
TAV-616F SE 

PRZETESTOWANE i NAGRODZONE! 

   
   

28-Czerwiec-2017 
 
Fantastyczna recenzja i nagroda “WYSOKO REKOMENDOWANE” w 
magazynie „HiFi Pig”.  Test został przeprowadzony przez Ian 
Ringstead, szanowanego i dobrze znanego w świecie audio 
recenzenta z Wielkiej Brytanii (06-2017). 
 
„Biorąc pod uwagę wysoką jakość budowy i wykończenia, można 

było spodziewać się wysokiej ceny sprzedaży... Wow byłem w szoku! 

Nie widziałem takiej jakości w tej cenie i TAGA pozostaje wierna 

etosowi zapewniania doskonałej jakości w realnych cenach 

światowych. Dobra robota.” 
 
Dźwięk 

„TAV-616 F-SE okazały się najmniej wybrednymi kolumnami 

głośnikami, jakie kiedykolwiek próbowałem, które zupełnie nowe od 

razu brzmiały świetnie... 

Zostałem przywitany czystym, równomiernym dźwiękiem od góry 

do dołu pasma, bez nadmiernego lub buczącego basu. Uznanie 

zatem dla projektantów i jakości kolumn.... 

Zapewniały zwarty i czysty dźwięk i potrafiły kontrolować moc z 

opanowaniem. Próbowałem z nimi Meridian 556, Densen B-150 i 

zestawu monobloków Temple Audio. Wszystkie z łatwością 

wysterowywały TAV-616F SE, ponieważ przy czułości 91dB i 

impedancji 6ohm, nie są trudnym obciążeniem. 

Z dobrym źródłem i wzmacniaczem te zespoły głośnikowe błyszczały 

generując dobrą scenę z głębokością i szerokością oraz łatwo można 

było usłyszeć co się dzieje w nagraniu. 

Drobne szczegóły i subtelne efekty można było usłyszeć dzięki 

budowie przetworników i dbałości o szczegóły konstrukcji obudowy. 

Oprócz dobrego, głębokiego basu, średnica była otwarta i niepodkolorowana, a tony wysokie nigdy nie były szorstkie. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, świetna równowaga dźwięku, która za tą cenę jest wybitna. Słyszałem wiele kolumn na przestrzeni lat i 

mało z nich osiąga taką jakość nawet przy wysokich cenach... 

Podsumowując, doskonałe zespoły głośnikowe dostosowane do wszystkich gustów muzycznych, które są uniwersalne i będą 

działać dobrze w hifi lub systemach AV ...” 

 
RZUT OKA 
Jakość Dźwięku: Doskonała, łatwa do słuchania przez całe pasmo od góry do dołu bez żadnych problemów. 
Jakość Budowy: Wyborowa 
Wartość Za Cenę: Znakomita, ponieważ nie tylko otrzymujesz świetną budowę, ale również rewelacyjny dźwięk. 
 

Plusy: 

Świetna jakość dźwięku 
Dobra budowa i wykończenie 

Minusy: 
Zbyt duża waga i wspólne opakowanie sprawia, że trudno je rozpakować samemu. TAGA rozwiąże ten problem i w przyszłości 
będą pakowane oddzielnie. 
Nowoczesne wykończenie w białym lakierze fortepianowym nie przypadnie wszystkim do gustu. (Alternatywne opcje były 
ciekawsze, chociaż jestem tutaj czepialski) 

Pełen test w języku angielskim: http://hifipig.com/taga-tav-616f-se-floorstanding-loudspeakers/ 
Więcej informacji o marce TAGA Harmony i produktach dostępne na: taga-audio.com i polpak.com.pl 


