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Przewody Velum 
NF-SX i LS-V

Has∏o: 
„kable Velum” 
brzmi niemal 
jak audiofilskie
zakl´cie. 
Mariusz Olszewski,
w∏aÊciciel firmy 
i g∏ówny projektant, 
ma w sobie coÊ 
z czarnoksi´˝nika.
Roztacza wokó∏
produkowanych 
przez siebie
przewodów
intrygujàcà aur´
tajemniczoÊci. 

Przewody Velum NF-SX i LS-V

Ceny: 
NF-SX (RCA) 1600z∏ (1 m)
NF-SX (XLR) 1900z∏ (1 m)
LS-V 5800 z∏ (2x2,5 m pojedyncze)
Konstrukcja: brak danych

W jego opowieÊciach s∏u-
chanie muzyki jawi si´ ja-
ko sztuka i misterium. 

O naturalnym brzmieniu systemu de-
cyduje m.in. klasa u˝ytych w nim kabli.
Wedle deklaracji producenta Velum
proponuje autorskie rozwiàzania, wy-
nikajàce z 15 lat doÊwiadczeƒ w bran˝y
hi-fi, zapewniajàce ca∏kowità przeêro-
czystoÊç i prawid∏owe oddanie... mu-
zycznego sensu.

Materia∏ i konstrukcja kabli sà jedy-
nie Êrodkiem do tego celu. Nie uda∏o
mi si´ jednak uzyskaç informacji ani na
temat rozwiàzaƒ technicznych, ani na-
wet wykorzystywanych materia∏ów. Na
wystawach Velum pojawia si´ u boku
high-endowych krajowych marek i w∏a-
Ênie w takim towarzystwie ma pre-
zentowaç pe∏ni´ mo˝liwoÊci. To do-
datkowo podsyca ciekawoÊç. Na tyle
skutecznie, ˝e w czasie zesz∏orocznego
Audio Show poprosi∏em o przys∏anie
do testu najnowszych konstrukcji wro-
c∏awskiej firmy.

Do redakcji dotar∏y ∏àczówki NF-SX 
w wersji niesymetrycznej i zbalansowa-
nej oraz g∏oÊnikowy LS-V. Aktualna
oferta obejmuje trzy serie. W ka˝dej
znajduje si´ przewód sygna∏owy, cyfro-
wy i g∏oÊnikowy. Nazewnictwo jest
skomplikowane i nieszczególnie przej-
rzyste. Seri´ bud˝etowà, otwierajàcà
cennik, oznaczono literà „S”. Z niej
w∏aÊnie pochodzi recenzowany interko-
nekt. Powy˝ej znajduje si´ linia „Master
Class”, z literà „G” w oznaczeniach, 
a nad nià „Top Master”, z rozszerze-
niem „Reference”. G∏oÊnikowy LS-V
okaza∏ si´ jedynym przedstawicielem
nowej serii „V”, ulokowanej pomi´dzy
„Budget” i „Top Master”.

Pierwsze wra˝enie w bezpoÊrednim
kontakcie z legendà wydaje si´ istotne. 
W przypadku Veluma trudno je uznaç
za pozytywne. Przewody wykonuje si´
r´cznie. Ich gara˝owy wyglàd, szczegól-
nie ∏àczówek, dobitnie na to wskazuje.

■ƒPawe∏ Go∏´biewski i Alek Rachwaldƒ■



Pod zewn´trznym oplotem z czarnego
tworzywa widaç pomaraƒczowà foli´,
pokrywajàcà przewodniki o nieokreÊlo-
nej proweniencji. PrzeÊwitywanie kolo-
ru skutkuje z∏oto-bràzowym zabar-
wieniem zewn´trznej pow∏oki. Przez
szeleszczàcà koszulk´ wyczuwa si´ jak-
by w´ze∏ki – prawdopodobnie miejsca
splecenia ˝y∏. Wtyki RCA i XLR (Neu-
trik) osadzono w sztywnych tulejach 
z tworzywa, dzi´ki czemu skrajne od-
cinki ∏àczówek sà odporne na za∏ama-
nia, ale te˝ wymagajà minimum 15 cm
wolnego miejsca z ty∏u urzàdzenia. 
W po∏owie d∏ugoÊci ∏àczówek umiesz-
czono dodatkowe tuleje o tajemniczym
przeznaczeniu; nie wykluczam, ˝e s∏u˝à
jedynie jako miejsce naniesienia nazwy
modelu.

G∏oÊnikowy LS-V wyglàda znacznie le-
piej. Przewodniki umieszczono w os∏o-
nie o kszta∏cie i elastycznoÊci grubego
w´˝a. Z jej koƒców wystajà przewody
zakoƒczone wide∏kami. Sà mi´kkie, po-
datne na odkszta∏cenia, ale ∏atwo si´
dopasowujà do gniazd g∏oÊnikowych.

Oplot zewn´trzny utrzymano w iden-
tycznej z∏oto-bràzowej kolorystyce. Po-
równanie efektu r´kodzie∏a z produk-
tami innych polskich manufaktur 
(Argentum, Albedo) wypada na nieko-
rzyÊç Veluma. Jednak zwolennicy mar-
ki stwierdzà zapewne, ˝e nie wyglàd
Êwiadczy o wartoÊci kabla. Przekonamy
si´ ju˝ za chwil´.     

Pawe∏ Go∏´biewski

Opinia 1

System

Odtwarzacz CD: SoundArt Sarah

Gramofon: Garrard 401/OL Silver/

Denon DL-110

Przedwzmacniacz korekcyjny: GSP 

Revelation

Wzmacniacz zintegrowany: 

SoundArt Jazz

Kolumny: ATC SCM-35

Listwa sieciowa: Fadel Hotline 

Coherence

Stoliki: StandArt STO i SSP

O ds∏uchy rozpoczà∏em od
∏àczówki. Niestety, wersja
XLR okaza∏a si´ uszkodzo-

na (jeden kana∏ gra∏ ciszej), dlatego
zbalansowanego Fadela Aeroflex Plus
zastàpi∏ Velum NF-SX w wersji RCA.
Mog∏o to wp∏ynàç na wyniki. 

Trudno nie doceniç efektów zmiany
przewodów. Zaznaczam jednak, ˝e
opisywane ró˝nice nie sà tak du˝e, jak

mo˝e to wynikaç z próby precyzyjnego
opisu. W tym przypadku zmiany do-
tyczy∏y g∏ównie oddania przestrzeni 
i rozdzielczoÊci. Velum wniós∏ wi´kszà
spójnoÊç zakresów, bez utraty szczegó-
∏ów, ale z pewnym uproszczeniem wie-
lowymiarowoÊci sceny. Zabrzmia∏ ele-
gancko i dostojnie; dêwi´k by∏ mini-
malnie mniej noÊny ni˝ w po∏àczeniu
zbalansowanym (Vivaldi „Cztery pory
roku”, Carmignola, FIM). Mimo to na
pochwa∏´ zas∏uguje czytelnoÊç repro-
dukcji dalszych planów oraz spektaku-
larna dynamika orkiestry symfonicz-
nej (Holst „Planety”, XRCD2). G∏osy
ludzkie („Best Audiophile Voices”
XRCD2) wypad∏y bardzo naturalnie, 
a odg∏osy oddechów, towarzyszàce
Êpiewaniu do mikrofonu, pozosta∏y
czytelne. 

Nie zauwa˝y∏em Êladów ostroÊci czy
podkreÊlania sybilantów. Efekt ten
osiàgni´to bez pogrubiania brzmienia
– jestem na to uwra˝liwiony, ale mimo
to nie odnotowa∏em prób docià˝ania
zakresu Êrednich tonów. Wokale i in-

strumenty strunowe wybrzmiewa∏y
bezpoÊrednio, bez zawoalowania, cho-
cia˝ na scenie zosta∏y zlokalizowane
pó∏ kroku za linià g∏oÊników. Wszyst-
ko to przy zastosowaniu najtaƒszej 
∏àczówki w ofercie.

Efekty pod∏àczenia g∏oÊnikowych 
LS-V potwierdzi∏y ich wysokà klas´.
Velumy nie modelujà brzmienia w od-
czuwalny sposób ani nie podkreÊlajà

wybranych fragmentów pasma. Zamiast
tego pozwalajà muzyce p∏ynàç szero-
kim, czystym strumieniem. Dêwi´k in-
strumentów jest prawdziwy, a wspó∏-
tworzàce ten efekt mikrodynamika 
i barwa nie budzà zastrze˝eƒ. 

Niskie tony dajà mocny fundament;
sà odwa˝ne, wyraêne oraz – co najwa˝-
niejsze – czytelne i zró˝nicowane. Pod-
kreÊlam znaczenie basu, lecz nie wyni-
ka to z jego dominacji, ale z wysokiej
jakoÊci. Dêwi´k wydaje si´ nieskr´po-
wany; narastanie impulsów – b∏yska-
wiczne. 

Kompletowi Velum trudno wytknàç
s∏aboÊci i po kilku dniach ods∏uchów
rzuci∏em r´cznik, poÊwi´cajàc upalne
letnie wieczory s∏uchaniu p∏yt. Jednà 
z nich by∏ LP „I Ching” (Savitor), na-
grany w latach 1982-83. System prze-
niós∏ mnie w te niezwyk∏e, choç sier-
mi´˝ne czasy. Podzieli∏em je z moim
goÊciem, Êwietnie pami´tajàcym mu-
zyk´ MNWH. Zaskoczy∏o mnie, jak
emocjonalnie odebra∏ ten przekaz, 
a widzàc go Êpiewajàcego z przymkni´-
tymi oczami: „Ja p∏on´”, uÊmiecha∏em
si´, bo nie pasowa∏o to nijak do wize-
runku managera wielkiej korporacji.
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I jak tu nie uznaç, ˝e Velum pozwa-
la odkrywaç muzyczne emocje? W le-
gendy mo˝na wierzyç albo nie. Zainte-
resowani mogà zweryfikowaç mo˝li-
woÊci tych kabli ods∏uchem we w∏a-
snym systemie. Zach´cam.

Pawe∏ Go∏´biewski

Opinia 2

System

Odtwarzacz CD: Advance Acoustic 

MCD-403/MDA-503, Gamut CD-3

Gramofon: VPI Aries 3 upgrade/

JMW-10.5/Shelter 901

Kolumny: Vienna Acoustic 

Beethoven, ART Loudspeakers 

Stiletto 6, Neat Momentum 4i, 

Gamut L3, 

Wzmacniacz: SoundArt Jazz, 

Gamut Si100

Filtr sieciowy: IsoTek Sigmas

O kablowanie Velum znam
dobrze. Od paru lat u˝y-
wam regularnie g∏oÊni-

kowych LS-G (wczeÊniejsza wersja
szczytowego modelu). Sà wyjàtkowo
masywne, ale Êwietnie si´ sprawdzajà,

zw∏aszcza w jasnych systemach. Poza
tym mój felieton przyczyni∏ si´ kiedyÊ
do rozwiania cz´Êci tajemnicy, otacza-
jàcej wroc∏awskiego producenta. W tej
sytuacji trudno, bym pozosta∏ oboj´t-
ny na nowe kable pana Olszewskiego.
Tym bardziej, ˝e przynajmniej g∏oÊni-
kowe zdradzajà w stosunku do wcze-
Êniejszych modeli wyraêny post´p pod
wzgl´dem starannoÊci wykonania. Mi-
mo ˝e nadal widaç znamiona r´ko-
dzie∏a, to przesta∏y one dra˝niç. Nowy
g∏oÊnikowiec prezentuje si´ sympa-
tycznie i troch´ przypomina Acoustic
Zen Satori.

Kable Velum (od razu w komplecie)
wpina∏em w system po Argentum, któ-
rych u˝ywam w wi´kszoÊci ods∏uchów
w∏asnych klocków, ze wzgl´du na bli-
ski optymalnemu uk∏ad cech brzmie-
niowych. U˝y∏em ich te˝ w teÊcie kilku 
kolumn wraz z kompletnym systemem
Gamuta, co – bioràc pod uwag´ cen´ –
nie by∏o wcale mezaliansem. Zastàpie-
nie srebrnych Argentum nie wiadomo
jakimi (ale chyba miedzianymi) Velu-
mami z poczàtku nie przynios∏o szcze-
gólnej zmiany; zastanawia∏em si´ 
nawet, czy dam rad´ cokolwiek wy-
chwyciç. Jednak parokrotna zmiana
wykaza∏a, ˝e system z Velumami brzmi
minimalnie spokojniej. Z pewnoÊcià sà

to neutralne kable, które w dobrze ze-
stawionym systemie nie chcia∏y zbyt-
nio ujawniç cech szczególnych. W po-
∏àczeniu z kolumnami o mniejszym
basie (ESA Triton 1SE) pokaza∏y le-
ciutko wi´ksze docià˝enie i wype∏nie-
nie ni˝ Argentum, które w tym zesta-

wieniu da∏y dêwi´k bardziej analitycz-
ny. W sumie z Tritonami Velumy
sprawdzi∏y si´ lepiej.

Przewody bardzo dobrze wypadajà
w ka˝dym zestawieniu; zw∏aszcza tam,
gdzie brzmienie bywa zbyt szczup∏e.
Jednak efekt ten jest w LS-V s∏abiej za-
znaczony. To model bardziej neutral-
ny od starszych produktów firmy.
Brzmienie okazuje si´ szlachetne i pe∏-
ne. Nie odnosi si´ wra˝enia filtracji,
pozbawiania dêwi´ku jakichÊ pier-
wiastków czy te˝ korygowania czego-
kolwiek. 

Sp´dzi∏em z tymi kablami du˝o cza-
su i ich dêwi´k niejako wtopi∏ si´ 
w mój system. Szczególnie dobry dzieƒ
mia∏y, gdy przysz∏o do ods∏uchu syste-
mu Gamuta. Velumy idealnie odda∏y
pe∏ny, neutralny i szybki dêwi´k duƒ-
skiego sprz´tu, nic nie tracàc z barwy
g∏osu, masy dêwi´ku ani jakoÊci basu. 
I to chyba dobra droga: nowe modele
nadajà si´ zw∏aszcza do zrównowa-
˝onych, neutralnych systemów. Z pew-
noÊcià nie popchnà ich w stron´ sza-
roÊci, ale te˝ nie dodadzà ciepe∏ka na
si∏´. Solidny produkt, wart zaintereso-
wania s∏uchaczy obawiajàcych si´, czy
aby êle dobrane kable nie osuszà im
brzmienia. Te nie osuszà na pewno 
i w ogóle nie zrobià krzywdy.

Jak dla mnie, klasa. Przyda∏oby si´
jeszcze, ˝eby ∏àczówka zarazi∏a si´ apa-
rycjà od kabla g∏oÊnikowego.

Alek Rachwald


