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WYJĄTKOWE, nagroda PREISTIPP (NAJWYŻSZA KLASA) ”Pudełko na biżuterię” 
Świetna recenzja i nagroda PREISTIPP dla kolumn podstawkowych TAGA Harmony Platinum B-40 SE v.2 w renomowanym 
magazynie niemieckim „HiFi Test”. Są to najlepsze kompaktowe kolumny głośnikowe stereo jakie kiedykolwiek dotąd były 
skategoryzowane w Klasie Najwyższej! 
 
Jakość dźwięku 
“…Swobodne w pomieszczeniu, z masą powietrza pomiędzy przestrzeniami ścian, sprawia, że dźwięk świetnie odrywa się od 

kolumn. Zestawy są umieszczone 2.5 metra od słuchacza. To jest idealne ustawienie umożliwiające plastyczne odtwarzanie 

piosenkarzy i instrumentów w pokoju odsłuchowym. Dźwięczny głos Chrisa Jonesa, wspomagany głębokimi basami i iskrzącymi 

gitarami, wypełnia pokój i wywołuje spontaniczny entuzjazm. "Set 'em up, Joe" jest idealnym testem dźwięku, ponieważ stanowi 

trudne zadanie dla kolumn głośnikowych. Te kompaktowe kolumny opanowały ścieżkę testową po mistrzowsku. Ciepły głos 

Cassandry Wilson powoduje raz za razem gęsią skórkę. Jej śpiew jest cudownie umiejscowiony w pokoju odsłuchowym, zatem 

możemy słuchać tej osłuchanej ścieżki testowej ponownie. Ponieważ mamy ją pod ręką, wkładamy płytę testową Dali test CD 4 

do odtwarzacza. Taga B-40 SE v.2 nie potknęła się na tak odmiennych tytułach jak "Did Trouble Me" Toma Jonesa, "Earth Drums" 

He Xun-Tiana i "Deeply Disturbed " Infected Mushroom. Grają swobodnie i pewnie przez cały materiał testowy, który ma wielką 

klasę. Na końcu, serwujemy sobie klasyczne „Brothers in Arms” Dire Straits. Przestrzenna prezentacja jest wybitna, głosy i 

instrumenty są precyzyjnie ulokowane w przestrzeni. W sumie dźwięk małych Tag jest fenomenalny i B-40 SE v.2 mogą 

pochwalić się, że są najlepszymi zespołami głośnikowymi w Klasie Najwyższej (kolumna stereo, klasy kompaktowej) na tą 

chwilę.” 

 

Konkluzja 
“Ci, którzy szukają pary eleganckich kolumn o wysokiej jakości wykonania i najlepszym dźwięku, i nie chcą wydać fortuny, 

nieuchronnie skończą poszukiwania z Platinum B-40 SE v.2 od Taga. To jest to co pragnie serce Hi-Fi a cena pozostaje poniżej 

magicznego poziomu 1000 Euro – za parę, tak!” 

 
 

 
 

Więcej informacji o marce i produktach na http://www.polpak.com.pl/marki/26/TAGA-Harmony  


