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Na rynku znajdziemy mnóstwo 
ró�nego typu mikrofonów studyj-
nych. W tej sytuacji decyzja firmy 
ART, by w��czy� do swojej ofer-
ty pierwsze mikrofony w swo-
jej 25-letniej historii, �wiadczy 
o przekonaniu co do wysokiej ja-
ko�ci tych produktów. Wed�ug 
producenta mikrofony z serii M 
charakteryzuj� si� najwy�sz� ja-
ko�ci� pod wzgl�dem brzmienia 
i budowy. Obietnice te przedsta-
wiaj� si� szczególnie interesuj�co 
w kontek�cie cen mikrofonów.

W  ramach serii M firma ART 
oferuje obecnie trzy mi-
krofony pojemnościowe: 

M-One, M-Two i M-Three oraz mikro-
fon wstęgowy M-Five. Na początku 
naszego testu przyjrzymy się dwóm 
pierwszym.

M-One i M-Two
M-One to mikrofon, którego wal-

cowaty korpus wykonany jest z od-
lewu znalowego, powleczonego na 
zewnątrz czarnym lakierem prosz-
kowym. Dwuwarstwowa siatka 
ochronna osłania kapsułę z przodu, 
z tyłu i od góry. Kapsuła o charak-
terystyce nerkowej wyposażona jest 
w 1-calową membranę mylarową, po-
wleczoną warstwą złota, pełniącą 
funkcję ruchomej elektrody przetwor-
nika pojemnościowego, z centralnym 
wyprowadzeniem. Z kapsułą współ-
pracuje półprzewodnikowy konwer-
ter impedancji na bazie tranzystora 
FET. Przetwornik zamocowany jest 
na gumowym przegubie, częściowo 
redukującym wpływ drgań mecha-
nicznych na przetwarzany sygnał. 
Przednia membrana podświetlana 
jest świecącą na niebiesko diodą 
LED, która w ciemnym otoczeniu daje 
bardzo efektowną poświatę. Napięcie 

potrzebne do świecenia diody oraz 
zasilania układu kon-

wertera impedancji 
podawane jest z ze-
wnątrz, w postaci 

napięcia fantomowego +48 V. Mikro-
fon ma symetryczne wyjście separo-
wane galwanicznie za pomocą trans-
formatora o przełożeniu 2:1.

Pod względem konstrukcji mecha-
nicznej M-One wykonany jest bar-
dzo schludnie. Większość elementów 
na trzech dwustronnie drukowanych 
płytkach, znajdujących się wewnątrz 
korpusu, to podzespoły montowane 
powierzchniowo. Wyprowadzenia 
kapsuły połączone są z konwerterem 
impedancji za pomocą cienkich ka-
bli litz (Type 1), których konstrukcja 
(odpowiednio zwinięte, odizolowane 
od siebie druciki) znacząco redukuje 
tzw. efekt naskórkowy, występujący 
przy wysokich częstotliwościach.

Podczas testów porównywa-
łem mikrofon M-One z mikrofo-
nem MXL2006. Okazało się, że oba 
mają dość podobną charaktery-
stykę brzmieniową, przy czym ART 
wykazywał się wyraźnym podcię-
ciem pasma 5 kHz i nieco łagodniej-
szym przetwarzaniem najwyższych 
tonów w zakresie powyżej 10 kHz. 
Porównanie charakterystyk kie-
runkowych wykazało natomiast, 

że M-One ma mniejszą tenden-
cję do przetwarzania sygna-

łów docierających z boku 
– mówiąc inaczej, jego 

charakterystyka ner-
kowa jest węższa 
(w zakresie wyż-
szych częstotliwo-
ści) niż mikrofonu 
MXL. MXL2006 cha-
rakteryzuje się za to 

większą czułością niż 
M-One, zatem stawia 

mniejsze wymagania je-
śli chodzi o wzmocnienie 

przedwzmacniacza.
Model M-Two – w przeciwień-
stwie do M-One, który do-

starczany jest z prostym 
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M-One
Typ: mikrofon pojemno�ciowy, charaktery-
styka nerkowa.
Kapsu�a: pojedyncza membrana 32mm.
Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz.
Maks. poziom SPL: 135 dB.
Odst�p od szumów: 78 dB (A-wa�one).
Czu�o��: –35 dB (±2dB).
Impedancja: <200 .
Rekomendowana impedancja wej�cio-
wa preampu: 1 k .
Zasilanie: zewn�trzne, fantomowe, +48 V.
Wymiary: 37×175 mm.
Waga: 469 g.
M-Two
Typ: mikrofon pojemno�ciowy, charaktery-
styka nerkowa, za��czany filtr dolnozaporo-
wy 100/200 Hz, za��czany t�umik 6/12 dB.
Kapsu�a: pojedyncza membrana 32mm.
Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz.
Maks. poziom SPL: 135/147 dB.
Odst�p od szumów: 78 dB (A-wa�one).
Czu�o��: –35 dB (±2dB).
Impedancja: <200 .
Rekomendowana impedancja wej�cio-
wa preampu: 1 k .
Zasilanie: zewn�trzne, fantomowe, +48 V.
Wymiary: 37×175 mm.
Waga: 469 g.
M-Three
Typ: mikrofon pojemno�ciowy, charaktery-
styka nerkowa/ósemkowa/ko�owa, za��cza-
ny filtr dolnozaporowy 100/200 Hz, za��-
czany t�umik 6/12 dB.
Kapsu�a: podwójna membrana 32mm.
Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz.
Maks. poziom SPL: 135/145 dB.
Odst�p od szumów: 78 dB (A-wa�one).
Czu�o��: –35 dB (±2dB).
Impedancja: <200 .
Rekomendowana impedancja wej�cio-
wa preampu: 1 k .
Zasilanie: zewn�trzne, fantomowe, +48 V.
Wymiary: 37×175 mm.
Waga: 469 g.
M-Five
Typ: dynamiczny mikrofon wst�gowy, cha-
rakterystyka ósemkowa, niesymetryczna.
Kapsu�a: magnesy neodymowe, aluminio-
wa wst�ga 35 mm.
Pasmo przenoszenia: 30 Hz–15 kHz.
Maks. poziom SPL: 148 dB.
Czu�o��: –54 dB (±3 dB).
Równowa
ny poziom szumu w�asnego: 
18 dB (A-wa�one IEC 268-4).
Odst�p od szumu: 70 dB (dla 1 Pa).
Impedancja: <600 .
Wymiary: 70×160 mm.
Waga: 200 g.

uchwytem w kartonowym opako-
waniu – zapakowany jest w este-
tyczną, aluminiową walizkę, w któ-
rej znajdziemy także dobrze wyko-
nany uchwyt elastyczny. M-Two ma 
identyczną konstrukcję jak M-One 
z tą różnicą, że konstruktorzy wy-
posażyli go w dwustopniowy filtr 

górnoprzepustowy 100/200 Hz oraz 
tłumik 6/12 dB. Brzmienie M-Two jest 
identyczne jak M-One.

M-Three
Model M-Three to dalsze rozwinię-

cie konstrukcji mikrofonów M-One 
i M-Two. Zbudowany w oparciu 
o identyczne podzespoły różni się od 
wcześniej omawianych zastosowa-
niem podwójnej kapsuły, która zmie-
nia swą charakterystykę kierun-
kową poprzez odpowiednią polary-
zację. Przełącznik umiejscowiony na 
froncie pozwala na wybór charakte-
rystyki nerkowej, ósemkowej lub ko-
łowej, a dwa przełączniki znajdu-
jące się z tyłu służą jako włączniki/
przełączniki filtru górnoprzepusto-
wego 100/200 Hz i tłumika 6/12 dB. 
M-Three dostarczany jest w aluminio-
wej walizce, wraz z uchwytem elas-
tycznym, takim samym jak w przy-
padku M-Two.

Możliwość wyboru charakterystyk 
kierunkowych oznacza, że mikrofon 
M-Three jest wyjątkowo uniwersal-
nym narzędziem w zastosowaniach 
studyjnych. Pracując z charaktery-
styką nerkową, oferuje bardzo po-
dobne brzmienie jak M-One i M-Two. 

Po przełączeniu na cha-
rakterystykę ósemko-
wą dźwięk staje się wy-
równany, wysokie tony 
nie są już tak eksponowa-

ne (co wpływa na zmniej-
szenie poziomu sybilantów), a nis ki 
oraz wysoki środek są lepiej wypeł-
nione. Charakterystyka kołowa ma 
najbardziej konturowe brzmienie ze 
wszystkich charakterystyk M-Three. 
Znacząco rośnie udział nis kich tonów 
poniżej 150 Hz oraz wysokich powy-
żej 5 kHz, ze szczególnym wyekspo-
nowaniem przedziału 8–10 kHz. 
Jednocześnie daje się usłyszeć wyraź-
ne przytemperowanie pasma 4 kHz, 
co zmniejsza nieco czytelność dźwię-
ku. O ile charakterystyka ósemkowa 
zdaje się być najciekawsza w przy-
padku rejestracji wokalu w dobrym 
akustycznie pomieszczeniu, o tyle 
charakterystyka kołowa świetnie 
sprawdzi się przy rejestracji dale-
kich planów, zapewniając jednocze-
śnie zachowanie wszystkich szczegó-
łów dźwięku (zwłaszcza jeśli chodzi 
o blachy zestawu perkusyjnego).

M-Five
M-Five to mikrofon z przetwor-

nikiem wstęgowym i transformato-
rem separującym, bez żadnych ukła-
dów aktywnych. Z takich właśnie 
mikrofonów wstęgowych korzystano 
w latach 40. i 50., jeszcze przed na-
staniem epoki mikrofonów pojem-
nościowych. Wstęgi wracają ostat-
nio do łask, głównie na fali mody na 
brzmienia retro.

Z ostatniej chwili
Ju� w trakcie produkcji tego numeru EiS 
dotar�a do nas informacja o rozszerzeniu 
przez firm� ART serii mikrofonów M o dwa 
nowe modele, zaprezentowane podczas 
letnich targów NAMM: M-One USB oraz 
M-Four. Model M-One USB, zgodnie ze 
sw� nazw�, wyposa�ony jest w port USB, 
za pomoc� którego przesy�a do komputera 
sygna� przetworzony na posta� cyfrow� 
(24 bity/48 kHz) oraz otrzymuje od niego 
sygna� na potrzeby monitoringu. Do ods�u-
chu s�u�y gniazdo s�uchawkowe, na którym 
poziom reguluje si� specjalnym potencjome-
trem. Cena mikrofonu to 599 z�. W zestawie 
znajdzie si� statyw na biurko, torba ochronna 
i 3-metrowy kabel USB. Do wspó�pracy 
z komputerami wyposa�onymi w systemy 
Windows, Mac OS X i Linuks mikrofon nie 
potrzebuje �adnych dodatkowych sterow-
ników.

M-Four to mikrofon lampowy (na bazie 
12AX7), który ma by� dost�pny w cenie 
2.800 z�. Jest on wyposa�ony w za��czany 
t�umik 10 dB oraz filtr górnoprzepustowy. 
M-Four ma trzy podstawowe charakterystyki 
kierunkowe (nerkow�, ósemkow� i ko�ow�) 
oraz po trzy charakterystyki po�rednie, 
zmieniane z poziomu zewn�trznego zasilacza 
sieciowego. Mikrofon b�dzie zapakowany 
w drewniane pude�ko, a ca�o��, razem z zasi-
laczem, uchwytem elastycznym i okablowa-
niem, znajdowa� si� b�dzie w aluminiowej 
walizce.

ne 
szenie poz
oraz wyso

Mikrofony ART M-Two, M-Three 
oraz M-Five dostarczane s� 
w aluminiowych walizkach, za-
wieraj�cych tak�e uchwyt ela-
styczny. Zabrak�o niestety reduk-
tora do zamocowania uchwytu na 
statywach z ma�ym gwintem.
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W mikrofonie M-Five wykorzystano 
przetwornik bazujący na pojedynczej 
krótkiej wstędze aluminiowej o długo-
ści 35 milimetrów i grubości 6 mikro-
nów, rozpiętej między dwoma magne-
sami neodymowymi. Podobny, acz tro-
chę większy, przetwornik znajdziemy 
np. w mikrofonie Nady RSM-4, nb. nie-
mal identycznym jak M-Five. M-Five 
jest wykonany bardzo solidnie, w cało-
ści polakierowany czarnym, matowym 
lakierem proszkowym. Dostarczany 
jest w estetycznej aluminiowej wa-
lizce razem z porządnym uchwytem 
elastycznym.

Mikrofon ma 
charakterystykę 
ósemkową, przy 
czym ustawie-
nie go jedną stroną 
w kierunku źródła 
dźwięku daje nieco 
inne brzmienie 
niż wtedy, gdy od-
wrócimy mikrofon. 
Niesymetryczna 
ósemka to cecha cha-
rakterystyczna wielu 
mikrofonów wstęgo-
wych, pozwalająca 
w pewnym zakresie 
uzyskać optymalne 
brzmienie. Dzięki za-
stosowaniu trans-
formatora separują-
cego, mikrofon może 
być podłączany do 
wejść z napięciem fantomowym, ale 
jeśli nie chcemy uszkodzić przetwor-
nika, tego typu eksperymenty są ra-
czej niewskazane.

Pod względem brzmienia M-Five 
to klasyczna wstęga, ze wszystkimi 
cechami charakterystycznymi dla 
tego typu urządzeń. Mikrofon ofe-
ruje dość ciemne brzmienie, ale z wy-
starczającą zawartością częstotliwo-
ści środkowych, pozwalających na 
przebicie się dźwięku w miksie. Jest 
on oczywistym wyborem w sytu-
acji, gdy z różnych względów nie za-
leży nam na eksponowaniu często-
tliwości z zakresu wysokiego środka 
i góry, np. przy rejestracji ostro 
brzmiącego wzmacniacza gitarowego 
z mało przyjemnym przesterowa-
niem. Można się też pokusić o reje-
strację dalekich planów, ale by to zro-
bić musimy dysponować naprawdę 
wysokiej klasy przedwzmacniaczem. 
Sygnał z M-Five jest stosunkowo 

mizerny i do jego optymalnego 
wzmocnienia potrzebujemy 

preampu o czułym ukła-
dzie wejściowym, cha-

rakteryzującym się 
małym poziomem 

szumów. W cza-
sie testów ko-
rzystałem 
z dość przy-
zwoitego pod 
tym wzglę-
dem interfejsu 
E-mu Tracker 
Pre i okazało 

się, że gałka re-
gulatora czuło-

ści musiała być 
ustawiona prawie 

na maksimum, co po-
wodowało wyciąganie 

różnych brudów, takich jak przy-
dźwięk i szum.

Podsumowanie
Wszystkie opisane tu mikrofony 

z serii M ugruntowują pozycję firmy 
ART jako producenta solidnych ja-
kościowo, funkcjonalnych, stosun-
kowo niedrogich urządzeń i świet-
nie uzupełniają jej ofertę w zakre-
sie sprzętu studyjnego. Mieszczą się 
w kategoriach sprzętu dobrej klasy 
średniej, przeznaczonego do pracy 
w domowych i projektowych stu-
diach nagrań. Model M-One spraw-
dzi się w typowych zastosowaniach, 
głównie przy rejestracji wokalu i in-
strumentów, takich jak gitara aku-
styczna. Jeśli planujemy używać mi-
krofonów do ujęć silniejszych źródeł 
dźwięku, np. zestawu perkusyj-
nego czy wzmacniaczy gitarowych, 
wówczas obiektem naszego zain-
teresowania powinien stać się mo-
del M-Two z dwustopniowym tłumi-
kiem i filtrem górnoprzepustowym. 
Najbardziej uniwersalnym mikrofo-
nem jest M-Three, za relatywnie nie-
dużą kwotę oferujący trzy charak-
terystyki kierunkowe, tłumik i filtr. 
Do zadań specjalnych, takich jak re-
jestracja przesterowanych gitar elek-
trycznych, sekcji instrumentów dę-
tych oraz dalekich planów, które po 
odpowiedniej kompresji i korekcji za-
mierzamy wykorzystać jako ścieżki 
tła ubarwiające ścieżki podstawowe, 
doskonale nadaje się wstęgowy 
M-Five – jeden z tańszych mikrofo-
nów tego typu dostępnych obecnie 
na rynku.     EiiS

+  atrakcyjna cena
+  solidne wykonanie
+  szerokie mo�liwo�ci wy-

korzystania modelu 
M-Three

+  ciekawe brzmienie mode-
lu M-Five

+  elastyczne uchwyty w mo-
delach M-Two, M-Three 
oraz M-Five

 –  wyst�puj�ce w niektórych 
egzemplarzach problemy 
z wkr�ceniem w uchwyt 
elastyczny

 –  po prze��czeniu charakte-
rystyki w M-Three trzeba 
odczeka� ok. 30 sekund na 
ustabilizowanie warunków
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W mikrofonie M-Five wykorzystano

Porównanie charakterystyk cz�stotliwo�ciowych mikrofonu M-Three w przypadku pracy 
z charakterystyk� kierunkow� nerkow� (niebieska), ósemkow� (czerwona) i ko�ow� (�ó�ta). 
Wyra�nie wida�, �e najbardziej zrównowa�one brzmienie otrzymujemy korzystaj�c z charakte-
rystyki ósemkowej, a najbardziej konturowe przy charakterystyce ko�owej.

Porównanie charakterystyk cz�stotliwo-
�ciowych mikrofonów M-One (zielona) 
i MXL2006 (czerwona). Cho� mikrofony 
maj� do�� podobne brzmienie, to mo�na 
dostrzec ró�nic� w przetwarzaniu pasma 
4-5 kHz, które w MXL jest wyeksponowa-
ne, a w ART do�� mocno st�umione.
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W mikrofonie M-Five wykorzystano prze-
twornik wst�gowy tzw. drugiej generacji. 
Pojedyncza wst�ga o d�ugo�ci 35 milime-
trów pracuje w silnym polu magnetycz-
nym, wytwarzanym przez dwa solidne 
magnesy neodymowe (zarówno wst�ga 
jak i magnesy s� przys�oni�te siatk� roz-
praszaj�c� silniejsze fale d�wi�kowe).
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Uchwyt elastyczny dla mikrofonów M-Two 
i M-Three dobrze spe�nia swoje zadanie i do�� 
skutecznie t�umi wi�kszo�� zak�óce	 o charak-
terze mechanicznym.
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