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Ηεπαφή μας με τα ηχεία της Polk Audio 
τα περασμένα χρόνια ήταν, αν μη τι άλ-
λο, ευχάριστη αλλά μέχρι εκεί. Ποτέ δεν 

φθάσαμε να συγκινηθούμε σε βάθος από τα πο-
λύδρομα, βαρυφορτωμένα με πολλά μεγάφω-
να σχέδια, που ήταν στημένα για πολλά dB, για 
μεγάλους χώρους που δεν έδιναν σημασία στην 
ομοιογένεια και την τονική ισορροπία. Ασφαλώς 
οι επιλογές της εταιρίας σε επίπεδο υλικών ήταν 
πάντα έξυπνες αφού στην Polk -που κατασκευ-
άζει ηχεία για τον πολύ κόσμο εδώ και 45 χρό-
νια- γνωρίζουν τι είναι ευχάριστο στο αυτί και τι 
όχι. Ευχάριστα, γλυκόηχα και με τις κατάλληλες 
ωραιοποιήσεις για να αρέσουν εύκολα, αλλά 
προπαντός εντυπωσιακά ως ηχοκάλυψη σε σχέ-

ση με παρόμοιας τιμής Ευρωπαϊκά. Τα παλαι-
ότερα Polk ήταν ένας κλασικός μεγάλος Αμερι-
κανικός ήχος «για όλους» και παράλληλα μια 
πολύ καλή εναλλακτική στην παλαιά φρουρά 
των Klipsch και JBL, για όποιον δεν ήθελε τις χο-
άνες. Όταν κατέφθασε στο περιοδικό η πολυ-
κάναλη ομάδα των Signature E, μας τράβηξε 
αμέσως το βλέμμα η διαφορετική κατεύθυνση 
που έχει πάρει πλέον η εταιρία. Αυτό που άλ-
λαξε τη ροή των πραγμάτων ήταν η δημιουργία 
της εταιρίας Sound United η οποία, μαζί με τα 
Polk και Defintive, συμπεριέλαβε στην ατζέντα 
της παγκόσμιους παίκτες ηλεκτρονικών, όπως 
η Denon και η Marantz. Ήταν συνεπώς αναπό-
φευκτο να «στρίψει το τιμόνι» στα ηχεία που έχει, 
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Εισβολή στην Ευρώπη 
KEIMENO: 

Power Port

Dynamic Balance

Η Polk Audio έχει για ψωμοτύρι 
τα ποιοτικά, προσιτά ηχεία και έχει 
μεγαλώσει γενιές και γενιές Αμερι-
κανών με τον πολύ ευχάριστο ήχο 
της. Με τη νέα, κορυφαία της σειρά 
Sigature E, απευθύνεται πλέον στο 
πιο απαιτητικό ευρωπαϊκό κοινό, 
έχοντας προσέξει όλες τις λεπτο-
μέρειες που κάνουν τη διαφορά. 
Το αποτέλεσμα τη δικαιώνει, χωρίς 
μάλιστα να ξενίζει τους παραδοσια-
κούς οπαδούς της.
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Η POLK ANANEΩΣΕ ΤΗΝ ΚΑ-
ΛΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΛ-
ΛΑΞΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΙΜΕΣ. ΤΑ 
ΝΕΑ SIGNATURE “E” ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ 
ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 
ΤΟΝ ΠΙΟ ΩΡΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥ-
ΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΗΧΟ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΥΣΕΙ, ΜΕΧΡΙ ΣΗ-
ΜΕΡΑ,  ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΗΜΗ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Παράδειγμα χρήσης των ηχείων με τηλεόραση
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S50e(Εμπρός)

S20e (Πίσω)

S35e (Κεντρικό)

HTS10 (Υπογούφερ)

Το κεντρικό S35 είναι δύο ηχεία σε ένα, 
έχοντας δύο Power Port στο πίσω μέρος

ώστε πλέον να απευθύνονται στους μουσικόφι-
λους όλου του πλανήτη κι όχι μόνο τους Αμερι-
κανούς. Αυτό έγινε σωστά, σε βάθος και με σε-
βασμό στην παράδοση των εν λόγω κατασκευ-
αστών ηχείων. Ήδη γνωρίσαμε τα νέα Diamond 
της Definitive, που μας ενθουσίασαν με τις επι-
δόσεις τους και τώρα ήρθε η ώρα των νέων «πα-
γκόσμιων» Polk. 

Η σειρά Signature E διαθέτει μεν μοντέλο δα-
πέδου με τριπλέτα γούφερ, όμως είναι κι αυτό 
δύο δρόμων, όπως όλα τα μοντέλα της σειράς. 
Η δίδρομη σχεδίαση είναι κάτι σαν κράχτης γι’ 
αυτά (για καλύτερη ομοιογένεια, με κοινό ση-
μείο κρος στα 2,5KHz για όλα τα μοντέλα) και τα 
ηχεία είναι βολικά σε μέγεθος, με διακριτική αι-
σθητική. Ασφαλώς, δεν παράτησαν εντελώς τον 
εντυπωσιασμό και τα Power Port το αποδεικνύ-
ουν, μολονότι αυτή η σχεδίαση κάθε άλλο παρά 
επιφανειακή είναι, δίνοντας έξτρα dB στις χαμη-
λές. Οι τιμές των Signature E παραμένουν ιδιαί-
τερα συμφέρουσες για τα μεγέθη και την ποιό-
τητα κατασκευής που παρέχουν, κάτι που όπως 
είπαμε είναι μέρος της κληρονομιάς της εταιρίας. 
Αλλά υπάρχουν κι άλλα, όπως τα πιο γλυκόη-
χα ίσως πρίμα της κατηγορίας χάρη στα Terylene 
τουίτερ (συνθετικό ύφασμα) και οι επίσης γλυ-
κές, λεπτομερείς και μεστές μεσαίες συχνότητες 
(η μίκα στο πολυπροπυλένιο κάνει καλή δου-
λειά). Έτσι, έχουμε μια πολυκάναλη ομάδα που 
θα καλύψει μεγαλούτσικους χώρους χωρίς να 
κουράσει ακόμη κι αν βλέπουμε περιεχόμενο 
με τις ώρες, ενώ όταν θα μείνουμε στα δύο κα-

νάλια, τόσο το δαπέδου S50e όσο και το βάσης 
S20e δεν θα μας φέρουν σε αμηχανία, παίζοντας 
με υπέροχη μουσικότητα, καλή τονική ισορρο-
πία μα και άφθονη, φυσική λεπτομέρεια στα ση-
μεία που αυτή μετράει περισσότερο.

ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ

Η ανανέωση των Signature E δείχνει ως ένα face 
lift, αλλά δεν είναι έτσι. Τα μεγάφωνα έχουν 
ανανεωθεί και μαζί το φίλτρο που τα ενώνει, 
όπως και τα υλικά του. Η πιο φανερή αλλαγή εί-
ναι το νέο μαύρο dust cup, που είναι πια μαλα-
κός θόλος. Εξάλλου, έγινε fine tuning στη φόρ-
τιση των χαμηλών. Οι επιτυχημένες συνταγές το 
έχουν αυτό, μπορείς με μικρές αλλαγές να εξελί-
ξεις το προϊόν σημαντικά χωρίς να αυξήσεις ιδιαί-
τερα το κόστος και αυτή είναι η περίπτωση με τα 
Signature. Τα «Ε» έχουν διακριτικές εμφανισια-
κές αλλαγές, όπως στο φινίρισμα της πλαστικής 
επένδυσης της πρόσοψης που έπαψε να είναι γυ-
αλιστερό (πάει αυτή η μόδα, πέρασε) και τις βί-
δες που την συγκρατούν στη θέση της, που έγι-
ναν μαύρες, όπως και το χαρακτηριστικό σήμα 
του Power Port. Οι δέκα μεγάλες αλενόβιδες του 
ηχείου δαπέδου S50e λειτουργούν και ως βά-
σεις για τους μαγνήτες, όπου κάθεται εύκολα το 
πολύ εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμμα που πι-
άνει σχεδόν όλη την πρόσοψη μέχρι το πάτωμα, 
διαθέτοντας χαμηλά άνοιγμα για τα μπάσα. Στο 
ηχείο βάσης (που εδώ το χρησιμοποιήσαμε ως 
surround) S20e, το Power Port βρίσκεται στην 
πλάτη του, ενώ στο κεντρικό ηχείο είναι διπλό, 

Τα τουίτερ είναι όλα ίδια ώστε να υπάρχει οιμογένεια

Τα ρυθμιστικά του subwooferΗ στήριξη του ηχείου δαπέδου
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με οπή και διαχύτη στις δύο άκρες της πλάτης 
του. Πολύ ενδιαφέρον έχει και το υπογούφερ, 
αφού εδώ έχουμε επίσης διπλό Power Port, με 
το δεύτερο να είναι μέσα στην καμπίνα, αθέατο, 
καθώς ο σωλήνας του ρεφλέξ φτάνει μέχρι εσω-
τερικά μέχρι το επάνω μέρος, όπου τα «χείλη» 
του ανοίγουν και o αέρας δέχεται την καθοδήγη-
ση του εσωτερικού Power Port. Μπορεί το πλα-
στικό να μην αρέσει σε κάποιους να το βλέπουν 
σε ηχεία, όμως εδώ είναι αδρανές, δεν συμμε-
τέχει με δική του χροιά και διευκολύνει αφάντα-
στα τη δημιουργία αυτού του διαχυτή σε λογικά 
χρήματα, που θυμίζει τις «σβούρες» στις 360  
χοάνες των CD Duevel. Το στέλεχος με τη μορ-
φή «εκθετικής καμπύλης» στο κέντρο του Power 
Port «στοχεύει» με τη μύτη του το κέντρο της κά-
θε οπής bass reflex, σε μια πολύ sexy συνύπαρ-
ξη. Οι τέσσερις βάσεις της πατούρας δημιουρ-
γούν εξόδους περί τις 45  (το ακριβές σχήμα εί-
ναι σύνθετο,  διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο 
και έχει εξελιχθεί με υπολογιστή, όπως και όλη 
η σχεδίαση, με βάση το σετ τεχνικών που η εται-
ρία περιγράφει ως Dynamic Balance), με αποτέ-
λεσμα ο αέρας να βλέπει κάτι σαν κοντή χοάνη 
στην έξοδό του, αυξάνοντας την ευαισθησία των 
ηχείων στις χαμηλές συχνότητες με παράλλη-
λη μείωση των στροβιλισμών του αέρα. Τα χεί-
λη κάθε οπής σχηματίζονται επί του ξύλου και 
οι σωλήνες είναι κατασκευασμένοι από χαρτόνι 
(το προτιμούν πολλοί Βρετανοί κατασκευαστές 
έναντι του πλαστικού).  Η ομάδα των Signature 
E δεν έχει προς το παρόν add-on module για τα 
κανάλια ύψους του Dolby Atmos, υπάρχουν 
όμως δύο μικρά μοντέλα βάσης για τοποθέτηση 
ψηλά, κοντά στο ταβάνι. Το κεντρικό ηχείο είναι 
ιδιαίτερα slim και θυμίζει ηχομπάρα με τα πολλά 
μικρά μιντ/γούφερ που διαθέτει, οπότε δεν θα 
προβληματίσει με την τοποθέτησή του. 

Το υπογούφερ είναι βολικό σε βάρος, χάρη 
στον ενισχυτή τάξης Δ και οι έντονες καμπύλες 
στις ακμές της καμπίνας του σπάνε την ορθογώ-
νια αισθητική, όπως σε όλη την ομάδα. Το κά-
λυμμα εδώ δεν είναι μαγνητικό αλλά χωνευτό 
και έχει «κομμένη» την άνω δεξιά γωνία του, 
όπου υπάρχει μια εντυπωσιακή ταμπέλα με το 
όνομα της εταιρίας. Η στήριξη γίνεται ενδοτικά 
στο δαπέδου και το sub, με μεγάλα ελαστικά πό-
δια για το τελευταίο και στιβαρά πλαστικά στελέ-
χη που εξέχουν για το πρώτο (έρχονται μοντα-
ρισμένα) και καταλήγουν σε ελαστική στήριξη. 

Τα βάσης και κεντρικό, από την άλλη, έρχονται 
γυμνά και συνοδεύονται από αυτοκόλλητα τσο-
χάκια στη συσκευασία (τρία/τεμάχιο). Αντίo φθη-
νοί κώνοι/ακίδες λοιπόν, ένα ακόμη σημάδι ότι 
η «αμερικανιά» μας αποχαιρετάει οριστικά με 
αυτά τα Polk.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Όταν ακούστηκε στο περιοδικό η λέξη Terylene, 
αμέσως ξύπνησαν μνήμες της δεκαετίας του ‘70 
και το πρωτοεμφανιζόμενο τότε συνθετικό ύφα-
σμα (εμπορική ονομασία Dacron στις Η.Π.Α.) 
που βλέπαμε σε παντελόνια. Πού το θυμήθη-
καν στην Polk!  Το υλικό αυτό είναι πολύ βολικό 
στην κατεργασία, συνδυάζεται εύκολα με φυ-
σικές ίνες και το συναντούμε συχνά σήμερα σε 
κουρτίνες μπάνιου, αφού στεγνώνει πολύ γρή-
γορα. Στα Signature Ε εξοπλίζει όλα τα μοντέλα, 
φορτίζεται από μικρή χοάνη και έχει απόχρωση 
ανοιχτού ασημί, ασορτί με τα διαφράγματα των 
γούφερ. Κατέχει έναν αφάνταστα εθιστικό ήχο, 
γλυκό, πυκνό, πολύχρωμο και αιθέριο μαζί, με 
πολύ ομαλή λεπτομέρεια και απαλότητα. Το 
έχουν «τσιμπήσει» ελαφρά στο δαπέδου μα πο-
λύ καλόγουστα, για να ισορροπήσουν το εντυ-
πωσιακό χαμηλό που αποδίδει, αλλά ποτέ δεν 
προβληματίζει με επιθετικότητα ή στεγνότητα. 
Τα αλουμινένια δείχνουν ίσως να υπερέχουν σε 
ανάλυση και ταχύτητα, αλλά αυτά τα στοιχεία 
ποτέ δεν μας έλειψαν κατά τις ακροάσεις, χωρίς 
όμως να πρωταγωνιστούν. Η ουσία των Polk, γε-
νικότερα, είναι το ευ ζην. Δεν θα σε αγχώσουν 
ποτέ με τα επιμέρους αλλά θα παρουσιάσουν 
πολύ εύστοχα και, το κυριότερο, συνεκτικά το 
όλον, με αποτέλεσμα κορυφαία ευκρίνεια και 
αντιληπτικότητα του περιεχομένου, για τα χρή-
ματα που κοστίζουν. Η πλούσια παρουσία τους 
ξεκινάει από χαμηλά, όπου τα Power Port δια-
θέτουν εξαιρετικές δυναμικές βαθιά στα μπάσα 
(το δαπέδου δεν παίζεται από αυτή την άποψη), 
ταχύτατα μέτωπα και άριστο έλεγχο. Στις ανώ-
τερες χαμηλές (125-250Hz) αυτές οι οπές είναι 
σχεδόν αόρατες και οι καμπίνες αποδεικνύονται 
αρκετά αδρανείς, ως χροιά, στην ίδια περιοχή. 
Έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος να παραφορτώσετε το 
δωμάτιο με μπάσο κατά τις ρυθμίσεις του υπο-
γούφερ, αν κρίνετε με το αυτί (που συχνά παρα-
σύρεται από ένα φουσκωμένο upper bass). Ενώ 
λοιπόν δεν είναι λεπτά, τα Polk είναι πραγματικά 
ήσυχα εκεί και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους 

στις πρώτες δύο οκτάβες του φάσματος (sub, 
front), με αποτέλεσμα να καλοβλέπουν μεγά-
λους χώρους, που δεν θα τους φοβηθούν (μην 
ξεχνάτε ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, «κουπί» τρα-
βάει ο ενισχυτής, που χρειάζεται πολλαπλάσια 
ισχύ για να κάνει την ίδια δουλειά όπως σε έναν 
μικρό χώρο). Σας συμβουλεύουμε να ρυθμίσε-
τε με μουσική που την γνωρίζετε καλά ή να εμπι-
στευτείτε κάποιο από τα γνωστά συστήματα αυ-
τόματης ρύθμισης. Προς τιμήν τους, τα Polk δεν 
δίνουν ήχο «κονσέρβας» αλλά είναι καλοχρονι-
σμένα χάρη στις απλές, σωστές σχεδιάσεις, έτσι  
η ρύθμιση γίνεται πιο μπελαλίδικη αλλά και πιο 
ενδιαφέρουσα. Για παράδειγμα, το υπογούφερ 
ωφελήθηκε πολύ όταν τοποθετήσαμε το ακου-
στικό κέντρο του 10ιντσου γούφερ του στο ίδιο 
επίπεδο με τα front, βελτιώνοντας έτσι τη χροιά 
του χαμηλού, το ρυθμό και τον έλεγχο της περι-
οχής. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν μεστές μεσαίες 
συχνότητες, με πολύ καθαρές φωνές για το κε-
ντρικό και ομαλές μεταβατικές, με τα δαπέδου 
να είναι πιο αναλυτικά και δυναμικά και τα βά-
σης λίγο πιο συνεκτικά. Η ομάδα πάντως μιλάει 
με μια φωνή, δίνοντας έναν ζεστό, ογκώδη και 
πολύ ευχάριστο κινηματογραφικό ήχο, με ξεκά-
θαρη λεπτομέρεια και σωστές ενεργειακές ανα-
λογίες, που καθιστούν συναρπαστική όσο και 
ξεκούραστη την εμπειρία.

Καλωσορίζουμε λοιπόν τα νέα Polk, που ωρί-
μασαν πέρα από κάθε προσδοκία και συνι-
στούν πλέον εξαιρετικές λύσεις για τα πολύ λο-
γικά χρήματα που κοστίζουν. Η επιστροφή στο 
καλό hi-fi είναι πια αναμφισβήτητη, όμως τώρα 
οι παίκτες είναι Ευρωπαίοι και η Polk Audio έχει 
κάθε λόγο να αισιοδοξεί πως τα νέα Signature E 
δεν θα περάσουν απαρατήρητα... σε όποια γω-
νιά της Eυρώπης κι αν ακουστούν!  

TEST HXEIA HOME CINEMA 

Οι ακροδέκτες του S20e H μορφή της καμπίνας στο επάνω μέρος Το Power Port του subwoofer, δρακρίνεται η μορφή του στελέχους.

Τα βάσης S20e, το Power 
Port είναι στο πίσω μέρος

Τα δαπέδου S50e με το Power Port στο κάτω μέρος


