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2,5-drożna, bas-refleks

Impedancja:
6 Ω nominalna, 3 Ω minimalna

Skuteczność: 
90 dB

Pasmo przenoszenia: 
25 - 35 000 Hz +/-3 dB

Minimalna rekomendowana moc wzmacniacza 100 W

Wymiary (w x s x g):
1735 x 620 x 640 mm

Waga:
120 kg/szt.

Wykończenie:

Wersja standard:
Czarny Carbon, Czarny Jedwabisty

Mat:
Naturalna Wiśnia, Klon, D?b

Wysoki połysk: 
Biały, Birds Eye Maple, Red Birds Eye, Burr Walnut, Hebanowy Orzech, 

Orzech, Red Tulip, Zebrano

–  CARDINAL  –
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Technologia przetworników Wilson Benesch

Dziewięć wysoko zoptymalizowanych przetworników w każdej kolumnie 
umożliwia osiągnięcie nowego poziomu referencyjnego w dziedzinie dy-
namiki oraz szybkości odpowiedzi impulsowej, umożliwiając stworzenie 
nadzwyczaj naturalnej i wysoko przejrzystej sceny dzwiękowej. Podobnie 
do pozostałych modeli z serii Geometry, kolumny Cardinal zostały wypo-
sażone wyłącznie w przetworniki zaprojektowane, stworzone i wykonane 
przez Wilson Benesch.

Wysokotonowy głośnik Semisphere o rozmiarze 25mm wykorzystuje w 
układzie magnetycznym sześć magnesów ziem rzadkich. Współpracuje 
on z prostym filtrem pierwszego rzędu. Dwa 17-centymetrowe głośniki 
średniotonowe Tactic-II sa filtrowane mechanicznie, bez cewek czy kon-
densatorów. Niskie tony odtwarza czwórka 17-centymetrowych głośni-
ków Tactic II pracujących w układzie isobaric. Są one wspomagane przez 
dwa 17-centymetrowe głośniki Tactic pracujące jako membrany bierne. 

Zestawy głośnikowe Cardinal to najbardziej zaawansowane kolumny, 
jakie kiedykolwiek zostały opracowane przez Wilson Benesch. Bazujące 
na włóknach węglowych, systemie zaawansowanej technologii kompo-
zytowej, zapewniają najwyższą z możliwych jakość dźwięku, umożliwia-
jąc stworzenie wyjątkowej obudowy o olbrzymiej wewnętrznej objętości. 
Obudowy o łukowatym kształcie umożliwiają osiągnięcie skomplikowa-
nej wewnętrznej geometrii, która przeciwdziała falom stojącym i zapew-
nia osiągnięcie jedynej w swoim rodzaju wartości stosunku sygnału do 
szumu. Zastosowanie Technologii Zaawansowanych Materiałów (ang. 
Advanced Materials Technology) stanowi unikalny symbol doskonało-
ści, który definiuje markę Wilson Benesch, czyniąc ją jedyną w swoim 
rodzaju.

Kształt i geometria kolumn Cardinal od razu wskazują na projekt 
firmy Wilson Benesch, zawierający w sobie elementy pochodzące  
z wielu poprzedników, takich jak modele: A.C.T One, Bishop i Chimera.
Powierzchnia podstawy kolumn Cardinal jest więcej niż dwukrotnie 
większa od modelu Chimera, a wysokość modelu Cardinal jest większa 
o trzydzieści centymetrów, zapewniając tym samym wzrost wewnętrz-
nej objętości aż o 65%. Podobnie do pozostałych modeli z serii Geometry,  
kolumny Cardinal zostały wyposażone w firmowe przetworniki Tactic-II 
i tweetery Semisphere. W sumie, aż osiemnaście przetworników zamon-
towanych w jednej parze zestawu głośnikowego Cardinal, pokrywa  
pasmo sięgające od 25Hz do 35kHz.

Średnie częstotliwości obsługiwane są przez dwa, wysoko specjalistycz-
ne przetworniki Tactic-II. Izobaryczna formacja Tactic znajduje swoje 
zastosowanie w modelu Cardinal, dzięki użyciu czterech przetworników 
Tactic-II, zapewniających uzyskanie nowego punktu odniesienia w dzie-
dzinie dynamiki i szybkości odpowiedzi impulsowej.

Harmonijne kształty, inspirowane światem przyrody, zapewniają zesta-
wom Cardinal fenomenalną sztywność i piękną formę. Dzięki zakrzywio-
nym kształtom obudowy, kolumny podczas odsłuchu muzyki, znikają w 
pokoju. Są niewidzialne. 

Wilson Benesch, ,,The Cardinal” jest wynikiem pracy wielu dekad w 
dziedzinie konstruowania obudowy, przetworników i innowacji mate-
riałowych. Rozwój miał ewolucyjny przebieg, bazując na każdym, bez 
wyjątku, sukcesie. Przez pełne pasji zaangażowanie w produkcję, inno-
wacyjność i przywiązanie do najwyższych standardów wykonania poja-
wił się produkt, który mógł powstać tylko w jednej firmie.

–  CARDINAL  –
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2.5 way, true linear phase, free space, ported enclosure, floor standing monitor

Drive units: 
1 x 170mm (7”) Wilson Benesch Tactic II Mid/Bass unit, 1 x 170mm (7”) Wilson Benesch Tactic II Bass unit,

1 x 25mm (1”) Wilson Benesch Semisphere Soft dome Tweeter

Low frequency loading: Bessel alignment of fourth order reflex. Double chamber differential tuning

Frequency range: -6dB at 30Hz and 35kHz, -3dB at 35Hz and 25kHz

Frequency response: 35Hz to 30kHz +- 2dB on axis

Sensitivity: 89dB spl at 1metre on axis. 2.83V input

Impedance: 6 Ω nominal, 4 Ω minimum

Crossover: First Order tweeter crossover, First Order Bass roll-off

Selected polypropylene capacitors and air cored inductors

Crossover Frequencies: 500 Hz / 5 KHz

Internal wiring: Hand-made loom comprised of Multi stranded military specification silver plated copper 
with PTFE jacket soldered connections throughout.

Input connections: Bi-wireable, in house machined rhodium plated copper alloy terminals

Maximum spl: 118dB at 1 metre   Power handling: 200W

Dimensions: H 910mm, W 230mm, D 370mm   Internal Volume: 44 litres   Net Weight: 31Kg

–  VECTOR  –
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–  VECTOR  –

Seria Geometry stanowi swoisty hołd dla idei zachowania geometrycz-
ności we wszystkich projektach konstrukcyjnych. Geometry jest kolej-
nym krokiem w rozwoju, po linii produktów wchodzących w skład 
serii Odyssey, obecnej na rynku już od dziesięciu lat. Nowe kolumny 
głośnikowe stanowią podsumowanie wielu lat ewolucyjnych zmian, 
posiadając w sobie nowe technologie i możliwości produkcyjne.

Vector to konstrukcja podłogowa, dwu i pół drożna, wysoko zoptymili-
zowana, zbudowana z zaawansowanych technologicznie materiałów.  
Dzięki zastosowaniu pojedynczej struktury obudowy wykonanej  
z włókien węglowych, nie było koniecznym stworzenie skomplikowa-
nego ożebrowania usztywniającego wewnątrz kolumn. Konstrukcja 
obudowy pozostawia więc dużą wolną przestrzeń wewnętrzną, zwięk-
szając pojemność zespołów głośnikowych, przy zachowaniu niedu-
żych wymiarów zewnętrznych zespołów głośnikowych, co stanowi 
kolejny kluczowy czynnik w sukcesie niniejszego projektu.

Zestawy są montowane ręcznie, z wysokiej klasy materiałów, co po-
woduje osiągniecie ekstremalnie wysokich poziomów wzajemnego 
tłumienia. Rezultatem zastosowanie kompleksowej hybrydowej  
konstrukcji jest praktycznie pozbycie się szumów obudowy, co  
owocuje osiągnięcie jednego z najniższych stosunków sygnał/szum  
na świecie wśród kolumn głośnikowych. Jednocześnie zestawy są  
w stanie dostarczyć pełną dynamikę dźwięku pochodzącą z ultra  
mocnych przetworników akustycznych.

Stopień kontroli procesu produkcyjnego, jaki jest możliwy do osiągnię-
cia tylko wtedy gdy każdy pojedynczy element powstaje pod tym sa-
mym dachem, powoduje iż idealne spasowanie obudowy i przetwor-
ników jest oczywistością. Kolumny wytwarzane są przy użyciu super 

precyzyjnych maszyn C.N.C (sterowane numerycznie obrabiarki).  
Zastosowanie zaawansowanej technologii włókien węglowych i ręcz-
ny montaż przez wysoko wykwalifikowanych techników umożliwiają  
spełnienia najwyższych standardów produkcji.

Przetwornik średniotonowy Tactic II odtwarza w nadzwyczajny 
sposób transjenty, które nigdy nie są powstrzymywane przez ele-
menty konstrukcyjne zwrotnicy. Jedyne ograniczenia w tego rodzaju 
konstrukcji są zależne od jakości podłączonego wzmacniacza mocy. 
Kwintesencją cech konstrukcyjnych Vectora jest zastosowanie 2,5 
drożnej konstrukcji zwrotnicy. Gwarantuje to bezproblemową inte-
grację całego pasma akustycznego, od najniższego basu, aż po naj-
wyższe tony średnicy, z jednocześnie minimalnymi zniekształceniami 
fazowymi. Harmonijnym dopełnieniem konstrukcji jest użycie kopułki 
wysokotonowej o nazwie Semisphere Tweeter. Ta najnowsza inno-
wacja od Wilson Benesch, jest wynikiem wielu lat badań, w których 
poddawano krytycznej ocenie najlepsze istniejące na świecie techno-
logie, włączając nadzwyczajną Sphere z firmy Murata. Konstrukcja 
posiada zaawansowane technologicznie materiały, które umożliwiają 
poszerzenie obsługiwanego pasma wysokich częstotliwości, bez utraty 
kontroli nad dźwiękiem i bez występowania sybilantów.

Wolne od szumów spotykanych w typowych zestawach głośniko-
wych, Vectory zapewniają jakość dzwięku, która wykracza poza 
ich posturę, całkowicie wolną od zniekształceń, które zawsze będą  
występować w konwencjonalnych kolumnach. Zatopiony w muzyce  
odtwarzanej bez zniekształceń, słuchacz zostanie przeniesiony w sam 
środek muzycznego spektaklu, w sposób jaki dotąd był dla niego  
nieosiągalny. Tylko kompozytor muzyki i jej wykonawcy będą towa-
rzyszyć mu podczas odsłuchu.
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2 way, true linear phase, free space, ported enclosure, stand mounted monitor

Drive units: 
1 x 170mm (7”) Wilson Benesch Tactic II Mid/Bass unit

1 x 25mm (1”) Wilson Benesch Semisphere Soft dome Tweeter

Low frequency loading: Double reflex port tuning

Frequency range: -6dB at 40Hz and 35kHz, -3dB at 45Hz and 25kHz

Frequency response: 44Hz to 30kHz +- 2dB on axis

Sensitivity: 89dB spl at 1metre on axis. 2.83V input

Impedance: 6 Ω nominal, 4 Ω minimum

Crossover: First Order tweeter crossover

Selected polypropylene capacitors and air cored inductors

Tweeter Filter: 5 KHz

Internal wiring: Hand-made loom comprised of Multi stranded military specification silver plated copper 
with PTFE jacket soldered connections throughout.

Input connections: Bi-wireable, in house machined rhodium plated copper alloy terminals

Maximum spl: 118dB at 1 metre   Power handling: 200W peak unclipped programme

Dimensions: H 310mm (1050mm incl. stand), W 230mm, D 370mm   Internal Volume: 11.8 litres   Net Weight: 12Kg (23Kg incl. stand)

–  VERTEX  –
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–  VERTEX  –

Od lat 60-tych firmy takie jak KEF i B&W były pionierami w stoso-
waniu nowych materiałów w technologii produkcji zestawów gło-
śnikowych. Obecnie jednak, żadna firma nie robi tak dużo dla roz-
woju nowych materiałów konstrukcyjnych jak Wilson Benesch. 

Seria Geometry stanowi swoisty hołd dla idei zachowania geometrycz-
ności we wszystkich projektach konstrukcyjnych. Geometry jest kolej-
nym krokiem w rozwoju, po linii produktów wchodzących w skład 
serii Odyssey, obecnej na rynku już od dziesięciu lat. Nowe kolumny 
głośnikowe stanowią podsumowanie wielu lat ewolucyjnych zmian, 
posiadając w sobie nowe technologie i możliwości produkcyjne.

Vertex to dwudrożne kolumny podstawkowe, które zostały wykonane, 
przy wykorzystaniu zoptymalizowanych technologii, z wysoko za-
awansowanych materiałów konstrukcyjnych. W przeciwieństwie do 
wielu innych kolumn podstawkowych, Vertexy i ich podstawki pracu-
ją w harmonii, aby uzyskać strukturalną jedność, kluczową dla uzy-
skania kontroli nad najważniejszymi komponentami zestawów gło-
śnikowych. Kolumny i podstawki stanowią jedność dzięki połączeniu 
ich ze sobą specjalnymi śrubami wytrzymałymi na rozciąganie. Pod-
stawki posiadają wbudowane elementy zwrotnicy i przewody, dzięki 
czemu pozbyto się problemów związanych z rezonansami elektro-
nicznych komponentów jakie występują w tradycyjnych kolumnach. 
Przy okazji zapewniono doskonałe ekranowanie wszelkim częściom 
elektronicznym zainstalowanym wewnątrz podstawek.

Zaawansowana monolityczna konstrukcja obudowy Vertexa wyko-
nana z włókien węglowych, nie wymaga stosowania wewnętrznego 
wzmocnienia. Każdy element kolumn został z uwagą wyselekcjo-
nowany i opracowany przez Wilson Benesch. Kiedy już wszystkie z 

nich zostaną zamontowane to wzajemnie tłumią wszelkie rezonanse. 
Skomplikowana hybrydowa konstrukcja obudowy jest praktycznie 
niesłyszalna gdy emituje dźwięki. Kolejną unikalną korzyścią z zasto-
sowania takiej konstrukcji jest fenomenalny stosunek wielkości prze-
pływu emitowanego przez głośniki powietrza w stosunku do rozmia-
rów obudowy.

Obudowy wytwarzane przy użyciu wysokoprecyzyjnych maszyn 
C.N.C (sterowane numerycznie obrabiarki), zostały połączone z potęż-
nym przetwornikiem Wilson Benesch Tactic II. Średniotonowy Tactic 
II jest w stanie nadzwyczajnie odtworzyć transjenty, które nigdy nie 
są hamowane przez elementy zwrotnicy. Jedyne ograniczenia w tego 
rodzaju konstrukcji są zależne od jakości podłączonego wzmacniacza 
mocy. Semisphere Tweeter to najnowsza innowacja od Wilson Bene-
sch, jest wynikiem wielu lat badań, w których poddawano krytycznej 
ocenie najlepsze istniejące na świecie technologie, włączając nadzwy-
czajną Sphere z firmy Murata. Konstrukcja posiada zaawansowane 
technologicznie materiały, które umożliwiają poszerzenie obsługiwa-
nego pasma wysokich częstotliwości, bez utraty kontroli nad dźwię-
kiem i bez występowania sybilantów.

Wolne od szumów spotykanych w typowych zestawach głośniko-
wych, Vertexy zapewniają jakość dźwięku, która wykracza poza ich 
posturę, całkowicie wolną od zniekształceń, które zawsze będą wystę-
pować w konwencjonalnych kolumnach podstawkowych. Zatopiony 
w muzyce odtwarzanej bez zniekształceń, słuchacz zostanie przenie-
siony w sam środek muzycznego spektaklu, w sposób jaki dotąd był 
dla niego nieosiągalny. Tylko kompozytor muzyki i jej wykonawcy 
będą towarzyszyć mu podczas odsłuchu.
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Przetworniki:

1x25mm tweeter Semisphere

1x170mm głośnik średniotonowy Tactic-II

1x170mm głośnik niskotonowy Tactic-II

Impedancja: 6 Ω nominalna, 4 Ω minimalna

Skuteczność: 88 dB

Pasmo przenoszenia: 44 - 30 000 Hz

Wymiary (w x s x g): 250mm (885mm z podstawą) x 650mm x 310 mm

Objętość wewnętrzna: 11,8 l

Waga: 21 kg/sama kolumna, 33 kg kolumna z podstaw?

Wykończenie:

Wersja standard: 
Czarny, Regal Silver, Tytan

Mat: 
Naturalna Wiśnia, Klon, Dąb

Wysoki połysk: 
Biały, Birds Eye Maple, Red Birds Eye, Burr Walnut, Hebanowy Orzech, Orzech, Red Tulip, Zebrano

–  FULCRUM 650  –
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–  FULCRUM 650  –

Nowy głośnik centralny Wilson Benesch pasuje swoim wyglądem  
i jakością dzwięku do niedawno wprowadzonych na rynek kolumn 
z serii Geometry. Fulcrum 650 oferuje entuzjastom kina domowego, 
moc i precyzję najnowszej technologii Geometry Drive. Pięknie wy-
konany i ręcznie zbudowany Fulcrum idealnie wtapia się w scenę 
dźwiękową, prezentując w przejrzysty sposób dialogi i potęgę ścież-
ki dźwiękowej.

Dwa przetworniki Tactic-II otaczają pojedynczy tweeter Semis-
phere, dzięki czemu moc dzwięku wydobywającego się z niewiel-
kiej obudowy jest fenomenalna. Kiedy weźmie się pod uwagę, iż w 
typowych sytuacjach, aż 80% energii emitowanej podczas seansu 
kina domowego pochodzi z głośnika centralnego, to zrozumiałym 
się staje jego kluczowe znaczenie.

Struktura konstrukcji Fulcrum jest częścią większej filozofii budo-
wy zestawów głośnikowych z serii Geometry. Olbrzymią objętość 
wewnętrzną kolumny zawdzięczać można obudowie wykonanej 
z włókien węglowych w technologii A.C.T. Monocoque. Dzięki niej 
przetworniki Tactic-II mogą przekazać pełnię brzmienia przy naj-
mniejszym z możliwych poziomie szumów. Miłośnik kina domo-
wego, otoczony jak najbardziej realnym dzwiękiem, będzie mógł 
zatracić się w przyjemności słuchania ścieżek dzwiękowych ulubio-
nych filmów. 

„Od lat 60-tych firmy takie jak KEF i B&W były pionierami w sto-
sowaniu nowych materiałów w technologii produkcji zestawów 
głośnikowych. Obecnie jednak, żadna firma nie robi tak dużo dla 
rozwoju nowych materiałów konstrukcyjnych jak Wilson Benesch.”

Alan Sircom - Redaktor Naczelny HiFi+

„Niektóre z firm Hi-Fi konstruują swoje produkty przy pomocy 
śrubokrętu, piły i kleju. Nie w tym wypadku. Wilson Benesch  
zainwestowała duże sumy pieniędzy w badania rożnych sposobów 
produkcji i zastosowania w niej różnorodnych materiałów. 
Tak naprawdę, cała historia Wilson Benesch zdominowana  
jest przez pracę nad wykorzystaniem nowatorskich, a często nawet 
egzotycznych materiałów.”

David Price - Redaktor Naczelny HiFi Choice 

„Każdy z produktów Wilson Benesch, jaki miałem okazję posłuchać, 
prezentuje muzykę z zadziwiającą przejrzystością. Pojawia się ona 
przed słuchaczem z porażającą szybkością wyłaniając się zza ak-
samitnej zasłony. Dynamika jest niewiarygodna, a detale zawsze 
zadziwiają i zachwycają. Teraz, po wizycie w firmowym zakładzie, 
po spotkaniu pracowników oraz po bliższym przyjrzeniu się uży-
wanym materiałom i procesom technologiczny, rozumiem jak to 
wszystko jest możliwe.”

David Price - Redaktor Naczelny HiFi Choice 

„Stosowanie zaawansowanej technologii materiałów jest wyjątko-
wym symbolem doskonałości, świetnie określającym markę, która 
jest w swojej dziedzinie, dużo dalej od każdej innej firmy na świecie.”

Christina Milnes - Managing Director Wilson Benesch 
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Efektywność: 
87 dB

Impedancja nominalna: 
6Ω (min. 4Ω)

Wymiary (WxSxG):
1115 x 200 x 255 mm

Waga:
47 kg/sztuka

Objętość:
32,5 l

–  SQUARE FIVE  –
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SQUARE SERIES 2 / SQUARE FIVE

Brytyjska firma Wison Benesch zapowiedziała swój nowy zestaw gło-
śnikowy. Jest to model Square Five, który będzie flagowym modelem 
rodziny Square Series 2.

Square Five wykorzystuje łącznie pięć głośników. Trzy z nich są  
zamontowane na przedniej ściance i tworzą zespół o firmowej nazwie 
Troika.

Wysokotonowy, 25-milimetrowy głośnik Scanspeak znajduje się po-
między średniotonowym 17-centymetrowym głośnikiem Tactic oraz 
niskotonowym 17-centymetrowym głośnikiem Tactic. Obydwa głośni-
ki Tactic są filtrowane mechanicznie. Na dolnej ściance znajduje się 
kolejny 17-centymetrowy głośnik basowy. Razem z drugim głośnikem 

wewnątrz obudowy tworzy on parę pracującą w konfiguracji isobaric.

Oprócz tego na tylnej ściance jest też membrana bierna pracująca 
wraz z głośnikiem Tactic.

Obudowy Square Five są tradycyjne ale zastosowano w nich  
wewnątrz wzmacniające wręgi z włókna węglowego i okazałą  
aluminiową podstawę, która zapewnia też właściwe warunki pracy 
dla zespołu głośników basowych isobaric.

Do wyboru jest kilka wersji wykończenia w wysokim połysku (piano 
black, white, red birds eye, birds eye maple, burr walnut, ebonised  
walnut, zebrano) i kilka wersji satynowych (natural cherry, maple, oak).
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Przetworniki: 
1 x 170mm (7”) Wilson Benesch Tactic niskotonowy, 1 x 170mm (7”) Wilson Benesch 

Tactic średniotonowy, 1 x 25mm (1”) Soft dome, Wilson Benesch wysokotonowy

Wewnętrzne okablowanie wykonane z posrebrzanej miedzi. 
Gniazda głośnikowe wykonane z rodowanej miedzi umożliwiające bi-wiring.

Charakterystyka częstotliwości (Hz): 35-24000 (+/-2dB)   

Czułość (dB): 87 (2.83V/1m)   Impedancja: 6Ω (min: 4Ω)

Rekomendowana moc: max. 200 W

Wymiary (SxGxW): 280x355x1050 mm   Waga: 32kg/szt.

–  SQUARE THREE  –
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SQUARE SERIES 2 / SQUARE THREE

Square 3 to dwuipółdrożne kolumny podłogowe. Są one całkowicie 
nową konstrukcją w serii Square.

Square 3 dzięki zastosowaniu precyzyjnie dobranego głośnika niskoto-
nowego oferują dzwięk o większej dynamice, mocy i lepszej prezencji.

Dzięki wielu rozwiązaniom konstrukcyjnym pochodzącym z wielokrot-
nie nagradzanych zestawów A.C.T., można być pewnym, iż Square 3 
zapewni najwyższą jakość dzwięku wśród zestawów głośnikowych  
w swojej klasie.

Square 3 charakteryzuje się zastosowaniem technologii tłumienia re-
zonansów obudowy. Innowacyjny system radiatorów basu umożliwia 

absorpcję energii wytwarzanej przez firmowe przetworniki Tactic,  
a następnie jej rozproszenie w postaci ciepła, dzięki czemu uzyskuje się 
zmniejszenie rezonansów obudowy.

Technologia kompozytów włókien węglowych stosowana w serii 
Odyssey, została wykorzystana w Square 3, w celu stworzenia  
wewnętrznych wzmocnień obudowy.

Masywne wkładki ze specjalnego stopu stanowią dodatkową masę 
tłumiącą drgania co pozwala usłyszeć subtelności brzmienia wysokiej 
klasy przetworników Tactic, które wykorzystywane są w wielokrotnie 
nagradzanych zestawach głośnikowych serii Odyssey.
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2 Way, true linear phase, ported enclosure with assisted bass radiator 

Drive Units: 1 x 170mm (7in) Wilson Benesch Tactic Drive Unit, 1 x 25mm (1in) Soft Dome Hand painted Silk,
Ultra Linear Wilson Benesch Specific Tweeter

Low Frequency Loading: Assisted radiator and tuned port at the base of the cabinet 

Frequency Range: -6dB at 50Hz and 30kHz, -3dB at 60Hz and 25kHz 

Frequency Response: 45Hz to 20KHz +/- 2dB on axis

Sensitivity: 88dB spl at 1 metre on axis. 2.83V Input

Impedance: 6 Ω nominal, 4 Ω minimum

Crossover Frequencies: 5kHz

Internal Wiring: Multi-stranded, silver plated copper, PTFE jacketed cable harnesses. 
Soldered connections throughout. Short path PCB design.

Input Connections: Links supplied for single or bi-wire application, 
Bi-wireable, in-house machined rhodium platedcopper alloy terminals

Power Handling: 200W   

Dimensions (HxWxD): 975x200x255mm   Weight: 25 kg 

Finishes Available: High Build Piano Black Gloss, Burr Walnut Gloss, 
Maple Satin, Stained Cherry Gloss

–  SQUARE T WO  –
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SQUARE SERIES 2 / SQUARE T WO
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–  SQUARE T WO  –

Square 2 to dwudrożne kolumny podłogowe, zapewniające doskonałą 
relację ceny do jakości.

Dysponują one bierną membraną głośnika umieszczonego na tylnej 
ściance obudowy. W tym samym miejscu co w Square One. Poziom 
szumów i zakłóceń powstających wewnątrz obudowy jest dużo niższy 
niż w konkurencyjnych produktach.

Głośnik wysokotonowy posiada swoją własną przegrodę. Identyczne 
rozwiązanie stosowane jest w serii A.C.T. Pozwala ono na lepszą pracę 
przetwornika wysokotonowego, chroniąc zarazem wrażliwe elementy 
zwrotnicy przed uszkodzeniem. Sama komora jest ważnym elementem 
wzmacniającym strukturę obudowy. Tak jak w przypadku wszystkich 
kolumn Wilson Benesch, ,,Dwójki” dysponują dokładnie zestrojonymi 
głośnikami niskotonowymi. Dodatkowym elementem zapewniającym 
naturalne brzmienie basu jest port bass-refleksu umieszczony w dol-
nej części obudowy.

Wszystkie modele serii Square korzystają z firmowych rozwiązań 
Wilson Benesch: przetworników Tactic, specjalnych komponentów 
użytych w zwrotnicach, wysokiej klasy okablowania i specjalnych 
gniazd służących do podłączenia kabli głośnikowych. Dzięki temu 
pod względem poziomu technologicznego Square Two zbliżają się 
do swoich bardziej nietypowych pierwowzorów.

Dzwięk jaki przekazują jest przejrzysty, wolny od wrażenia pudeł-
kowatości, szybki i dokładny. Jeśli zdarzy się, iż natężenie dzwięku 
doprowadzi do maksimum możliwości reprodukcji Square One to 
wtedy ,,Dwójki” bez problemu odtworzą wymagany aktualnie za-
kres pasma akustycznego. 

Fragmenty recenzji z What HIFI: 

„Cokolwiek zamierzasz zrobić, nie słuchaj pary Square Two wyję-
tych dopiero co z pudełka. Nie rozgrzane zestawy brzmią bowiem 
tragicznie. Sytuacja zmienia się diametralnie po przynajmniej 70 
godzinach ich ciągłej pracy. Wtedy jakość dzwięku jest zadziwiają-
co dobra, czyniąc z ,,Dwójek” jedne z najlepszych kolumn, nie tylko 
w swojej klasie cenowej. 

W dziedzinie dynamiki, rozdzielczości i dokładności dzwięku są 
tak dobre, iż wiele kosztownych konstrukcji High-End ma powody  
do zmartwienia. Instrumenty są doskonale zdefiniowane w przestrze-
ni akustycznej, bez problemu można śledzić odtwarzaną melodię,  
nawet wtedy gdy staje się ona skomplikowana i wielowarstwowa.  
Czy wspomnieliśmy o tym, iż Square Two to szybkie kolumny?  

Dysponują one nieprawdopodobną zdolnością do błyskawicznej 
reakcji na zmianę rytmu. Dzięki temu utwory oparte na mocnym 
rytmie zyskują na brzmieniu. ,,Dwójki” mogą, a nawet powinny, być 
ustawiane w pobliżu ścian pomieszczenia odsłuchowego. Dzięki  
zastosowaniu pasywnej membrany na tylnej ścianie obudowy,  
ulega wzmocnieniu w takim przypadku poziom niskich tonów.  
Zestawy charakteryzuje żywiołowe i szczegółowe odtwarzanie  
wysokich tonów. Najwyższej klasy przetwornik wysokotonowy  
jest jednak w stanie, w zrównoważonym systemie, zapewnić bez-
problemową prezentacje wyższych zakresów pasma akustycznego. 
Square Two w zestawieniu z odpowiednimi elementami wysokiej 
klasy sprzętu hifi są w stanie zaprezentować jeden z najlepszych 
dzwięków dostępnych za te pieniądze.”

SQUARE SERIES 2 / SQUARE T WO
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2 Way, true linear phase, ported enclosure with assisted bass radiator 

Drive Units: 1 x 170mm (7in) Wilson Benesch Tactic Drive Unit, 1 x 25mm (1in) Soft Dome Hand painted Silk,
Ultra Linear Wilson Benesch Specific Tweeter

Low Frequency Loading: Assisted radiator and tuned port at the base of the cabinet 

Frequency Range: -6dB at 50Hz and 30kHz, -3dB at 60Hz and 25kHz 

Frequency Response: 45Hz to 20KHz +/- 2dB on axis

Sensitivity: 88dB spl at 1 metre on axis. 2.83V Input

Impedance: 6 Ω nominal, 4 Ω minimum

Crossover Frequencies: 5kHz

Internal Wiring: Multi-stranded, silver plated copper, PTFE jacketed cable harnesses. 
Soldered connections throughout. Short path PCB design.

Input Connections: Links supplied for single or bi-wire application, 
Bi-wireable, in-house machined rhodium platedcopper alloy terminals

Power Handling: 200W   

Dimensions (HxWxD): 975mmx200mmx255mm   Weight: 25 kg 

Finishes Available: High Build Piano Black Gloss, Burr Walnut Gloss, 
Maple Satin, Stained Cherry Gloss

–  SQUARE ONE  –
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SQUARE SERIES 2 / SQUARE ONE
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–  SQUARE ONE  –

Kolumny głośnikowe o kwadratowym kształcie od zawsze borykały się 
problemami wynikającymi z ich konstrukcji. Wyzwaniem dla inżynierów 
jest wykorzystanie możliwości tkwiących w znanym kształcie i doko-
nanie tego co jest niemożliwe w przypadku urządzeń o zaokrąglonych 
ściankach. Dzięki przekształceniu słabości w mocny punkt, udało się po-
konać odwieczny problem tego rodzaju głośników – fale odbijające się 
od tylnej ścianki. Zastosowano tu bowiem A.B.R., czyli bierną membranę 
pochłaniająca do 75% fal docierających do tylnej części obudowy. 

Rozwiązanie takie ma wiele korzyści. Po pierwsze, w sposób natychmia-
stowy ogranicza największą bolączkę zamkniętych konstrukcji kolumn, 
nadmierną emisję energii w kierunku tylnej strony urządzenia. Po drugie, 
precyzja budowy A.B.R umożliwia dokładniejsze wykorzystanie energii, 
która normalnie ulega bezpowrotnej utracie. Dzięki jej spożytkowaniu 
powstaje lepszej jakości dźwięk w zakresie tonów niskich i średnich. Po 
trzecie, dzięki wyeliminowaniu portu bass-refleksu zanika problem szu-
mów wydobywających się z niego, w przypadku ustawienia kolumny 
blisko ściany pomieszczenia. Po czwarte, na etapie tworzenia urządzenia, 
istnieje możliwość dokładnego ustawienia poziomu pracy A.B.R. i dosto-
sowania go do miejsca, w którym będzie pracował (blisko lub daleko od 
ścian). Dzięki temu znika problem nadmiernej emisji dźwięków niskoto-
nowych.

„Kiedy pomyślimy o kolumnach Wilson Benesch od razu pojawią się 
skojarzenia ze słowami: kosztowne, karbon i obudowy o zakrzywionych 
krawędziach. Takie są bowiem od lat produkty wytwarzane przez tą fir-
mę. Jednakże, od pewnego czasu pojawiło się zapotrzebowanie na tańsze 
kolumny, które stworzyłyby podstawową serię głośników. Tak narodziła 
się linia Square.
Kolumny zostały wykonane z drewna, jednak większą część tylnej ścianki 

zajmuje membrana głośnika pasywnego. Rozwiązanie to nie tylko powo-
duje odpowiednie dostrojenie niskich tonów, ale także niweluje większość 
szkodliwej energii emitowanej przez głośnik średnio-niskotonowy. Efek-
tem jest czystszy i bardziej szczegółowy dźwięk. 
Square One to niewielkie kolumny podstawkowe, które brzmią podobnie 
do swoich większych braci, bowiem posiadają one takie same głośniki 
i zwrotnicę. ‘’Jedynki’’ są nadzwyczaj dynamicznymi i szybkimi kolum-
nami. Oczywiście istnieją pewne ograniczenia w reprodukcji niskich to-
nów spowodowane ich wielkością, jednak po umieszczeniu blisko ściany 
otrzymujemy wyjątkowo solidny i mocny dźwięk. Ich prezentacja obrazu 
dźwiękowego jest wyważona - każdy rodzaj muzyki jest równie dobrze 
odtwarzany. Rock z potęgą a symfonia Mahlera brzmi, w pozytywnym 
tego słowa znaczeniu, majestatycznie. Podsumowując należy stwierdzić, 
iż byłoby się głupcem kupując głośniki za 1500 funtów i pomijając jed-
nocześnie odsłuch Square One. Te kolumny naprawdę wymagają posłu-
chania.” 

What HIFI

„Po dłuższym rozgrzaniu, kolumny te są w stanie zaprezentować dźwięk 
powodujący mimowolne otarcie ust. Są one nieprawdopodobnie szybkie, 
reagując na dźwięki z zapierającą dech w piersiach gwałtownością. Dy-
namika to kolejny mocny punkt. Sprawdzają się nie tylko w wymagają-
cych utworach symfonicznych, ale i przy odtwarzaniu emocji zawartych 
w głosie śpiewaków czy w tonach różnych instrumentów. Wynikiem tego 
są kolumny, które potrafią dotrzeć do serca odtwarzanej muzyki. 
Są one błogosławieństwem dla osób, które nie chcą, aby ich sprzęt zdo-
minował wnętrze mieszkania. Jako jedyne w teście dobrze grały, gdy były 
ustawione blisko ściany pokoju. Square One zapewniają za niższą niż do-
tychczas cenę dźwięk klasy High-End.”

What HIFI - test grupowy kolumn podstawkowych 1400-1600 �

SQUARE SERIES 2 / SQUARE ONE
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2.5-way, stand mounted centre channel loudspeaker

Drive units: 1 x 170mm (7”) Wilson Benesch Tactic Bass unit, 1 x 170mm (7”) Wilson Benesch 
Tactic I Mid unit, 1 x 25mm (1”) Soft dome, Wilson Benesch specification tweeter

Frequency response: 40Hz - 24KHz +/- 2dB on axis   Sensitivity: 87dB spl at 1metre on axis. 2.83V input

Impedance: 6 Ω nominal, 4 Ω minimum   Crossover Frequency: 5 KHz, 500Hz   Maximum spl: 118dB at 1 metre

Internal wiring: Hand-made loom comprised of Multi stranded military specification silver plated copper 
with PTFE jacket soldered connections throughout.

Power handling: 200W peak unclipped programme

Dimensions (HxWxD): 210x790x200 mm   Internal Volume: 16 l   Net Weight: 18 kg

–  CENTRE SQUARE  –
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SQUARE SERIES 2 / CENTRE SQUARE

Centre Square to kolumna 2.5-drożna, zapewniająca doskonałą ja-
kość prezentacji. Jest to głośnik centralny, który przy zachowaniu 
niskiej wysokości obudowy dostarcza dźwięk o dużym natężeniu i 
odpowiedniej sile. Dzięki specjalnym rozwiązaniom konstrukcyj-
nym jest to produkt wykraczający swoimi możliwościami poza ty-
powe właściwości swoich konkurentów.

Istnieje możliwość ustawienia kolumny w poziomie lub w pionie 
i umieszczenie jej przy ścianie pokoju odsłuchowego. Na dolnej 
ściance obudowy znajdują się dwie membrany pasywne typu A.B.R. 
Dzięki takim rozwiązaniom ulega polepszeniu jakość odtwarzania 
niskich i średnich tonów.

Dzięki możliwości wzbogacenia zestawu kina domowego Wilson 
Benesch, poprzez dodanie subwoofera Torus, pasmo odtwarzanych 
dźwięków schodzi do poziomu 20 Hz. Centre Square to kolejny ele-
ment doskonałej serii tworzącej kino domowe przewyższające swo-
ją jakością wiele innych konstrukcji high-end kosztujących dużo 
więcej.

Możliwość ustawienia na oryginalnej podstawie (montaż głośnika 
do podstawy na 4 śruby) lub druga opcja, montaż do oryginalnego 
mocowania zainstalowanego na ścianie (głośnik przykręcany do 
podstawy na 4 śruby)
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2.5 way, free space, ported enclosure, floor standing loudspeaker

Drive units: 1 x 170mm Wilson Benesch W.B. One Bass unit, 1 x 170mm Wilson Benesch W.B. 
One Bass Mid unit, 1 x 25mm Soft dome, hand painted silk, ultra linear, 1 x Sphere Ultrasonic Generator  Gold plated

Ceramic dome advanced tweeter

Low frequency loading: Bessel alignment of fourth order reflex. Double chamber, differential tuning

Frequency range: -6dB at 30Hz and 100kHz, -3dB at 33Hz and 80kHz   Frequency response: 35Hz to 80kHz +- 2dB on axis

Sensitivity: 89dB spl at 1metre on axis. 2.83V input   Impedance: 6 Ω nominal, 4.3 Ω minimum

Crossover: First order bass roll-off, Directly connected mid range drive unit, First order tweeter roll off 
with user selectable inputs to adjust sensitivity by 0, 1 or 2 dB

Crossover frequencies: 500Hz / 5kHz / 20kHz

Internal wiring: Multi stranded military specification silver plated copper with teflon jacket, Platted by hand 
into exact lengths for each drive unit before being soldered point to point.

Input connections: Each drive unit has its’ own Rhodium plated terminals. In the case of the tweeter 
additional terminals are provided to enable precise output levels.

Maximum spl: 112dB at 1 metre   Power handling: 240W

Dimensions (HxWxD): 1090x230x370 mm   Internal Volume: 43.7 litre   Net Weight: 53Kg

Available Finishes: Standard: Regal Silver, Black /Stands: Regal or Black/, Satin: Nat Cherry, Maple, Oak, 
High Build Gloss: Red Tulip; Red Birds Eye, Birds Eye Maple, Burr Walnut, Ebonised Walnut, Metal Gloss: White Gloss /including Trinity 

stands/, All ACT C60 tops will be in Carbon Fibre

–  A .C.T. C 60  –
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WIDE BAND WIDHT COLLECTION / A .C.T. C 60
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–  A .C.T. C 60  –

„Czy myślisz obecnie o zakupie nowego samochodu? Może o komfor-
towym Mercedesie klasy C, VW Passacie albo o prestiżowym BMW  
serii 5? Zapomnij o tym! Radzę Tobie, abyś kupił samochód, który 
kosztuje tylko ułamek ceny wymienionych modeli. 
Dlaczego? Ponieważ będziesz potrzebował pieniędzy na zakup pary 
kolumn głośnikowych, na punkcie których wszyscy obecnie oszaleli! 
Twoi koledzy z pracy, zdeklarowani audiofile, a nawet reżyserzy 
dźwięku. Wszyscy oni będąc zafascynowani nową konstrukcją, skła-
dają hołd zestawom głośnikowym brytyjskiej firmy Wilson Benesch 
- A.C.T. C60.”

Matthais Bode - Stereo Magazine

A.C.T. C60 są uczczeniem oryginalnego projektu kolumn A.C.T. który 
powstał 15 lat temu. Ich konstrukcja świadczy o ewolucji koncepcji, 
która w logiczny sposób prowadzi do osiągnięcia tego co niemożliwe 
– perfekcji.

A.C.T. C60 jest symbolem zaawansowanych technik produkcji jakimi 
dysponuje Wilson Benesch. Kolumny te są arcydziełem nowoczesnej 
technologii. Elementy ich konstrukcji powstały w wyniku wieloletnich 
prac badawczych i zawierają w sobie szerokie spektrum unikalnych 
technologii.

A.C.T. C60 mogą się pochwalić najlepszą wartością stosunku sygnał/
szum spośród wszystkich kolumn Wilson Benesch. Dzięki temu ich 
właściciel będzie miał wyjątkową okazję cieszyć się głośnikami, które 
są najbliższe tego co nazywamy idealnym przetwornikiem elektroaku-
stycznym. Takie właściwości są zasługą relatywnie niedużej obudowy 
i zaawansowanych technologicznie materiałów, z których powstają  
te wyjątkowe kolumny.

„Fascynująca jest skala charyzmy i intensywność doznań oraz ultra 
wyrazna ilustracja dzwiękowa, przekazywana z absolutną precy-
zją. W jaki sposób Wilson Benesch A.C.T. C60 potrafi to wszystko? 
Zapewnia to bezkompromisowa technologia i jakość produkcji 
przetworników, poczynając od średniotonowych, aż po ultra so-
niczne, sferyczne super tweetery Murata.”

Matthais Bode - Stereo Magazine 

Oryginalny projekt kolumn A.C.T. ewoluował przez 15 lat do swojej 
obecnej postaci. Jest on wyrazem pasji której celem stało się osią-
gnięcie technologicznej doskonałości. Dzięki temu marka Wilson 
Benesch jest znana i podziwiana na całym świecie. Pierwsza wersja 
zestawów A.C.T. zdobyła wiele nagród gdy pojawiła się na rynku, 
a jej następca otrzymał prestiżową nagrodę Stereoplay Grand Prix 
w Japonii.

W połączeniu z subwooferem Torus, kolumny C60 stanowią nad-
zwyczaj zadziwiający zestaw głośnikowy, który odtworzy akustykę 
kościoła i brzmienie kotłów w orkiestrze symfonicznej, w sposób  
w jaki nie potrafią tego zrobić jakiekolwiek inne konkurencyjne  
kolumny.

„Jeśli jesteś niezdecydowany to robisz to na własne ryzyko, bo możesz 
przegapić jedne z najbardziej ekscytujących kolumn ostatnich lat. 
Dzięki A.C.T. C60 brytyjska firma Wilson Benesch ustanowiła nowe 
standardy!.”

Matthais Bode - Stereo Magazine

WIDE BAND WIDHT COLLECTION / A .C.T. C 60
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3-drożne, monitory podstawkowe, podstawa stanowi integralny element zestawów 

Głośniki: 1 x 170mm Wilson Benesch W.B. One MID - głośnik niskotonowy, 1 x 25mm Tweeter 
z ręcznie powlekaną kopułką z jedwabiu, o ultra liniowej charakterystyce, 1 x Sphere – generator ultrasoniczny, 

zaawansowany tweeter, pokrywana złotem kopułka ceramiczna

Charakterystyka przetwarzania: -6dB przy 40Hz i 100kHz, -3dB przy 45Hz i 80kHz 

Pasmo przetwarzania: 46Hz to 80kHz +- 2dB

Efektywność: 89dB

Impedancja: 6 Ω znamionowa, 4 Ω minimalna 

Zwrotnica: 
Brak zwrotnicy w sekcji średnich tonów, Filtr pierwszego rzędu w sekcji wysokotonowej,

Selekcjonowane kondensatory polipropylenowe i cewki powietrzne

Wewnętrzne okablowanie: Wielożyłowa posrebrzana miedź w izolacji z PTFE, Lutowane połączenia wewnętrzne,
Płytka zwrotnicy typu P.C.B, o krótkich ścieżkach sygnału.

Terminale głośnikowe: Bi-wiring, pozłacane miedziane terminale głośnikowe wykonane przez Wilson Benesch 

Moc znamionowa: 200W

Maksimum głośności: 111dB przy 1 metrze odległości 

Wymiary (WxSxG): 1080(z podstawą) x 235 x 300 mm 

Wewnętrzna objętość: 12 litrów   Waga: 32kg 

–  TRINIT Y  –

Hi-Fi Club    ul. Kopernika 34, 00-336 Warszawa    t. /22/ 826 47 67    www.hificlub.pl

WIDE BAND WIDHT COLLECTION / TRINIT Y



- 21 -

Hi-Fi Club    ul. Kopernika 34, 00-336 Warszawa    t. /22/ 826 47 67    www.hificlub.pl

–  TRINIT Y  –

Najnowsze kolumny Wilson Benesch Trinity to błysk nowoczesności 
w zakresie projektowania zestawów głośnikowych. Głównym celem 
było osiągnięcie jak najbardziej naturalnego dźwięku przy maksy-
malnym ograniczeniu zniekształceń. Szczególną uwagę zwrócono 
na niekontrolowane odbicia dźwięku i zakres obsługiwanego pasma. 
Nadrzędną zasadą uczyniono uzyskanie perfekcyjnego, punktowego 
źródła sygnału. 

P.A.C.T. to wykorzystana w Trinity technologia wykonania obudowy z 
wielu stopów metali i włókien węglowych. Węgiel to zaledwie jeden z 
wielu materiałów wykorzystanych do stworzenia obudowy, którą wy-
konano z zaawansowanej struktury kompozytowej o 18 mm grubości. 
Jest ona nadzwyczajną barierą dla rezonującej energii.

W projekcie ścianki frontowej uwagę zwraca nietypowy trzeci prze-
twornik - generator ultradźwiękowy, zbudowany we współpracy z 
japońską firmą MuRata. Jego działanie rozpoczyna się przy 20.000 Hz, 
czyli w momencie, uważanym przez wielu za granicę ludzkiej percepcji 
dźwięku i kontynuuję pracę, w pełni kontrolowanym procesie, aż do 
granicy 100.000 Hz. 

Widoczne na zdjęciu podstawki wytwarzane są z precyzyjnie obrabia-
nego stopu stali i wytłaczanego aluminium. Są one połączone z obudo-
wą kolumny przy użyciu 8 mm sworzni, tworząc doskonałą platformę 
do pochłaniania szkodliwych elementów energii rezonującej. W ich 
wnętrzu umieszczono zwrotnice.

Wykończenie to zewnętrzna powłoka z metalowych (srebrnych lub 
czarnych) boków i wzoru plecionki włókna węglowego. Dostępne są 
także inne warianty wykończenia obudowy - okleiny drewniane: Burr 

Walut Gloss,Red Tulip Gloss,Red Birds Eye Gloss, Birds Eye Maple, Ebo-
nized Walnut Gloss,Walnut Gloss, Satin Maple,Satin Cherry,Satin Oak.

„Niektóre z firm Hi-Fi konstruują swoje produkty przy pomocy śru-
bokrętu, piły i kleju. Nie w tym wypadku. Wilson Benesch zainwesto-
wała duże sumy pieniędzy w badania rożnych sposobów produkcji i 
zastosowania w niej różnorodnych materiałów. Tak naprawdę, cała 
historia Wilson Benesch zdominowana jest przez pracę nad wykorzy-
staniem nowatorskich, a często nawet egzotycznych materiałów.”

David Price - Redaktor Naczelny HiFi Choice

„Każdy z produktów Wilson Benesch, jaki miałem okazję posłuchać, 
prezentuje muzykę z zadziwiaj?c? przejrzystości?. Pojawia się ona 
przed słuchaczem z porażaj?c? szybkości? wyłaniaj?c się zza aksamit-
nej zasłony. Dynamika jest niewiarygodna, a detale zawsze zadziwiaj? 
i zachwycaj?. Teraz, po wizycie w firmowym zakładzie, po spotkaniu 
pracowników oraz po bliższym przyjrzeniu się używanym materiałom 
i procesom technologiczny, rozumiem jak to wszystko jest możliwe.”

David Price - Redaktor Naczelny HiFi Choice

„Stosowanie zaawansowanej technologii materiałów jest wyjątko-
wym symbolem doskonałości, świetnie określającym markę, która jest 
w swojej dziedzinie, dużo dalej od każdej innej firmy na świecie.”

Christina Milnes - Wilson Benesch Managing Director

WIDE BAND WIDHT COLLECTION / TRINIT Y
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2.5 way, true linear phase, free space, ported enclosure, floor standing loudspeaker 

Drive units: 4 x 170mm Wilson Benesch Tactic Isobaric bass units, 1 x 170mm Wilson Benesch Tactic bass / mid range unit, 1 x 170mm 
Wilson Benesch Tactic ABR unit, 1 x 25mm (1 in) Soft dome, hand painted silk, ultra linear Wilson Benesch specification tweeter 

Low frequency loading: Double chamber, ABR tuning of conventional drivers 

Frequency range: -6dB at 25Hz and 30kHz, -3dB at 34Hz and 25kHz   Frequency response: 36Hz to 24kHz +- 2dB on axis 

Sensitivity: 88dB spl at 1metre on axis. 2.83V input 

Impedance: 4 Ω nominal, 2.5 Ω minimum 

Crossover: First order bass roll-off, First order mid range crossover, Second order tweeter crossover, 
Selected polypropylene capacitors and air cored inductors are used throughout 

Crossover frequencies: Bass 500Hz, Mid 5kHz, Tweeter 5kHz 

Internal wiring: Multi stranded, silver plated copper, PTFE jacketed cable harnesses, Soldered connections throughout, 
Shortpath P.C.B. design, Links supplied for single or bi-wire applications 

Input connections: Bi-wireable, in-house machined gold plated copper alloy terminals 

Power handling: 200W   Maximum spl: 111dB at 1 metre 

Dimensions (HxWxD): 1420x230x470 mm    Internal volume: 75 litres   Net weight: 55kg 

Available Finishes: Standard: Regal Silver or Black, Wood: High build gloss or satin. 
Gloss: Stained red cherry, birds eye maple, Burr walnut, Satin- Cherry, Maple, Oak. 

Bespoke options available.

–  CHIMERA  –
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Zestawy głośnikowe Chimera to połączenie najlepszych materiałów 
i przetworników, kiedykolwiek zastosowanych w kolumnach dyna-
micznych. Jest to produkt będący wynikiem wielu lat badań w zakre-
sie projektowania głośników. Sukces tych kolumn ma swoje źródła  
w pierwotnym celu konstrukcyjnym, który zakładał zbudowanie urzą-
dzenia łączącego w sobie najwyższą jakość dźwięku i najlepsze dozna-
nia estetyczne. Można zadać sobie pytanie, dlaczego nikt przedtem  
nie stworzył czegoś podobnego?

Włókna węglowe i Wilson Benesch to dwa wyrazy bliskoznaczne. 
W serii Odyssey połączyliśmy zalety kompozytu węglowego i stopu 
aluminiowego w celu zaoferowania jakości prezentacji i konstruk-
cji, która jest niedostępna innym produktom, bez względu na ich 
cenę. Bolidy Formuły 1 są budowane z tych samych materiałów, za-
pytaj sam siebie - kiedy ostatni raz widziałem samochód wyścigowy 
zbudowany z drewna?

W celu dorównania klasie obudowy, Wilson Benesch postanowił 
skonstruować równie nowoczesny przetwornik. W projekt ten zain-
westowane zostały własne fundusze firmy jak i pieniądze przyznane 
przez Unię Europejską, w ramach programu SMART. Dzięki temu,  
po przekroczeniu kosztów 250.000 funtów, udało się opracować  
całkowicie nową technologię konstruowania przetworników dyna-
micznych. Wilson Benesch to jedyna firma brytyjska, której udało się 
pozyskać fundusze SMART, w celu realizacji koncepcji nowej techno-
logii głośnikowej.

Uzyskanie zintegrowanego obrazu dźwiękowego jest wynikiem 
użycia wielofunkcyjnych przetworników Tactic®. Jeden rodzaj  
głośnika = jeden rodzaj dźwięku. Proste, lecz bardzo skuteczne. 

W Chimerach zastosowano przełomową technologię Isobaric Tactic®. 
Konfiguracja izobaryczna polega na akustycznym sprężeniu dwóch 
przetworników skierowanych frontami do siebie, ustawionych  
w bliskiej odległości od siebie. Powyższe rozwiązanie jest wielokrotnie  
skuteczniejsze od zastosowania pojedynczego głośnika. 

Korzyści wynikające z technologii Isobaric Tactic®:

- Nieporównywalna precyzja dźwięku.

- Najsilniejszy na świecie, zbudowany z kompozytów, system niskich 
 tonów.

- Faktyczna eliminacja problemów z wygrzewaniem się głośników.

- Usunięcie braku linearności sygnału trzeciego rzędu.

- Doskonałe wyniki pomiarów, plasujące zestawy na czołowym  
 miejscu na świecie.

- Emisja energii z wewnątrz obudowy poprzez cienką membranę  
 głośnika, przy zachowaniu doskonale prostej charakterystyki  
 wykresu sygnału.

ODYSSEY RANGE / CHIMERA
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2.5 way, true linear phase, free space, ported enclosure, floorstanding monitor

Drive units: 1 x 170mm Wilson Benesch Tactic bass unit, 1 x 170mm Wilson Benesch Tactic bass / mid range unit, 
1 x 25mm Soft dome, hand painted silk, ultra linear Wilson Benesch specification tweeter 

Low frequency loading: Bessel alignment of fourth order reflex. Double chamber, differential tuning

Frequency range: -6dB at 32Hz and 30kHz, -3dB at 35Hz and 25kHz 

Frequency response: 35Hz to 24kHz +- 2dB on axis   Sensitivity: 88dB spl at 1metre on axis. 2.83V input 

Impedance: 6 Ω nominal, 4 Ω minimum 

Crossover: First order bass roll-off, Second order mid range and tweeter crossover, 
Selected polypropylene capacitors and air cored inductors are used throughout 

Crossover frequencies: Bass 500Hz, Mid 5kHz, Tweeter 5kHz 

Internal wiring: Multi stranded, silver plated copper, PTFE jacketed cable harnesses, Soldered connections throughout, 
Shortpath P.C.B. design on mid range and tweeter crossover, Link wires supplied for single or bi-wire applications. 

Input connections: bi-wireable, in-house machined gold plated copper alloy terminals 

Power handling: 200W   Maximum spl: 111dB at 1 metre 

Dimensions (HxWxD): 1080x230x370 mm    Internal volume: 42.5 litres   Net weight: 52kg 

Available Finishes: Standard: Regal Silver or Black (Speaker top will be in a high build black piano gloss), Wood Finishes:
Gloss: Stained Red Cherry, Birds Eye Maple, Burr Walnut, Satin: Natural Cherry, Stained Cherry, Maple, Oak 

(Speaker top will be in wood finish)

–  A .C.T.  –
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A.C.T to pierwsze kolumny głośnikowe w całości wykonane z kompo-
zytu włókien węglowych (CFC) i metalu. 

Więcej za mniej

A.C.T. zastępuje oba wcześniejsze modele A.C.T. One i A.C.T. Two. Nowe 
kolumny posiadają tą samą wewnętrzną objętość co większy model 
A.C.T Two, zaś dzięki zastosowaniu metalowych elementów obudowy, 
udało się zachować wymiary zewnętrzne oryginalnych A.C.T. One.

Jak udało się to osiągnąć?

Wszystkie strukturalne elementy użyte do skonstruowania A.C.T. są 
wykonane z kompozytu włókien węglowych lub metalu. Fragmenty 
kolumn robiące wrażenie w całości drewnianych są tak naprawdę 
zastosowane jedynie w celach wizualnych, a nie stanowią podstawo-
wych części konstrukcji. Wysokiej jakości okleiny z naturalnego drew-
na zostały nałożone na metalowe części obudowy. Należy podkreślić, 
iż również płyta czołowa oraz wewnętrzne wzmocnienia to elementy 
wykonane z metalu. Bez wątpienia jest to najsztywniejsza obudowa 
dostępna aktualnie wśród kolumn podłogowych. Całkowita waga ko-
lumn wzrosła o 80%, osiągając 52kg. 

Tradycyjne materiały zostały zastąpione przez technologię hi-tech

Kompozyty węglowe są podstawowym składnikiem użytym w pro-
dukcji nowych kolumn. Cała tylna część obudowy została uformo-
wana w kształt litery ,,U” i przypomina jednolity fragment użyty w 
systemie Odyssey. W nowej konstrukcji spotykamy charakterystyczną 
i oryginalną plecionkę z włókien węglowych, która zawsze była stoso-
wana w ACT One i ACT Two.

Konstrukcja płyty czołowej

Dzięki zastąpieniu płyty MDF dużo cieńszym stopem stali i aluminium 
udało się zmniejszyć odległość pomiędzy głośnikami. Nadzwyczajne 
połączenie powyższych metali zaowocowało skonstruowaniem płyty 
o grubości zaledwie 18mm, w której zamontowano najnowszą genera-
cję głośników Tactic®. 

Najnowsza generacja głośników Tactic

Głośnik Tactic® jest wyjątkowy pod wieloma względami. Poprzez za-
stosowanie w głośniku basowym lekkiej aluminiowej cewki, stało się 
możliwym użycie grubszej i sztywniejszej membrany przy zachowaniu 
dotychczasowej masy samej cewki. Efektem tego jest uzyskanie lepszej 
kontroli i większej dynamiki, dzięki czemu kolumny ustanawiają nowe 
standardy jakości dźwięku. 

Typ zwrotnicy i jej lokalizacja

Pomimo tego, iż konstrukcja zwrotnicy pozostała w zasadzie bez 
zmian, to jej umieszczenie w dolnej części obudowy, chroni ją od ne-
gatywnego wpływu energii fal powietrznych, które krążą wewnątrz 
urządzenia. Bi-wiring zastąpił Tri-wiring, a terminale głośnikowe są 
zlokalizowane w tych samych miejscach oraz mają taki sam wygląd, 
jak te zastosowane w Chimerach. 

Umiejscowienie otworów bas-refleksu

W porównaniu z pierwowzorem zmieniono lokalizację otworów bas-
-refleksu. Głośnik średnio/niskotonowy jest wentylowany poprzez 
tunel umieszczony blisko wierzchołka kolumny. Takie rozwiązanie 
eliminuje możliwość usłyszenia jakichkolwiek szumów pochodzących 
z tunelu bas-refleksu. Ograniczeniu uległy także problemy związane 
z ustawieniem kolumn blisko ścian. Umiejscowienie wylotu komory 
głośnika basowego przypomina rozwiązanie zastosowane w A.C.T. 
Two. Uległo ono jednak ulepszeniu, dzięki poprowadzeniu tunelu bas-
-refleksu poprzez skomplikowany system kanałów umieszczonych w 
cokole wykonanym z metalu i MDF. Zmniejszono w ten sposób szyb-
kość fali powietrznej wydostającej się na zewnątrz.

Piękno

Pod względem estetycznym, kolumny wyróżniają się eleganckim i 
nowoczesnym kształtem, spełniającym oczekiwania współczesnych 
klientów, wymagających najwyższej jakości dźwięku połączonego z 
odpowiednią formą wizualną. Jakość wykonania jest wyjątkowa dzię-
ki zastosowaniu selekcjonowanych elementów o najniższej toleran-
cji błędu. Wysokiej jakości naturalne okleiny s? dostępne jako opcja 
Proces ich produkcji jest realizowany w firmie, która forniruje deski 
rozdzielcze dla limuzyn Rolls Royce. Standardowe wykończenie obu-
dowy to połączenie matowego czarnego metalu z błyszcz?cym wzo-
rem plecionki włókien węglowych. Na specjalne zamówienie, istnieje 
możliwość wyboru dowolnego koloru obudowy i rodzaju zastosowa-
nej okleiny, pasujących idealnie do kolorystyki wnętrza domu.

Poprawa jakości dźwięku przy ograniczeniu kosztów zakupu

Cena A.C.T. One była niezwykle stabilna na przestrzeni siedmiu lat pro-
dukcji. Tylko raz doszło do jej podwyższenia. Możemy z dumą oświad-
czyć, iż wszelkie usprawnienia techniczne wprowadzane stopniowo w 
naszych kolumnach nie spowodowały zwyżki ceny. W rzeczywistości 
doszło do jej zmniejszenia. Obecnie otrzymujemy dużo lepszy produkt 
za tą samą cenę! A.C.T. One były wyzwaniem rzuconym innym pro-
ducentom kolumn i przełamały stereotypy dotycz?ce kształtu i ma-
teriałów używanych do budowy systemów odsłuchowych. Kolumny 
te stanowiły część referencyjnego systemu miesięcznika ,,What HiFi” 
i otrzymały dwanaście nagród branżowych w różnych zakątkach na-
szej planety. 

Nowy dźwięk

Nowe kolumny A.C.T. oferują dźwięk jeszcze bardziej zbliżony do elek-
trostatów, w zakresie osiąganej przestrzenności i trójwymiarowości, 
zapewniając jednocześnie wyższa dynamikę niż A.C.T. Two. Poziom 
osiąganej prezentacji, oferujący większa dokładność i wzrost potęgi 
dźwięku, wywołuje zażenowanie u innych systemów głośnikowych, 
kosztujących wielokrotnie większe sumy pieniędzy. Można powie-
dzieć, iż z tak małej i eleganckiej obudowy nie udało się dotychczas 
osiągnąć takiej jakości dźwięku. Powyższy sukces jest właściwym uho-
norowaniem poprzednich generacji głośników Wilson Benesch.

–  A .C.T.  –
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2.5 way, true linear phase, free space, ported enclosure, integral stand mounted monitor 

Drive units: 2 x 170mm Wilson Benesch Tactic Isobaric bass units, 1 x 170mm Wilson Benesch Tactic bass / mid range unit, 
1 x 25mm Soft dome, hand painted silk, ultra linear Wilson Benesch specification tweeter 

Low frequency loading: Double chamber, differential reflex tuning of conventional and isobaric bass drivers 

Frequency range: -6dB at 38Hz and 30kHz, -3dB at 42Hz and 25kHz 

Frequency response: 45Hz to 24kHz +- 2dB on axis 

Sensitivity: 88dB spl at 1metre on axis. 2.83V input   Impedance: 6 Ω nominal, 4 Ω minimum 

Crossover: First order bass roll-off, First order mid range crossover, Second order tweeter crossover,
Selected polypropylene capacitors and air cored inductors are used throughout 

Crossover frequencies: Bass 500Hz, Mid 5kHz, Tweeter 5kHz 

Internal wiring: Multi stranded, silver plated copper, PTFE jacketed cable harnesses, Soldered connections throughout, 
Shortpath P.C.B. design, Links supplied for single or bi-wire applications 

Input connections: Bi-wireable, in-house machined gold plated copper alloy terminals 

Power handling: 200W   Maximum spl: 110dB at 1 metre 

Dimensions (HxWxD): 1100x230x370 mm   Internal volume: 13 litres   Net weight: 35kg 

Available Finishes: 
Standard: Regal Silver or Black, Wood Finishes (high build gloss or satin): Gloss: Stained Red Cherry, 

Birds Eye Maple, Burr Walnut, Satin: Cherry, Maple, Oak. 
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Discovery – mikro kolumny podłogowe – to pierwszy system gło-
śnikowy zbudowany w oparciu o technologie wykorzystane przy 
konstruowaniu f lagowych kolumn Chimera.

Kolumny głośnikowe to konstrukcje techniczne, których ostateczny 
poziom funkcjonowania zależy od jakości materiałów zastosowanych 
do ich wyprodukowania. W celu osiągnięcia Referencyjnego Stan-
dardu, z jakiego firma znana jest na całym świecie, Wilson Benesch  
dokonuje pełnej kontroli każdego etapu procesu konstrukcyjnego.

Dzięki temu jesteśmy w stanie przenieść nasze koncepcje do sys-
temów oferujących najwyższą jakość dzwięku. Wyznaczają one  
zarazem nowe standardy w skali globalnej oraz wpływają na ocenę 
urządzeń innych producentów.

Discovery to pierwsze kolumny skonstruowane w oparciu o przełomo-
we technologie opracowane podczas tworzenia flagowego systemu gło-
śnikowego Chimera. Nigdy wcześniej nie powstał zestaw taki jak ten, 
dlatego stworzyliśmy dla niego nazwę ,,mikro kolumny podłogowe”.

W każdej z kolumn zamontowano cztery głośniki. Głośnik wyso-
kotonowy to wytwarzana na zamówienie 25mm tekstylna kopułka 
firmy Scan Speak, napędzana podwójnym magnesem. W zakresie 
reprodukcji niskich częstotliwości zastosowano technologię Isobaric 
Tactic®. Konfiguracja izobaryczna polega na akustycznym sprężeniu 
dwóch przetworników skierowanych frontami do siebie, ustawio-
nych w bliskiej odległości od siebie.

Powyższe rozwiązanie jest wielokrotnie skuteczniejsze od zastoso-
wania pojedynczego głośnika basowego. Wszystkie przetworniki 

Tactic® użyte w Discovery to identyczne modele 17 centymetrowe. 
Dzięki tej unifikacji jest możliwe uzyskanie dzwięku o nadzwyczajnej 
spójności brzmienia.

Wewnętrzna objętość kolumny to 13 litrów, podzielonych na komory 
przeznaczone dla poszczególnych głośników. Przetwornik średnio-
tonowy posiada do swojej dyspozycji 6 litrów, a sekcja niskotonowa 
dysponuje 7 litrami. Obie komory połączone są ze światem zewnętrz-
nym poprzez tunele bas-ref leksu.

W konstrukcji zwrotnicy zdecydowano się na rozwiązania minima-
listyczne, preferowane przez inżynierów Wilson Benesch. Specjalna 
konstrukcja zintegrowanej z obudową podstawy kolumny, zapobiega 
powstawaniu wibracji. Ścianki boczne obudowy zostały wykonane  
z włókien węglowych, składających się z 7 warstw kompozytu.

Zastosowanie powyższych rozwiązań, umożliwiło uzyskanie potęż-
nego i kontrolowanego dzwięku, który charakteryzuje się nadzwy-
czajną przejrzystością i precyzją.

Wykończenie standardowe obudowy to zewnętrzna powłoka skon-
struowana z wysokiej klasy polimerów. Na specjalne zamówienie 
jest możliwe zastosowanie dowolnego koloru i rodzaju okleiny,  
która spełni indywidualne wymagania Klienta, projektanta wnętrz 
lub architekta.

Podstawki pod głośniki w komplecie.

–  DISCOVERY  –

ODYSSEY RANGE / DISCOVERY
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2.5 way, true linear phase, free space, ported enclosure, floorstanding monitor

Drive units:
1 x 170mm (7 in) Wilson Benesch Tactic bass unit 

1 x 170mm (7 in) Wilson Benesch Tactic bass / mid range unit 
1 x 25mm (1 in) Soft dome, hand painted silk, ultra linear Wilson Benesch tweeter 

Low frequency loading:
Bessel alignment of fourth order reflex, Double chamber, differential tuning

Frequency range: -6dB at 32Hz and 30kHz, -3dB at 35Hz and 25kHz 

Frequency response: 35Hz to 24kHz +- 2dB on axis 

Sensitivity: 88dB spl at 1metre on axis. 2.83V input 

Impedance: 6 Ω nominal, 4 Ω minimum 

Crossover:  
First order bass roll-off 

Second order mid range and tweeter crossover 
Selected polypropylene capacitors and air cored inductors are used throughout 

Input connections: bi-wireable, in-house machined gold plated copper alloy terminals 

Power handling: 200W   Maximum spl: 109dB at 1 metre 

Dimensions (HxWxD): 910x230x 370 mm   Internal volume: 42.5 litres   

Net weight: 48kg
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–  CURVE  –

ODYSSEY RANGE / CURVE
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–  CURVE  –

Dzięki technologii pozyskanej z Formuły 1, Wilson Benesch konty-
nuuje rozbudowę linii nieprzyzwoicie luksusowych kolumn głośni-
kowych. 

Najnowszym produktem Wilson Benesch są nowo zaprojektowa-
ne zestawy podłogowe. Wiele z elementów konstrukcyjnych Curve  
zostało zapożyczonych z olśniewających kolumn A.C.T. Teraz tech-
nologia ta jest dostępna za niemalże połowę ceny.

W kwestii wielkości, nowe kolumny są mniejsze niż A.C,T., umożli-
wiając osiągnięcie mocy znamionowej 200 Watów.

A.C.T. i Curve to najprecyzyjniejsze zestawy głośnikowe skonstru-
owane przez Wilson Benesch w całej historii firmy. Strukturalne 
elementy konstrukcji zostały wykonane z materiałów spotykanych 
najczęściej w systemach zaawansowanej inżynierii. Należą do nich: 
kompozyty węglowe, stal, stopy metali ziem rzadkich oraz unikalne 
polimery.

Konstrukcyjna jednolitość obudowy Curve to kolejny dowód na ich 
wyjątkowość. Zapewnia ona przejrzystość i precyzję dźwięku na po-
ziomie niemożliwym do osiągnięcia przy zastosowaniu konwencjonal-
nych materiałów. Możliwości wyboru rodzaju wykończenia obudowy 
są szerokie już w standardowej ofercie, a ulegają rozszerzeniu przy 
wyborze opcji zamówienia zindywidualizowanego.

Firmowe głośniki Tactic® stanowią serce Curve. Swoją nazwę za-
wdzięczają trzywarstwowej plecionce wykonanej z polimeru Isotactic,  
z którego to materiału wykonano membrany. Kosze przetworników 
powstały z jednego kawałka aluminium i zostały uformowane tak, 

aby nie ograniczać ruchu powietrza pochodzącego z tylnej strony 
membran, które są napędzane małym układem magnetycznym wy-
konanym z metali ziem rzadkich. Przetworniki pracują w konfiguracji 
dwuipółdrożnej.

Dwa 170mm głośniki Tactic® pomimo pozornej identyczności, różnią 
się drobnymi elementami konstrukcyjnymi. Przetwornik niskotonowy 
posiada grubszą membranę i lekką aluminiową cewkę, zaś głośnik 
średnio/niskotonowy charakteryzuje się lżejszą membraną i potęż-
niejszą miedzianą cewką. 

Celem konstruktorów zestawów Curve było zaprojektowanie kolumn 
wywołujących najlepsze doznania muzyczne, potrafiących wnieść 
uczucie i piękno do odtwarzanego dźwięku.

Wszyscy pamiętamy muzykę, która towarzyszyła nam w kluczo-
wych momentach życia. Takie wspomnienia pozostają na bardzo 
długo. Wilson Benesch to firma znana z produkcji urządzeń, które 
będą swoim nabywcom dostarczać niezwykłych wrażeń przez wie-
le lat. Dlatego można stwierdzić, iż najważniejszym walorem Curve 
jest to, iż są one w stanie zapewnić wieczną przyjemność obcowania 
z prawdziwą muzyką w domowych wnętrzach. Umożliwiają one 
także, co jest powszechne dla konstrukcji Wilson Benesch, stwo-
rzenie najwyższej klasy kompaktowego systemu wielokanałowego,  
w którym kompromis nie wchodzi w grę.

ODYSSEY RANGE / CURVE
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2 way, true linear phase, free space, ported enclosure, stand mounted monitor

Drive units: 1 x 170mm Wilson Benesch Tactic bass / mid range unit, 1 x 25mm Soft dome, hand painted silk, 
ultra linear Wilson Benesch specification tweeter 

Low frequency loading: Double reflex port tuning

Frequency range: -6dB at 42Hz and 30kHz, -3dB at 45Hz and 25kHz 

Frequency response: 46Hz to 24kHz +- 2dB on axis 

Sensitivity: 88dB spl at 1metre on axis. 2.83V input 

Impedance: 6 Ω nominal, 4 Ω minimum 

Crossover: First order mid range crossover, Second order tweeter crossover, Selected polypropylene capacitors 
and air cored inductors are used throughout 

Crossover frequencies: 5kHz 

Internal wiring: Multi stranded, silver plated copper, PTFE jacketed cable harnesses, Soldered connections throughout 
Shortpath P.C.B. design, Links supplied for single or bi-wire applications 

Input connections: Bi-wireable, in-house machined gold plated copper alloy terminals 

Power handling: 200W   Maximum spl: 111dB at 1 metre 

Dimensions (HxWxD): 310mm (on stand 950mm) x 230mm x 370mm   Internal volume: 10.5 litres   Net weight: 11kg 

Available Finishes: Standard: Polymer coated alloy (Other finishes real wood veneers)
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„Od lat 60-tych firmy takie jak KEF i B&W były pionierami w stoso-
waniu nowych materiałów w technologii produkcji zestawów głośni-
kowych. Obecnie jednak, żadna firma nie robi tak dużo dla rozwoju 
nowych materiałów konstrukcyjnych jak Wilson Benesch.”

Alan Sircom - Redaktor Naczelny HiFi+

Firmowe technologie Wilson Benesch zawarte w kompaktowej formie 
i dostępne za świetną cenę.

Arc został skonstruowany przy użyciu tych samych technologii jakie 
zastosowano w zestawach Discovery. Nowe kolumny mogą być usta-
wione w oddaleniu od ścian lub też koło nich, jednak idealnym rozwią-
zaniem jest umieszczenie ich na dedykowanych podstawkach. 

Zestawy Arc mogą stanowić podstawę zaawansowanego systemu ste-
reo lub kina domowego. Głosnik Tactic® oraz głośnik wysokotonowy, 
są identyczne z przetwornikami zastosowanymi w kolumnach Centre i 
Discovery. Dzięki temu nie ma problemu z połączeniem ich wszystkich 
w jeden doskonały system odsłuchowy. 

Przyjemnością jest spotkać na swojej drodze urządzenie o doskonałej 
technologii, a jeszcze ciekawiej jest gdy stanowi ono unikalne i orygi-
nalne rozwiązanie konstrukcyjne. Technologia dotyka wszystkich sfer 
naszego życia, a konkretniej mówiąc jest to technologia materiałów. 
Historia dokonała podziału na epokę kamienia, brązu i żelaza. Były to 
surowce, dzięki którym rozwinęły się cywilizacja i technika. 

Rozwój sprzętu audio podąża tą samą drogą. W kolumnach ACT 
zastosowano innowacyjne zakrzywione panele wykonane z włókna 
węglowego po raz pierwszy w 1995 roku. Inni producenci mogli sta-

rać się naśladować te rozwiązania, wytwarzając podobne panele  
z drewna, lecz różnica w osiąganej jakości dźwięku była zasadnicza 
i oczywista.

Kiedy ostatni raz widzieliście bolid Formuły 1 skonstruowany z drewna 
lub wykonaną z tego materiału rakietę tenisową? Wygląd produktów 
Wilson Benesch nigdy nie jest przypadkowy. Jest on wynikiem precy-
zyjnej realizacji celów postawionych sobie przez inżynierów. Arc to 
połączenie stali, aluminium i kompozytu włókien węglowych, którego 
celem jest dążenie do osiągnięcia doskonałości w reprodukcji dźwięku.

Posiadanie urządzeń Wilson Benesch to prawdziwa przyjemność. 
Wynika to oczywiście z czerpania radości ze słuchania muzyki,  
ale także jest to wynik dumy właściciela konstrukcji uznanych  
za oryginalne i przełomowe.

Klienci Wilson Benesch mają w swych rękach zaawansowany 
sprzęt wykraczający swoją technologią poza ograniczenia typowe 
dla innych kolumn.

„Niektóre z firm Hi-Fi konstruują swoje produkty przy pomo-
cy śrubokrętu, piły i kleju. Nie w tym wypadku. Wilson Benesch  
zainwestował duże sumy pieniędzy w badania rożnych sposobów 
produkcji i zastosowania w niej różnorodnych materiałów. 
Tak naprawdę, cała historia Wilson Benesch zdominowana jest 
przez pracę nad wykorzystaniem nowatorskich, a często nawet  
egzotycznych materiałów.”

David Price - Redaktor Naczelny HiFi Choice

–  ARC  –

ODYSSEY RANGE / ARC
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ODYSSEY RANGE / CENTRE

2.5 Way, true linear phase, wall placement orientated monitor 

Drive Units: 1 x 170mm Wilson Benesch Bass, 1 x 170mm Wilson Benesch Mid Range, 1 x 25mm Ultra Linear Wilson Benesch Tweeter 

Low Frequency Loading: Double chamber, assorted bass radiator enhanced. 

Frequency Range: -6dB at 65Hz and 30kHz, -3dB at 70Hz and 25kHz   Frequency Response: 47Hz to 20KHz +/- 2dB on axis

Sensitivity: 88dB spl at 1 metre on axis. 2.83V Input   Impedance: 6 Ω nominal, 4 Ω minimum

Crossover: First order tweeter crossover, Selected polypropylene capacitors and air cored inductors are used throughout. 
Crossover Frequencies: Tweeter 5kHz, Bass 500Hz

Internal Wiring: Multi-stranded, silver plated copper, PTFE jacketed cable harnesses. Soldered connections throughout.
Short path PCB design. Links supplied for single or bi-wire application

Input Connections: Bi-wireable, in-house machined rhodium plated copper alloy terminals

Power Handling: 200W   Dimensions (H/W/D): 210mm/790mm/200mm   Internal Volume: 14 Litres   Weight: 22Kg

–  CENTRE  –

Centre to najbardziej wszechstronna kolumna firmy Wilson Benesch.  

Pomimo kompaktowych wymiarów i dyskretnego wyglądu, potrafi 
ona przekazać potęgę brzmienia potężnych eksplozji lub dynamikę 
strażackich akcji ratunkowych, a chwilę później odtwarza najbardziej 
subtelne dźwięki kompozycji Ennio Morricone.

Podobnie jak wszystkie konstrukcje Wilson Benesch, jej główną zaletą 

jest wyjątkowa scena dźwiękowa, która wykracza daleko poza ramy 
nadzwyczaj sztywnej i solidnej obudowy. Dodając do tego słodkie, nie 
męczące wysokie tony i idealne zespolenie różnych zakresów pasma 
akustycznego, otrzymujemy zabójczo dobrą konstrukcję.

Centre to najlepszy partner dla zaawansowanych systemów kina  
domowego lub wielokanałowych systemów audio.
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ANALOGUE COLLECTION / FULL CIRCLE

–  FULL CIRCLE  –

Full Circle stanowi hołd złożony czarnej płycie i wyjątkowemu 
miejscu, jaki płyty winylowe zajmują w życiu miłośników muzyki.  
Ten gramofon na nowo zdefiniował kierunek rozwoju sprzętu analo-
gowego w XXI wieku i w wielkim stylu potwierdził aktualność i istot-
ność analogowego formatu zapisu dźwięku. System Full Circle tworzą 
trzy najwyższej klasy komponenty: napęd The Circle, ramię A.C.T. 0.5 
oraz wkładka MC Ply. Proces ustawienia i wyregulowania urządze-
nia zajmuje mniej niż godzinę, po czym uzyskuje się źródło sygnału  
analogowego nie wymagające ani dalszego tuningu, ani żadnych  
późniejszych regulacji.

Firma Wilson Benesch jest ostatecznym autorytetem w dziedzinie 
funkcjonowania i wykorzystania zaawansowanych materiałów 
kompozytowych w budowie urządzeń hi-fi. Za produktem, jakim jest 
gramofon Full Circle, stoi ponad dziesięć lat prac badawczo-rozwo-
jowych. Jako kompletne źródło analogowe stanowi on punkt odnie-
sienia dla innych, zaś modułowa konstrukcja pozwala właścicielowi  
na rozbudowywanie go w miarę rosnących wymagań. 

W kwestii analogowego źródła sygnału Full Circle stanowi rozwią-
zanie ostateczne w każdym znaczeniu tego słowa, także biorąc pod 
uwagę odporność na upływ czasu wynikającą z możliwości dalszej 
rozbudowy.

– Napęd The Circle –

Zaawansowane materiały konstrukcyjne, unikalna koncepcja pro-
jektowa „Low Mass Design”, super sztywne pręty z włókna węglowe-
go zastosowane jako zasadnicze składniki konstrukcji oraz łożysko  
klasyczne z fosforobrązu z osią wykonaną ze stali narzędziowej.

– Wkładka MC The Ply – 

Dzięki temu, że wkładka The Ply wykonana jest w tej samej zaawanso-
wanej technologii materiałowej, co co ramię i napęd, stanowi ona ide-
alny punkt wyjściowy przy kompletowaniu systemu Full Circle. Kon-
cepcja wkładki pochodzi od wkładki Matrix. Sprzedawana jest jako 
element pakietu Full Circle, co pozwala na znaczące obniżenie kosztu 
zakupu. Korpus wykonano z włókien węglowych, igła ma zaawanso-
wany kształt eliptyczny (Nude Elliptic Diamond), zaś wspornik igły 
wykonano z litego boru. Ostatecznym efektem wysiłków projektanta 
jest prosty, solidny projekt, pozwalający osiągnąć maksimum efektu 
brzmieniowego przy wysoce konkurencyjnej cenie.

– Ramię A.C.T. 0.5 –

Ramię pochodzi od A.C.T. 2, najbardziej zaawansowanego ramienia 
gramofonowego na świecie. Podstawowe cechy projektowe są te same, 
co w A.C.T. 2. Ramiona gramofonowe Wilson Benesch różnią się pod 
każdym względem od wszystkich innych ramion gramofonowych.  
Cechuje je między innymi unikalny (stożkowy z wklęsłościami) kształt 
belki z włókien węglowych, unikalne łożysko Kinematic, likwidacja 
wszelkich niepożądanych luzów, stałość parametrów w miarę zmian 
czasu i temperatury i unikalna konstrukcja przeciwwagi, pozwalająca 
na regulacją azymutu. Zastosowane w konstrukcji włókna węglowe 
cechuje dziesięciokrotnie większa od tytanu odporność na skręcanie, 
masa równa połowie masy aluminium, sztywność pięciokrotnie wyż-
sza od stali i wysoka zdolność tłumienia rezonansów. Efektem jest 
dźwięk nie przypominający brzmienia żadnego ramienia konwencjo-
nalnego (czytaj: metalowego).
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ANALOGUE COLLECTION / CARBON

–  CARBON  –

Stylus tip type: Nude elliptic diamond   Stylus tip radius: 7.6 / 17.7 micro millimetre

Cantilever: Solid Boron   Coil former: Pure sapphire   Coil: Copper   Body: Solid woven carbon fibre

Thread: 2.5 mm

V.T.A: 20 degrees

Weight: 8 gms

Output voltages: Low 0.58mV   Coil impedance: 45 Ohms

Freq. response: 10 - 50 Khz   Channel balance: Better than 0.5 dB

Dynamic comp: 15 uM / mN   

Resistive load: 10 - 47 K Ω   Tracking force: 1.8 - 2.0 gms   Arm V.T.A.: Horizontal

Linia wkładek gramofonowych Wilson Benesch różni się znacznie  
od wszystkich innych wkładek na świecie.

Podczas gdy zastosowanie konwencjonalnych materiałów można uznać 
za rozpowszechniony standard, we wkładkach Wilson Benesch w litych 
częściach konstrukcji stosowany jest węgiel w postaci włóknistej.

Wkładka Wilson Benesch The Carbon jest produktem unikalnym i in-
nowacyjnym. Wykonywana jest z minimalną tolerancją z najlepszych 
i najbardziej zaawansowanych materiałów. Zastosowanie elementów 

frezowanych ze sprasowanych włókien węglowych o wysokiej zdolności 
tłumienia drgań daje efekt w postaci uwolnienia wkładki od efektów re-
zonansowych.

Dzięki wyeliminowaniu głównych przyczyn zakłóceń właściwych  
dla wkładek zbudowanych z metalu, Carbon w każdym aspekcie repro-
dukcji dźwięku prezentuje doskonałą jakość.


