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Cho� w materia�ach promocyjnych 4PRO 
4003-A okre
lany jest jako „lightweight”, czyli cha-
rakteryzuj�cy si� niewielk� wag�, to jednak nie radz� 
samemu bra� si� za jego d	wiganie – to prawie 50 ki-
logramów przetworzonego drewna, tworzywa i me-
talu. To tak�e 750 watów mocy oddawanej przez trzy 
przetworniki.

R CF to włoska firma z piękną tradycją w zakresie 
produkcji głośników, założona w 1949 roku. Swą 
siedzibę ma w Reggio nell’Emilia – 150-tysięcz-

nym mieście, znajdującym się w regionie Emilia  -Romagna 
w północnej Italii, tuż przy słynnej trasie A1, zwanej 
Autostradą Słońca (Autostrada del Sole). Jako ciekawostkę 
warto przytoczyć fakt, że Reggio nell’Emilia to miejsco-
wość bardzo silnie związana z Polską przez osobę Józefa 
Wybickiego. To właśnie tam, w lipcu 1797 roku Wybicki 
napisał melodię, która jako Mazurek Dąbrowskiego stała 
się naszym hymnem narodowym i jedną z najbardziej 
znanych pieśni słowiańskich okresu Wiosny Ludów.

Wró�my do technologii
4PRO 4003-A to zestaw dwudrożny, w którym pra-

cują trzy przetworniki – dwa niskotonowe głośniki o śred-
nicy membrany 15 cali i driver ciśnieniowy z membraną 
o średnicy 1”. Wszystkie przetworniki zostały wyposa-
żone w magnesy neodymowe. W obu wooferach cewka 
głośnika ma średnicę 3”, a cewka w driverze ma średnicę 

1,75”. Ten ostatni współpracuje z tubą o rozproszeniu 
90 stopni w poziomie i 40 stopni w pionie.

Opisywany zestaw został wykonany w techno-
logii bi-amp, w której każdy tor przetwarzania ma 
swój własny wzmacniacz mocy. W tym wypadku 
oddzielnym wzmacniaczem zasilane są dwa po-
łączone ze sobą równolegle głośniki niskotonowe 
(500 watów) i oddzielnym przetwornik wysokich 
tonów (250 watów). Podziału częstotliwości po-
między torami przetwarzania dokonano na drodze 
aktywnej, przy częstotliwości 1,8 kHz. Szczególną 
uwagę warto zwrócić na wzmacniacze mocy za-
stosowane w 4003-A. Są to urządzenia nowej ge-
neracji, określane przez producenta mianem „cyfro-
wych”. Generalnie chodzi tu o zastosowanie nowych 
klas pracy stopni mocy oraz impulsowego zasila-
cza, które pozwalają uzyskać dużą energię w impul-
sie przy maksymalnej sprawności i minimalnym roz-
proszeniu ciepła.

Obudowa zestawów wykonana jest ze sklejki 
z brzozy bałtyckiej i wzmocniona wewnętrznie dla 
uzyskania jak największej sztywności. Pod wzglę-
dem akustycznym obudowa ma konstrukcję typu 
bass  -reflex z dwoma portami umiejscowionymi na 
przednim panelu zestawu. Front został osłonięty sta-
lowym grillem, wyłożonym od środka warstwą gąbki 

zabezpieczającej przed wilgocią. Górna i dolna część obu-
dowy są elementami całkowicie wykonanymi z tworzywa. 
Z tego względu zestaw nie jest przystosowany do podwie-
szania i do stawiania na statywie głośnikowym.

Znaczną część tylnego panelu zajmuje radiator, wyko-
nany z odlewu typowego dla najnowszych konstrukcji 
RCF. Nie ma w nim żadnych wystających żeber – wszystko 
jest pięknie zaokrąglone i jedwabiście gładkie.

Do wprowadzenia sygnału służy gniazdo w  formacie 
combi, akceptujące wtyki XLR i 1/4”, skonfigurowane za-
równo symetryczne jak i niesymetrycznie. Poziom sy-
gnału wejściowego, a zarazem głośność zestawu regulu-
jemy potencjometrem VOLUME, a umieszczone nad nim 
diody SIGNAL i LIMITER wskazują – odpowiednio – obec-
ność sygnału i jego poziom maksymalny. W tym samym 
rzędzie wskaźników umiejscowiono też diody wskazujące 
włączenie zasilania oraz przekroczenie maksymalnej tem-
peratury roboczej.

Na tylnym panelu znajdziemy również dodatkowe 
gniazdo wyjściowe XLR, które służy do podania sygnału 
wchodzącego na 4003-A do kolejnych zestawów głośni-
kowych w systemie nagłośnieniowym. Jest to gniazdo bu-
forowane, transmitujące ten sam sygnał, który  wchodzi 
na wejście zestawu. Podobnie jak inne nowe aktywne 
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Pasmo przenoszenia: 
40 Hz–20 kHz.
Maks. poziom SPL: 132 dB.
Rozproszenie sygna�u: 
90°×40°.
Przetworniki: 2×15”, neody-
mowe z 3-calow� cewk�; 1”, 
neodymowy z cewk� 1,75”.
Sygna� wej�ciowy:  liniowy, 
regulacja w zakresie od –∞ 
do + 4 dBu.
Podzia� cz�stotliwo�ci: 
1.800 Hz.
Zabezpieczenia: przed prze-
ci��eniem, przed przegrza-
niem, dynamiczny limiter sy-
gna�u.
Wzmacniacz mocy: 500 W 
(LF), 250 W (HF).
Obudowa: sklejka brzozowa.
Ch�odzenie: konwekcyjne 
i wymuszone.
Zasilanie: sieciowe, z korek-
cj� wspó�czynnika mocy.
Wymiary: 
1.290×455×470 mm.
Waga: 46 kg.

zabezpieczającej przed wilgocią Górna i dolna część obu-

1,75
9

lo
sw
od
łąc
(50
ton
mi
akt
uw
stos
nera
wyc
klas
cza, 
sie p
prosz

Ob
z brzo
uzysk
dem a
bass  -r
przedn
lowym

72 Estrada i Studio • kwiecie� 2009

Spor� cz�
� tylnego panelu zestawów stanowi p�aski radiator ch�o-
dz�cy wzmacniacze mocy.
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zestawy firmy RCF, także 4PPRO 
4003-A został wyposażony w funk-
cję Contour, aktywowaną przyci-
skiem o tej samej nazwie. Służy ona 
do nieznacznego podbicia niskich 
i wysokich tonów i szczególnie do-
brze sprawdza się gdy zestaw prze-
twarzają muzykę mechaniczną z nie-
wielką głośnością.

W praktyce
Biorąc pod uwagę oferowaną moc 

oraz fakt wbudowania do kolumny 
dwóch wzmacniaczy mocy, uznać na-
leży wagę 4003-A za relatywnie nie-
wielką. Ponieważ jednak zestaw jest 
dość wysoki, dlatego jest mało wy-
godny w przenoszeniu. Dwa uchwyty 
boczne wykonane są z tworzywa 
sztucznego, ale jednocześnie wytrzy-
małe i ergonomicznie ukształtowane.

Z pomiarów zestawu dokona-
nych w wolnym polu wynika, że bar-
dzo efektywnie przetwarza on za-
kres 70 Hz–150 Hz, w znacznej mie-
rze odpowiedzialny za odczuwanie 
przez słuchaczy efektu wyrazistych 
basów. W przedziale 600–900 Hz, 
a więc jeszcze w tym zakresie, w któ-
rym pracują głośniki niskotonowe, 
widzimy 6-decybelową zapadłość, 
która nie pozostaje bez wpływu na 
szlachetne, nieco konturowe brzmie-
nie zestawu. Wyraźnie widać, że 

głośniki 15-calowe nie są najlep-
sze w przetwarzaniu takich często-
tliwości, ale z nawiązką to nadra-
biają wyższą sprawnością w niż-
szych rejestrach, dając naprawdę 
solidną i świetnie brzmiącą pod-
stawę basową. Driver i współpracu-
jąca z nim tuba mogą być wzorem li-
niowego przetwarzania i klarownego 
brzmienia. Wprawdzie efektywność 
tego systemu spada powyżej 16 kHz, 
ale sądzę, że jest to raczej efektem 
działania filtru we wzmacniaczach 
mocy niż parametrów mechanicz-
nych drivera. Falowód drivera zapew-
nia bardzo równomierne rozprosze-
nie dźwięku w obu płaszczyznach, 
a różnica między efektywnością prze-
twarzania częstotliwości 10 kHz mie-
rzonej w osi, a mierzonej w odchyle-
niu 45 stopni wynosi 9 dB. Tyle samo 
wynosi różnica mierzona dla 5 kHz, 
zatem nie będzie większych proble-
mów z filtrowaniem grzebieniowym, 
gdy ktoś będzie chciał zestawić dwa 
4003-A jeden obok drugiego.

Brzmienie zestawu i jego 
możliwości w zakresie prze-
twarzania różnego typu sy-
gnałów należy określić jako 
całkowicie adekwatne do ceny, 
jaką trzeba za niego zapła-
cić. Jest i masywny bas, i pre-
cyzyjna góra, i czytelny, ale 
w najmniejszym  stopniu nie-
przekrzyczany środek. Ciekaw 
byłem jak zachowają się 
wzmacniacze przy graniu dłuż-
szy czas z dużą głośnością 
i poza nagrzaniem radiatora nie 
zaobserwowałem żadnych ne-
gatywnych zjawisk.

Podsumowanie
RCF to firma, która od wielu 

lat utrzymuje wysoki poziom 
swoich produktów. Kupując 
jej zestaw głośnikowy mo-
żemy mieć pewność, że projek-
tanci wzięli pod uwagę wszelkie 
aspekty techniczne oraz użyt-
kowe i skonstruowali produkt 
spełniający oczekiwania nawet 
najbardziej wybrednych klientów. Nie 
oznacza to jednak, że wszystko jest 
takie idealne. Moim zdaniem two-
rzywo, z jakiego wykonano górną 
i dolną część obudowy jest zbyt po-
datne na zarysowania i zdecydowa-
nie w jego miejscu wolałbym zoba-
czyć elementy wykonane ze sklejki. 
Brak gniazda do statywu głośni-
kowego można jeszcze zrozumieć 
(w końcu kolumna jest dość wy-
soka), ale szkoda, że nie wzięto pod 
uwagę możliwości podwieszania. Na 
przednim panelu nie ma też żadnego 
wskaźnika włączenia napięcia zasi-
lania – wszystkie diody LED znajdują 
się z tyłu. I to w zasadzie wszystko, 
do czego można mieć zastrzeżenia. 
Brzmieniowo i funkcjonalnie jest bez 
zarzutu.     EiiS

+  wysoka jako�� przetwa-
rzania d�wi�ku

+  dynamiczne, pe�ne 
brzmienie

+  kompaktowa, ale masyw-
na konstrukcja

+  wysoka jako�� wykonania
+  odpowiednio dobrany k�t 

rozproszenia w poziomie

 –  brak sygnalizacji w��czenia 
na przednim panelu

 –  brak mo�liwo�ci podwie-
szania
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stalow� os�on�, która, jak 
si� okazuje, jest jednym 
z najci��szych elementów 
ca�ego systemu – ci��sz� 
nawet od neodymowych g�o-

ników...

Górne charakterystyki prezentuj� pomiar 
w wolnym polu, w odleg�o
ci 1 metr od zestawu 
wykonany w osi i w odchyleniu 15, 30 i 45 stop-
ni od osi. Dolne charakterystyki to pomiar w osi 
z wy��czonym i z w��czonym uk�adem Contour. 
Mo�na �atwo zaobserwowa�, �e w tym drugim 
przypadku nast�puje 2-3-decybelowe podbicie 
niskich i wysokich cz�stotliwo
ci.
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