
K atalog sk∏ada si´ z czterech serii,
które dalej dzielà si´ na podgru-
py. Na przyk∏ad po wejÊciu w se-

ri´ E zobaczymy trzy sekcje: E8, E5 oraz
E3, a w ka˝dej z nich po kilka lub kilka-
naÊcie modeli. W sumie 60 pozycji, a na-
le˝y jeszcze dodaç podstawki i akcesoria.

Seria M3 sk∏ada si´ z 12 modeli: 3 mo-
nitorów, 3 wolnostojàcych, 3 g∏oÊników
centralnych, 2 surroundów i subwoofera.
Opisywane M33i to najmniejsze pod∏o-
gówki.

Budowa
Bud˝etowe „emki” to ju˝ klasyka Mis-

siona; chyba najbardziej rozpoznawalna
sekcja katalogu. Mimo wprowadzanych
przez lata modyfikacji, wizerunek linii
praktycznie si´ nie zmieni∏. To nadal tra-
dycyjne, niebrzydkie skrzynki z charak-
terystycznymi przetwornikami.

Projektanci od lat konsekwentnie trzy-
majà si´ sprawdzonych rozwiàzaƒ. Na-
wet bud˝etowe modele cechuje jedno-
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Mission 
M33i 

Klasyczne skrzynki 
z odwróconym uk∏adem
g∏oÊników. To musi byç Mission.

Mission mo˝e si´ pochwaliç
przesz∏o 30-letnim sta˝em 

na rynku hi-fi. 
W roku 1978 pojawi∏y si´ 

zestawy 770, wyposa˝one 
w pierwszy komercyjny 

przetwornik z membranà 
polipropylenowà. 
Rok póêniej firma 

zaprezentowa∏a kolumny 
z charakterystycznym, 

odwróconym 
uk∏adem g∏oÊników.
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rodny rys, który trudno wypracowaç, 
a potem utrzymaç. Z daleka widaç, ˝e to
Mission.

Podstaw´ wizerunku stanowi uk∏ad
g∏oÊników, wkomponowanych w plasti-
kowy profil. Wysokotonowa kopu∏ka
znajduje si´ pod przetwornikiem nisko-
-Êredniotonowym, a jej 28-mm mem-
brank´ wykonano z materia∏u o nazwie
viotex. To bardzo lekka tkanina, która 
po impregnacji cechuje si´ równie˝ wyso-
kà wytrzyma∏oÊcià. Do nap´du wykorzy-
stano niewielki magnes neodymowy.
Ârednie i niskie tony odtwarza g∏oÊnik 
z 12-cm sferycznà membranà, wykonanà
z mieszanki pulpy celulozowej i w∏ókien
akrylowych. G∏oÊnik wyposa˝ono w me-
talowy kosz i du˝y magnes. Broszura in-
formuje, ˝e wszystkie modele z serii M3
sà w pe∏ni ekranowane. Tutaj przyklejo-
no odwrotnie spolaryzowany pierÊcieƒ,
ale to powinno wystarczyç, by kinesko-
powe telewizory i monitory nie ucierpia-
∏y w kontakcie z M33i.

Obudow´ wykonano w technologii
TFTC (Transverse Floded Cabinet Tech-
nology). Wi´kszoÊç bud˝etowych skrzy-
nek produkuje si´ prosto: du˝à p∏yt´
MDF-u pokrywa si´ okleinà, a nast´pnie
z drugiej strony wycina rowki pod kàtem
45 stopni. Potem wystarczy wype∏niç
rowki klejem i z∏o˝yç prostokàtne pude∏-
ko. Okleina przez chwil´ pe∏ni rol´ za-
wiasu, utrzymujàc wszystko na miejscu.
Póêniej wystarczy przykleiç przednià 
i tylnà Êciank´ i obudowy gotowe.

Mission twierdzi, ˝e takie skrzynki êle
sobie radzà z rezonansami powstajàcymi
w wyniku pracy g∏oÊników, dlatego sam
sk∏ada obudowy z dwóch elementów 
w kszta∏cie litery U. Kolumny rzeczywi-
Êcie sà porzàdne. Tu˝ nad kopu∏kà widaç
usztywniajàcy profil, a wyt∏umienie to
grube p∏aty we∏ny mineralnej. Na dole
znajdziemy gwintowane tuleje, przygoto-
wane do monta˝u stabilizujàcych coko-
∏ów. W zestawie do∏àczono kolce, które
mo˝na do owych coko∏ów przykr´ciç al-
bo zamontowaç bezpoÊrednio w kolum-

nach. W pude∏ku znajdziemy równie˝
gàbkowe zatyczki do bas-refleksów.

Wylot tunelu rezonansowego wypro-
wadzono do ty∏u, co przy ustawianiu ko-
lumn wymusza zachowanie sensownej
odleg∏oÊci od Êcian pomieszczenia. Po-
dwójne gniazda umo˝liwiajà bi-wiring.
Teoretycznie mo˝na pod∏àczyç kable 
z bananami, wide∏kami i go∏e druty, ale
ze wzgl´du na wàski rozstaw najlepsza
b´dzie pierwsza opcja. Z ty∏u znajdziemy
coÊ jeszcze – plastikowà zatyczk´ komory
balastowej – kolumny mo˝na docià˝yç,
np. suchym piaskiem.

Wp∏yw maskownic na brzmienie po-
zostaje prawie niezauwa˝alny. Na do-
datek trzymajà si´ Êrub mocujàcych g∏o-
Êniki, wi´c na p∏ycie frontowej nie ma
˝adnych innych otworów. M33i mo˝na
zamówiç w jednym z szeÊciu wariantów
wykoƒczenia.

Brzmienie
Missiony sà dosyç niskie, a odwrócony

uk∏ad przetworników rodzi pytania na-
tury praktycznej – jaka powinna byç po-
zycja s∏uchacza i czy nie b´dzie trzeba si´
zaopatrzyç w niskà sof´ lub inne siedzi-
sko. Teoretycznie g∏owa powinna si´
znaleêç na wysokoÊci kopu∏ek, czyli ja-
kieÊ 70 cm od pod∏ogi. I to ju˝ w przy-
padku, gdy kolumny stojà na coko∏ach 
i kolcach. Z drugiej strony jedna z zasad
mówi, ˝e lepsze brzmienie osiàgniemy,
gdy nasze uszy znajdà si´ powy˝ej twee-
terów, ni˝ gdyby mia∏o byç odwrotnie.
Nie stwierdzi∏em ˝adnych niepokojàcych
zjawisk zwiàzanych z wysokoÊcià ko-
lumn i po∏o˝eniem kopu∏ek, ale trzeba
si´ przyzwyczaiç, ˝e s∏uchamy, patrzàc
lekko w dó∏. Tak, jakbyÊmy mieli miejsca
w dalszym rz´dzie sali koncertowej. To
po prostu jedna z cech kolumn, ale na
pewno nie wada.

Charakterystyka tonalna M33i prze-
chyla si´ w stron´ basu. Brzmienie jest

przyciemnione, ale jeszcze nie w takim
stopniu, by mówiç o zachwianiu balansu
tonalnego. W innych dziedzinach Mis-
siony ju˝ nie kombinujà. Po prostu
ostro˝nie obchodzà si´ z wysokimi tona-
mi, a basu raczej nie ˝a∏ujà, choç – na
szcz´Êcie – nie mo˝na go nazwaç domi-
nujàcym. Jest lekko pogrubiony, lubi si´
pokazywaç, ale nie pcha si´ na pierwszy
plan i nie przys∏ania Êrednicy. 

Tej zasadniczo trudno cokolwiek za-
rzuciç. Mo˝na by sobie ˝yczyç wi´kszej
ekspresyjnoÊci, ale po pierwsze – to tylko
bud˝etowe zestawy, a po drugie – nie
wszyscy oczekujà ostrej jazdy. 

M33i wydajà si´ przeznaczone dla d∏u-
godystansowców, melomanów s∏uchajà-
cych muzyki godzinami. Z nimi s∏ucha-
cze b´dà mogli si´ d∏ugo oddawaç tej
przyjemnoÊci bez zm´czenia ofensyw-
nym przekazem. W pi´ciominutowym
ods∏uchu Missiony raczej nie powalà na
∏opatki, za to w d∏u˝szym kontakcie zdo-
bywajà naszà sympati´ i z ka˝dà godzinà
s∏uchania zyskujà.

Konkluzja
Dobre kolumny z charakterem.

Magnes woofera 
z pierÊcieniem ekranujàcym.
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Gniazda podwójne, 
ale niezbyt wygodne.

Mission M33i
Dystrybucja: Audioklan
Cena: 1800 z∏

Dane techniczne

SkutecznoÊç: 90 dB
Impedancja: 8 Ω
Pasmo przenoszenia: 44 Hz – 20 kHz
Rekom. moc wzm.: 25 – 100 W
Wymiary (w/s/g): 85/20/32,5 cm

Ocena

NeutralnoÊç: ≤≤≤≤≥
Dynamika: ≤≤≤≤≥
Stereofonia: ≤≤≤≤≥
PrzejrzystoÊç: ≤≤≤≤≥
MuzykalnoÊç: ≤≤≤≤≤
Bas: ≤≤≤≤≥
Brzmienie: ≤≤≤≤≥
JakoÊç/cena: ≤≤≤≤≥
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