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Test system g∏oÊnikowy 5.1

Angielska firma Mission 
powsta∏a ponad 
30 lat temu, 
dok∏adnie 
7 lipca 1977 roku 
(wszyscy domoroÊli numerolodzy 
dostali w tym momencie 
szmergla na jej punkcie). 
Wybór lokalizacji w historycznym 
targowym miasteczku Huntingdon 
ju˝ w chwili pocz´cia skazywa∏ 
Mission na ˝ycie w audiofiliêmie, 
bowiem mieÊcina le˝y 
w hrabstwie Cambridge, 
uznawanym za matecznik 
brytyjskiego hi-fi.

Mission M6i
Mariusz Zwoliƒski 

MiÊki
Mission M6i



J u˝ w rok od za∏o˝enia manufaktura,
jako pierwsza w Êwiecie, zapropono-
wa∏a kolumny z polipropylenowym

przetwornikiem nisko-Êredniotonowym, 
a w 1979, w kolumnach 700, zastosowa∏a
odwrócony uk∏ad g∏oÊników, który do dziÊ
pozostaje jej wizytówkà.

Przeniesienie monta˝u z Wielkiej Bry-
tanii do Chin zwi´kszy∏o skal´ produkcji
(10 tysi´cy kolumn miesi´czne), ale na
szcz´Êcie nie wp∏yn´∏o na brzmienie i ja-
koÊç wykonania. Wprawdzie ostatnimi
czasy „MiÊki” niecz´sto goszczà na ∏a-
mach specjalistycznych magazynów hi-fi,
ale to nie znaczy, ˝e w centrali w Hunting-
don rozwiàzano dzia∏ badawczo-rozwojo-
wy. Najnowsza seria – M6i – zadaje k∏am
podobnym spekulacjom.

Budowa
Lini´ M6i przeznaczono do kina domo-

wego; to widaç od razu. Znajdziemy 
w niej po dwie sztuki: pod∏ogówek, moni-
torów, g∏oÊników centralnych i bipolar-
nych surroundów. Z tego wszystkiego
mo˝na zmajstrowaç kilka zgrabnych ze-
stawów wielokana∏owych, dostosowanych
do ró˝nych pomieszczeƒ. W M6i rodzink´
subwooferów reprezentuje tylko jeden
model, ale ponoç od nadmiaru mo˝e roz-
boleç g∏owa.

Wszystkie kolumny M6i majà jednà ce-
ch´ wspólnà – wysokà jakoÊç wykonania.
Wprawdzie cena 12 kz∏ za zestaw 5.1 rodzi
spore oczekiwania, ale moim zdaniem te
kolumny spe∏niajà je z zapasem.

Obudowy, poza subwooferem, wyko-
nano z gi´tego MDF-u, a nierównoleg∏e

powierzchnie majà za zadanie redukcj´ fal
stojàcych. Przednie Êcianki w ca∏ej serii,
nawet w ma∏ych monitorkach, to 4-cm
dechy, a boczne i tylne sà od nich tylko
ciut cieƒsze. O sztywnoÊç konstrukcji
pod∏ogówek dbajà dodatkowo wewn´trz-
ne wzmocnienia. Do wyt∏umienia u˝yto
p∏atów sztucznej we∏ny. Kolumny wolno-
stojàce wyposa˝ono w komor´ balastowà,
którà mo˝na zasypaç wypra˝onym pia-
skiem, Êrutem o∏owianym itp. Ten zabieg
powinien poprawiç kontrol´ basu.

Kolejnym pe∏nokrwistym audiofilskim
akcentem sà szerokie coko∏y, na których
ustawiono pod∏ogówki. Wykonano je ze
specjalnego tworzywa t∏umiàcego wibra-

cje i wyposa˝ono a˝ w szeÊç regulowanych
kolców, dzi´ki którym M64i sà stabilne
niczym pozycja W∏adimira W∏adimirowi-
cza w sercach kochajàcych wyborców.

We wszystkich modelach serii M6i
znajdziemy podwójne z∏ocone zaciski,
które przyjmà dowolne zakoƒczenie ka-
bli, ale ze wzgl´du na umieszczenie ich 
w ma∏ym zag∏´bieniu najwygodniejsze
b´dà wtyczki bananowe. Do wykoƒczenia
obudów u˝yto wysokiej jakoÊci okleiny
drewnopodobnej, dost´pnej w kilku od-
cieniach.

Z kosmicznymi materia∏ami na prze-
tworniki konstruktorzy nie eksperymento-
wali, ale nie byliby sobà, gdyby zastosowa-
li banalne po∏àczenie papieru z jedwabiem.
Niskie i Êrednie tony przetwarzajà g∏oÊniki
z wielowarstwowymi membranami, wyko-
nanymi z polimerowych w∏ókien aramido-
wych, umieszczonych mi´dzy dwiema
warstwami sztywnej pulpy. Przetworniki
te (15-cm w pod∏ogówkach i 13-cm w po-
zosta∏ych) wyposa˝ono w odlewane kosze
i nieod∏àczne w kinie domowym ekranu-
jàce puszki oraz ferrytowe pierÊcienie, 
redukujàce rozpraszanie pola magnetycz-
nego. Wysokie tony to domena mi´kkich

kopu∏ek o Êrednicy 32 mm, ch∏odzonych
ferrofluidem i nap´dzanych neodymowy-
mi magnesami. 

Oba g∏oÊniki idealnie wpasowano we
wg∏´bienia, frezowane w zaokràglonych
przednich Êciankach. Dyskretnym uk∏o-
nem w stron´ estetów sà maskownice,
mocowane w ∏bach imbusowych Êrub,
które dociskajà pierÊcienie g∏oÊników.
Dzi´ki temu unikni´to czarnych gniazd,
b´dàcych zmorà nawet najbardziej wy-
smakowanych wzorniczo kolumn.

O ile do tej pory nic nie sprawia∏o pro-
blemów, to w przypadku g∏oÊnika central-
nego radz´ si´ zaopatrzyç w solidnà, niskà
podstawk´ i jakieÊ ustrojstwo stabilizujàce

obudow´ pod wybranym kàtem. O co cho-
dzi? Ano o to, ˝e wygi´ta u do∏u skrzynka
najzwyczajniej si´ ko∏ysze. Doraênym le-
karstwem mogà byç drewniane lub plasti-
kowe kliny, utrzymujàce jà w wybranym
po∏o˝eniu, ale docelowo radzi∏bym u˝yç
silikonu, plasteliny albo jakiegoÊ innego,
byle skutecznego, szuwaksu.

Na koniec zostawi∏em sobie subwoofer,
poniewa˝, co tu ukrywaç, troch´ mnie
umordowa∏ przy targaniu na trzecie pi´-
tro. Du˝y nie jest, ale wa˝y tyle, co siedem
grzechów g∏ównych. Wykonanà z 3-cm
p∏yt obudow´ osadzono na stalowych
nó˝kach wielkoÊci s∏oików po musztar-
dzie. JeÊli wkr´cicie w nie kolce, wywo∏a-
cie odruch panicznej ucieczki w ka˝dym
parkiecie. Wn´trze obudowy podzielono
na trzy komory. W jednej umieszczono
pot´˝ny transformator, w drugiej – reszt´
zasilacza i wzmacniacz mocy, w trzeciej
zaÊ 25-cm przetwornik. Jego membrana,
wykonana w technice Tri-Lam, stanowi
kombinacj´ w∏ókien szklanych i w´glo-
wych. Jako ˝e M6as to konstrukcja zam-
kni´ta, wszystkie otwory techniczne,
przez które przechodzà kable, uszczelnio-
no. W stopniu koƒcowym pracujà cztery
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Magnesy ekranowane, 
jak to w kinie domowym.

„Tri-lamowy” przetwornik
mo˝e nie wywo∏a 
˝ywszego bicia serca, 
ale nó˝ki subwoofera ju˝ tak.



Sankeny, mocowane wprost do aluminio-
wej tablicy rozdzielczej. W pierwszej chwi-
li mo˝e dziwiç brak regulatorów przy
gniazdach, ale M6as wyposa˝ono w zdalne
sterowanie, które zwalnia szcz´Êliwego na-
bywc´ z wykonywania gwa∏townych ru-
chów w czasie oglàdania wybuchowych
dzie∏ klasy C. Pilot umo˝liwia regulacj´
g∏oÊnoÊci i poziomu odci´cia, prze∏àczanie
fazy oraz definiowanie czterech ustawieƒ 
i póêniejsze ich wywo∏ywanie w zale˝noÊci
od potrzeb. OczywiÊcie, subwoofera nie
wyposa˝ono w menu OSD, ale pomocny
b´dzie spory wyÊwietlacz na froncie. Pro-
ste, praktyczne i szkoda, ˝e tak rzadko sto-
sowane. 

Wra˝enia ods∏uchowe 
„MiÊki” na ˝ywo wyglàdajà znacznie le-

piej ni˝ na obrazku, ale poza walorami wi-
zualnymi powinny spe∏niaç oczekiwania
brzmieniowe. 12 tysi´cy to nie w kij dmu-
cha∏, dlatego wyjÊciowy poziom srogoÊci
recenzji ustawi∏em powy˝ej godziny dwu-
nastej.

Najbardziej ciekaw by∏em zachowania
subwoofera i, by nie trzymaç si´ d∏u˝ej 
w niepewnoÊci, si´gnà∏em po bomba-
styczne otwarcie „Gladiatora”. I co? Ano,
nic specjalnego. W pierwszej chwili my-
Êla∏em, ˝e go nie pod∏àczy∏em, ale kontrol-
ne odpi´cie kabelka wyprowadzi∏o mnie 
z b∏´du. Otó˝ basowy killer (?) Mission to
jedno z najbardziej kulturalnych urzà-
dzeƒ tego typu, z jakimi si´ zetknà∏em.
Zamiast podbijaç najni˝sze tony i aktyw-
nie podkreÊlaç swojà obecnoÊç w syste-
mie, M6as po prostu rozszerza∏ pasmo 
w dó∏. Nie ma co liczyç na dzwonienie
kryszta∏ów, towarzyszàce podniebnym
harcom rycerzy Jedi, ale brzmienie, bez
wzgl´du na repertuar, nie traci tu nic ze

swej naturalnoÊci. OczywiÊcie, zawsze
mo˝na podkr´ciç potencjometr, ale i tak
nie ma co liczyç na spektakularne osià-
gni´cia w dyscyplinie uprzykrzania ˝ycia
sàsiadom. 

Czy to wada? Nie sàdz´. Czasy, kiedy
kino domowe sprowadza∏o si´ do wale-
nia basem w ∏eb, dawno min´∏y. JeÊli jed-
nak ktoÊ nadal jest ˝àdny tego typu
atrakcji, niech si´ zainteresuje plastiko-
wymi kombajnami za 999 z∏ w siecio-
wych sklepach RTV.

Ârodek pasma i górne rejestry za-
brzmia∏y mi´kko, ale wyraênie. Delikatna,
a czytelna góra zawiera∏a coÊ jakby do-
mieszk´ per∏owego py∏u, którego nie na-
le˝y myliç z zapiaszczeniem. Naturalne
dialogi, czytelne i bez niepo˝àdanych na-

lecia∏oÊci, idealnie uzupe∏nia∏y ramy na-
szkicowane przez bas i soprany. Efektem
by∏o brzmienie kulturalne, o dobrze wy-
wa˝onych proporcjach, mo˝e zbyt aseku-
racyjne w kinie akcji, ale za to niemeczàce
nawet w czasie d∏ugich seansów.

Choç zestaw M6i jest dedykowany ki-
nu, to, paradoksalnie, lepiej si´ odnalaz∏ 
w nagraniach muzycznych. Bardzo dobre
zespolenie pasma, bez faworyzowania
któregoÊ z podzakresów, sprawi∏o, ˝e ko-
lumny dobrze si´ spisywa∏y w ka˝dym 
repertuarze. Bez problemów poradzi∏y 
sobie w tak odmiennych stylistykach, jak
„Groving Up” Petera Gabriela czy opera

„Carmen”. W klasyce uwag´ przykuwa∏a
bliska wzorcowej neutralnoÊç i detalicz-
noÊç, natomiast gdy na tacce odtwarza-
cza wylàdowa∏a p∏yta rockowa, M6as
stworzy∏ fundament, którego nie po-
wstydzi∏yby si´ pod∏ogówki za wi´ksze
pieniàdze.

Konkluzja 
No có˝, szlachectwo zobowiàzuje.
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G∏oÊniki g∏ówne centralny surround subwoofer
Mission M64i M6ci M60i M6as

SkutecznoÊç: 88 dB 87 dB 86 dB 
Impedancja: 8 Ω 8 Ω 8 Ω -
Pasmo przen.: 52 Hz – 20 kHz 65 Hz – 20 kHz 60 Hz – 20 kHz 28-110 Hz 
System: bas-refleks bas-refleks bas-refleks zamkni´ty 
Rek. moc wzmac.: 25-100 W 25-200 W 25-100 W 
Moc wzmac.: 300 W 
Ekranowanie: tak tak tak brak 
Bi-wiring: tak tak tak
Wymiary (w/s/g): 89,3/20,5/33 cm 17,8/48/25,1 cm 30,5/18/24 cm 50/32/43 cm 

Mission M6i 
Dystrybucja: Audio Klan 
Cena: 
Mission M64i 4299 z∏ 
Mission M60i 2199 z∏ 
Mission M6ci 1849 z∏ 
Mission M6as 3599 z∏ 

Gniazda najbardziej 
lubià wtyczki bananowe. 

Takich elektrolitów 
nie powstydzi∏by si´ nawet
bud˝etowy wzmacniacz.

Na tablicy rozdzielczej
subwoofera brak regulacji,
ale…

… od czego pilot?


