
sobie zapewnić obiektywny punkt 
odniesienia. Idźmy więc tym śladem. 
Katalogowe 40 Hz w pomiarach 
znajduje odzwierciedlenie w rzeczy-
wistości, jednak w zwykłym muzycz-
nym odsłuchu istnieje pod jednym 
warunkiem: nie da się tego zrobić 
po cichu. Układ bass-reflex potrze-
buje pobudzenia i ciche granie od-
pada. Trzeba troszkę przyłożyć mocy 
i wtedy jasne się staje, że bliskie 
rozmieszczenie po prostu dusi te gło-
śniki. Rozsunięcie na boki i oddale-
nie pozycji słuchacza na co najmniej 
2 m od osi łączącej oba monitory daje 
dobry efekt.

Instrukcja obsługi monitorów za-
wiera również wskazówki dotyczące 
pozycjonowania dla poprawności od-
tworzenia sceny stereo. Zaleca się tak 
ustawić kierunki osi przetworników, 
aby punkt ich przecięcia wypadał 
tuż za głową słuchacza. Wygląda 
więc na to, że jakakolwiek odchyłka 
od tej recepty coś zaburzy. W rzeczy-
wistości nie zaburza nic, a monitory 
zapewniają dobry odbiór stereo na-
wet przy sporych odchyłkach od osi, 
co po raz kolejny dowodzi, że V2108 
sprawdzą się również w roli monitora 
średniego pola.

Brzmienie Quested jest od po-
czątku do końca brytyjskie, co ozna-
cza, że pasmo średniotonowe jest 
nie tyle uprzywilejowane lub uwy-
puklone, ale potraktowane ze szcze-
gólną dbałością, dzięki czemu opa-
nowanie barwy instrumentów oraz 
wokali stanowić może dla wielu 
realizatorów zupełnie nowe doświad-
czenie. Czułość monitorów na zmiany 
w tym zakresie jest naprawdę zdu-
miewająca, a częstotliwości kłopo-
tliwe są dużo prostsze w uchwyceniu. 
Pierwsze wrażenie, zwłaszcza w kon-
tekście monitorów grających dość 
konturowo, może razić i budzić po-
dejrzenie, że poza średnicą Quested 
nie dają nic innego. Wrażeniu temu 
warto się oprzeć i po prostu zacząć 
pracę. Już po kilkunastu minutach 
okazuje się, że oferują niesłychaną 
wygodę w kontroli brzmienia oraz 
sceny stereo.

Koncepcja cichej pracy z moni-
torami przeszkadza tylko jednemu 
– odtwarzaniu basów. Nie spodzie-
wajmy się eksplozji czy masażu 
trzewi. Nic z tego, co jednak wcale nie 
oznacza, że nie damy rady poprawnie 
zmiksować np. basu czy perkusji. 
Oczywiście damy radę, ale w ramach 
„brytyjskiego” podejścia do brzmie-
nia, czyli: są rzeczy w brzmieniu 
ważne i bardzo ważne. Tym pierw-
szym są niskie tony, a tym drugim 
średnica. Dzięki temu nasze miksy 
nie będą nigdy szczekliwe czy ja-
zgotliwe, a na pewno będą czytelne, 
przejrzyste i w pewien sposób uni-
wersalne brzmieniowo, bez względu 
na rodzaj odtwarzacza czy użytych 
głośników.

Pomiary
Quested V2108 potwierdzają 

brytyjskość brzmienia monitorów 
i ich mniejsze możliwości w zakre-
sie przetwarzania basów. Zejście 
do 40 Hz jest wyłącznie katalo-
gowe. Układ bass-reflex jest strojony 
nawet nieco wyżej, w okolicach 
45 Hz, i jest jedynym źródłem tak 
niskich częstotliwości. Membrana 
kończy efektywną pracę na 50 Hz. 
W związku z tym należy uznać, 
że V2108 przetwarzają skutecznie 
w zakresie od 50 Hz wzwyż. Użycie 
podbicia +1 dB nieco pomaga, jed-
nak kosztem nienaturalnego pod-
bicia 55 Hz z dziurą tuż powyżej, 
co skutkuje sztucznym oddzieleniem 
pasm. Dużo tu zależy od warunków 
pomieszczenia. Pomiar w testach 
wykonany był w warunkach zasta-
nych, bez żadnych dodatkowych mo-
dyfikacji akustyki studia, w którym 
tłumienie okolic 80 Hz jest typowym 
zjawiskiem.

Podsumowanie
Quested V2108 to monitory dla 

doświadczonych i świadomych reali-
zatorów. Oni z pewnością będą wie-
dzieli, jak wykorzystać ogromną pre-
cyzję przetwarzania średnicy. Nie od-
radzam jednak używania ich przez 
amatorów czy nawet początkujących. 
Powiedziałbym nawet, że byłby 
to dobry ruch i – o ile nie mamy już 
słuchu wypaczonego pohukiwaniem 
subwooferów – gwarantujący fanta-
styczną podróż w świat precyzji i bo-
gactwa zakresu średniotonowego. 
Okazać się wówczas może, że stwo-
rzymy miks rzeczywiście intrygujący 
i na pewno odmienny od całej reszty 
jednakowo brzmiącej współczesnej 
produkcji. Droga otwarta, wystarczy 
tylko pozbyć się kliku złych przy-
zwyczajeń.     EiiS

� Pomiar charakterystyki przenoszenia dokonany w osi monitorów, z uwzględnieniem indywi-
dualnego pomiaru wylotu bass-refleksu.

� Zakres działania filtrów w odniesieniu do najwyższych częstotliwości.

� Tak prezentują się charakterystyki korekcji najniższych tonów.

Pomiar w osi oraz w odchyleniu 30 stopni od osi. Jak widać, nie ma tu praktycznie żadnych 
problemów z brzmieniem. �
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