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TAGA Harmony Platinum F-100 SE v.2  
Fantastyczna recenzja i nagroda “WYSOKO REKOMENDOWANE” w magazynie „HiFi Pig”.  
Test został przeprowadzony przez Stu Smith, szanowanego i dobrze znanego w świecie audio 
redaktora naczelnego „HiFi Pig” (10-2016). 
 
Dźwięk 
“…ma się wrażenie, że słucha się dużo droższych zestawów głośnikowych niż jest to w rzeczywistości. 
Jest to kolumna o dźwięku całkiem „audiofilskim”, który przypadnie do gustu szukającym gładkiego, 
wyważonego i niewymuszonego brzmienia, z którym łatwo się zaprzyjaźnić i w którym łatwo się 
zagubić…  
Nic nie wyskakuje na Ciebie i nie sugeruje, że jest podkreślany zbytnio jakikolwiek szczególny zakres 
częstotliwości, pomimo moich wstępnych przypuszczeń, że aluminiowa membrana średnio-tonowca 
mogłaby brzmieć lekko szorstko…ale po prostu nie brzmi tak!” 
 
Podsumowanie  
“Są całkiem luksusową deklaracją, która zdobędzie wiele domów, a pod względem wyglądu 
prezentują się jak znacznie droższe kolumny. Na szczęście koresponduje to z ich brzmieniem, i to co 
otrzymujesz to naprawdę ładny i elegancki dźwięk z lżejszym materiałem, który zadowoli wielu, 
słuchających tego typu muzyki.  Nie są również zbytnio wybredne pod względem tego, gdzie siedzisz 
i brzmią dobrze nawet poza sweet spotem, co jest bonusem dla tych, dla których myślę, że to może 
mieć znaczenie.    
 
Nadają się też do „boogie”, możesz podkręcić głośność i rozkręcić imprezę z odpowiednią muzyką. 

Naprawdę czuję, że musisz rzeczywiście podkręcić głośność, żeby wyciągnąć z tego rodzaju materiału muzycznego to co w nich 
najlepsze …lecz przecież właśnie po to zostały stworzone! 
 
…usiądź wygodnie z szklaneczką czegoś mocniejszego, włącz muzykę, którą kochasz i pozwól się im ponieść. 
Naprawdę mile spędziłem z nimi czas.” 
 
RZUT OKA 
Jakość Budowy: Dobrze złożone i luksusowy wygląd 
Jakość Dźwięku: Brzmią drożej niż kosztują w rzeczywistości oraz mają wyluzowane i gładkie brzmienie przy niskich poziomach 
głośności, które wielu audiofilów pokocha. Również poruszą powietrze i imprezę, jeśli tylko zechcemy. 
Wartość Za Cenę: Doskonały stosunek jakości do ceny 
 
Plusy: 
Świetny wygląd 
Brzmią jak dużo droższe kolumny 
Audiofilski styl brzmienia 
Łatwe w słuchaniu przez długi czas 
Podkręć głośność i dadzą świetną zabawę 
 
Minusy: 
Mogą się odrobinę gubić w skomplikowanych pasażach 
Audiofilski styl brzmienia nie będzie odpowiadał wszystkim 

 

Więcej informacji o marce TAGA Harmony i produktach dostępne na: taga-audio.com i polpak.com.pl 


