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Na seri  SRM (pe na nazwa: Portable Active) firmy 
Mackie sk adaj  si  w tej chwili trzy aktywne zesta-
wy g o nikowe, z których dwa wi ksze (SRM350 
i 450) doczeka y si  drugiej, ulepszonej edycji. 
Cech  wspóln  tych produktów jest lekka polipro-
pylenowa obudowa. Tak  te  posiada najmniejszy 
model SRM150, któremu przyjrzymy si  w niniej-
szym te cie.
Oprócz 5,25-calowego g o nika i 100-watowe-
go wzmacniacza, wyposa ono go w niewielki, 
lecz funkcjonalny mikser, do którego mo emy 
pod czy  mikrofon (lub dwa), instrument oraz 
odtwarzacz. Jak zapewnia producent, zarówno 
dysponowana moc, jak i wyposa enie SRM150 
w zupe no ci wystarcz  do przeprowadzenia pre-
zentacji muzyczno-s ownej lub nag o nienia ma e-
go wyst pu. Zanim jednak przejdziemy do kwestii 
praktycznych, przyjrzyjmy si , jak zbudowane jest 
to ma e „cacuszko”.

Budowa
Zaraz po wyj ciu SRM150 z opakowania, uwag  
moj  zwróci a jego por czno . Jest to niezwykle 
ma e (najwi kszy rozmiar nie przekracza 30 cm) 
i lekkie (nieca e 3,5 kg) urz dzenie, które mo na 
bardzo wygodnie przenosi  dzi ki dobrze ukszta to-

Wykonana z aluminium o ebrowana cianka 
tylna pe ni jednocze nie funkcj  radiatora 
oraz wzmocnienia konstrukcji.

Mackie SRM150
miniaturowy system nag o nieniowy

Bywaj  sytuacje, gdy pod czanie 
miksera, ko cówki i zestawów 
g o nikowych mo na porówna  
do przys owiowego wytaczania armaty 
na wróbla. Z uwagi na ma  skal  
przedsi wzi cia zastosowanie typowego 
systemu nag o nieniowego odpad oby 
w przedbiegach ze wzgl du na 
k opotliwo  logistyczn , brak czasu 
i bud etu. Konsumencki sprz t 
przeno ny równie  nie jest najlepszym 
rozwi zaniem, cho by ze uwagi na 
problem z pod czeniem mikrofonu. 
Có  zatem pozostaje? 
Odpowied  przygotowana przez ekip  
Grega Mackie brzmi nast puj co: 
si gn  po SRM150.

wanemu uchwytowi. Obudowa jest 
trzycz ciowa;  segmenty przedni 
i rodkowy wykonano z polipropy-
lenu, tylny za  jest odlewem z alu-
minium, który, dzi ki o ebrowaniu, 
spe nia równie  funkcj  radiatora. 
Obudowa nie posiada adnych ostrych 
k tów ani kraw dzi, jej kszta t sk ada si  z samych 
niemal ob o ci. Jako  zastosowanego tworzywa 
oraz jego wyko czenia nie budzi zastrze e . Ciem-
noszara powierzchnia nie sprawia wra enia atwo 
zarysowuj cej si , jak to ma miejsce w wielu kon-
kurencyjnych produktach. Ca o  sprawia bardzo 
solidne wra enie, st d te  by bym raczej spokojny 
o przetrwanie przez SRM150 typowych (i mniej 
typowych) sytuacji, z jakimi mo emy mie  do czy-
nienia na scenie i podczas transportu. 
Na ciance przedniej znajdziemy metalowy grill 
chroni cy przetwornik oraz mikser umieszczony 

62 KWIECIE   2008 www.muzyka-tech.plMUZYKA I TECHNOLOGIA

SPRZ T DOSTARCZY

Music Info, Kraków
tel. 012 267 24 80
www.musicinfo.pl

CENA

Mackie SRM150 - 1350 PLN (brutto)

WYBRANE PARAMETRY 

Pasmo przenoszenia (-3 dB): 100 Hz - 17,5 kHz
Pasmo przenoszenia (-10 dB): 60 Hz - 22 kHz
Max. SPL (1 m): 110 dB (120 dB w szczycie)
Moc wzmacniacza: 100 W RMS (150 W w szczycie)
Moc g o nika: 150 W
Zniekszta cenia: 0,05%
Sprawno  g o nika (1 W, 1 m): 90 dB
Wymiary: 28,4 x 20,3 x 17,3 [cm]
Masa w asna: 3,4 kg



system nagłośnieniowy

w nieznacznym wg bieniu. Stosowne wg bienie 
zastosowano równie  z ty u, aby zabezpieczy  znaj-
duj ce si  tam w czniki i gniazda. Rozplanowanie 
poszczególnych elementów miksera charakteryzuje 
si  du  przejrzysto ci . Ga ki potencjometrów, 
wyj te „ ywcem” z du ych konsolet Mackie, zosta y 
zró nicowane pod wzgl dem wielko ci oraz kolo-
rystyki, co u atwia korzystanie z nich w warunkach 
s abej widoczno ci. To samo dotyczy przycisków 
– prosty patent z dwukolorowym oznaczeniem za-
pewnia sprawn  ocen  wzrokow  ich aktualnego 
po o enia. Dostawc  gniazd przy czeniowych jest 
firma Neutrik, co gwarantuje ich d ugoletni  bez-
problemow  prac .

Zajrzyjmy do rodka
Za przetwarzanie d wi ku odpowiada g o nik 
o rednicy 5,25’’ i mocy 150 W, opracowany 
wspólnie z firm  EAW. Przetwornik posiada neody-
mowy magnes oraz cewk  o rednicy zaledwie 1’’ 
(25,4 mm). Konstruktorzy postawili przed g o ni-
kiem nie atwe zadanie przetwarzania ca o ci pasma 
akustycznego, bez wspomagania dodatkowym prze-
twornikiem wysokotonowym. Rzecz jasna, trudno 
od tak ma ego g o nika oczekiwa  skutecznego 
przetwarzania basu, zw aszcza przy zachowaniu 
ultrakompaktowych rozmiarów obudowy. Cz cio-
wo braki w tym zakresie uda o si  konstruktorom 
wype ni  przy pomocy uk adu bass-reflex. Wspó -
pracuj ca z g o nikiem komora nie zosta a wy o o-
na adnymi materia ami wyt umiaj cymi, co praw-
dopodobnie nie by o konieczne ze wzgl du na jej 
nieregularny kszta t. W osobnej komorze zamkni to 
uk ady elektroniczne, w tym wzmacniacz pracuj cy 
w klasie D oraz impulsowy zasilacz. Wzmacniacz 
zosta  zabezpieczony przed zbyt wysokim sygna em 
(uk ad limitera) oraz przegrzaniem – w przypadku 
wyst pienia takowego, odpowiedni uk ad 
od cza obci enie.
wyst pienia takowego, odpowiedni uk ad 
od cza obci enie.

Niewielki ci ar urz dzenia zachowano dzi ki 
zastosowaniu g o nika z neodymowym 
magnesem, przetwornicy impulsowej 
i nowoczesnego wzmacniacza pracuj cego 
w klasie D.

W kwestii osi gów uk adu wzmacniacz-g o nik, 
w materia ach producenta wyst puj  pewne roz-
bie no ci. Na stronie internetowej jest mowa 
o 116 dB uzyskanych z odleg o ci 1 metra, podczas 
gdy instrukcja urz dzenia mówi o 110 decybelach 
w pracy ci g ej i 120 dB w szczycie (peak). Jakby 
na to nie patrze , s  to do  spore warto ci jak na 
urz dzenie o tak niewielkich gabarytach. Generowa-
ny poziom SPL pozwala na korzystanie z SRM150 
w roli ods uchu scenicznego. Tak ma y g o niczek 
nie b dzie naturalnie w stanie zast pi  du ego pod-

ogowego monitora, jednak po umieszczeniu go 
na statywie mikrofonowym, a wi c na wysoko ci 

uszu muzyka, uzyskana g o no  mo e okaza  
si  ca kowicie wystarczaj ca. 

Mikser
Wbudowany prosty 3-kana owy mikser 
znacz co poszerza funkcjonalno  testo-
wanego urz dzenia. Dzi ki dwóm przed-

wzmacniaczom do miksera mo emy pod-
czy  dwa mikrofony; korzystamy 

wówczas ze standardowych 
gniazd XLR. Za czane glo-
balnie napi cie Phantom 

+48 V pozwala na pra-
c  z mikrofonami 
pojemno ciowymi. 
Trzeba doda , e 

Prosty mikser umo liwia wspó prac  
z instrumentami, odtwarzaczami oraz mikrofonami 
– zarówno dynamicznymi, jak i pojemno ciowymi.
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Specjalnie ukszta towana nak adka na statyw 
zapobiega przekr caniu si  przymocowanego 
do  ods uchu.

Przy cza umiejscowione z ty u urz dzenia 
umo liwiaj  czenie ze sob  kilku zestawów 
g o nikowych. Wyj cie THRU mo e pracowa  
z poziomem liniowym lub mikrofonowym.

Dzi ki akcesoriom umo liwiaj cym integracj  
ze statywem SRM150 wietnie sprawdzi si  
jako ods uch dla piewaj cego gitarzysty 
lub klawiszowca. 

warto  szumów ni  
w przypadku zwyk ego 
wej cia liniowego.
Ka dy z trzech kana-
ów miksera posiada 
niezale n  regulacj  
g o no ci. Sygna  ste-
reofoniczny mo emy 
pod czy  do kana u 
trzeciego, za po rednic-
twem pary gniazd RCA. 
Poniewa  SRM150 jest 
urz dzeniem monofonicznym, kana y lewy i prawy 
s  sumowane. Po zmiksowaniu sygna y z wszyst-
kich torów miksera przechodz  przez korektor. Przy 
jego pomocy korygowa  mo emy trzy pasma: ni-
skie (100 Hz), rodkowe (2,5 kHz) oraz wysokie 
(12 kHz). Korektor niskich cz stotliwo ci pozwala 
cz ciowo skompensowa  niedostatki w dolnym 
pa mie. Zapewne si ga  do niego b dziemy cz sto 
w sytuacjach, w których SRM150 stanowi g ówny 
system PA. Zadaniem korektora pasma rodkowe-
go jest przede wszystkim eksponowanie lub „cho-
wanie” wokalu w miksie, st d te  odpowiednio do-
brana w tym celu cz stotliwo  rodkowa 2,5 kHz. 
Korektor pasma najwy szego pozwala wyekspono-
wa  w odtwarzanym podk adzie instrumenty takie 
jak hi-hat, oprócz tego pomo e uwydatni  wy sze 
harmoniczne g osu ludzkiego oraz transjenty gitary 
akustycznej. Pod k tem tak zdefiniowanych zasto-
sowa  dobór poszczególnych pasm jest jak najbar-
dziej odpowiedni. G boko  korekcji, jak  mamy 
do dyspozycji, zawiera si  w przedziale ±15 dB. 
W wyzerowaniu korektora pomagaj  zaskoki poten-
cjometrów w pozycji neutralnej. 
Ogóln  g o no  ca ego miksu regulujemy poten-
cjometrem, którego ga ka jest znacznie wi ksza od 
pozosta ych, dzi ki czemu nie b dziemy mieli pro-
blemu z jej identyfikacj  przy s abej widoczno ci. 
Z tego miejsca po drodze do wzmacniacza sygna  
napotka ju  tylko limiter.

Dodatkowe przy cza
Z ty u urz dzenia, oprócz gniazda sieciowego, 
bezpiecznika i w cznika zasilania, znajdziemy 
dodatkowe z cza audio – wej cie i wyj cie XLR. 
Symetryczne wej cie liniowe mo emy potrakto-
wa  jako dodatkowy kana , który podlega jedynie 
regulacji g o no ci na sumie oraz korekcji, bez in-
dywidualnego regulatora g o no ci. Jego obecno  
pozwala te  na wykorzystanie SRM150 jako moni-
tora – doprowadzamy do niego symetryczny sygna  
z powrotu w multicore. Nieco ciekawiej przedstawia 
si  wyj cie. Pojawia si  na nim zmiksowany sygna  
z kana ów wej ciowych, który jest niezale ny od 
ustawie  korekcji oraz ogólnej g o no ci, a wi c 
pobiera si  go sprzed korektora i g ównego t umi-
ka. Jest to wa na w a ciwo , dzi ki której mo emy 
swobodnie dostosowa  barw  i g o no  do w a-
snych preferencji, nie wp ywaj c na sygna , który 
zostanie podany do kolejnych urz dze , którymi 
mog  by  chocia by SRM150. Co wi cej, „tylne” 

wyj cie XLR mo e pracowa  z poziomem liniowym 
lub mikrofonowym, w zale no ci od pozycji s sia-
duj cego z nim przycisku. Stwarza to dodatkowe 
mo liwo ci wspó pracy z innym sprz tem. Poziom 
liniowy sprawdzi si  doskonale, je li nasz SRM150 
pod czymy do wi kszego zestawu aktywnego (np. 
SRM450v2). Z kolei poziom mikrofonowy pozwala 
na wspó prac  naszego ods uchu z mikserem lub 
amplimikserem – po prostu wpinamy si  do jed-
nego z kana ów mikrofonowych. Dzi ki temu np. 
piewaj cy gitarzysta mo e ustawia  proporcje 

w swoim ods uchu, po czym tak spreparowany 
miks wys a  do wi kszego systemu PA. Podobnie 
mog  uczyni  pozostali muzycy; rozwi zanie to 
ma sens szczególnie wówczas, gdy z zespo em nie 
wspó pracuje d wi kowiec.

Ustawiamy
SRM150 nie jest zosta  do ustawiania go w pozycji 
typowego monitora pod ogowego. Mo emy go za 
to ustawi  na podwy szeniu lub na statywie mi-
krofonowym – t  drug  opcj  polecam najbardziej. 
Wystarczy nakr ci  na gwint statywu do czony 
plastikowy adapter, po czym na o y  na niego nasz 
ods uch. Adapter zosta  tak ukszta towany, aby 
zapobiec ruchom monitora na boki. Z tego roz-
wi zania zapewne ch tnie skorzystaj  klawiszowcy 
i dyrygenci. W przypadku tych ostatnich, warto 
rozwa y  zastosowanie dwóch monitorów do od-
s uchu stereofonicznego, cho  w tym przypadku 
k opotliwa mo e okaza  si  odpowiednia dystrybu-
cja sygna ów (mo e zaj  potrzeba zastosowania 
dodatkowego miksera). 
Je eli posiadany przez nas statyw umo liwia od-
kr cenie jego ramienia, b dziemy mogli skorzysta  
z mo liwo ci zamontowania SRM150 pomi dzy pod-
staw  i ramieniem statywu. Innymi s owy, pojedyn-
czy statyw mo e podtrzymywa  zarówno ods uch jak 
i mikrofon. Jest to rozwi zanie niezwykle wygodne 
dla wokalistów i piewaj cych gitarzystów. Odpo-
wiednie akcesoria dostarczane s  w komplecie.

Pod czamy, 
uruchamiamy...
Po ustawieniu SRM150 na statywie dostarczamy 
do niego zasilanie i pod czamy nasze instrumen-

stuk towarzysz cy w czaniu Phantoma nie jest 
na tyle g o ny, aby stwarza  niebezpiecze stwo 
og uszenia, je li zdarzy nam si  przypadkowo nie 
wyciszy  kana u. Znacznie g o niejsze stukni cie 
pojawia si  podczas przypadkowego w czenia 
przycisku Instrument przy otwartym mikrofonie 
w kanale pierwszym, zatem nale y tego unika . 
Alternatywnie mo emy do tych samych kana ów 
doprowadzi  sygna y o poziomie liniowym – s u-

 temu wej cia TS (Jack), znajduj ce si  na tych 
samych gniazdach co mikrofonowe wej cia XLR. 
Rozwi zanie takie oszcz dza miejsce, wyklucza-
j c jednoczesne u ywanie wej cia mikrofonowego 
i liniowego. Wej cia liniowe s  niesymetryczne, 
o czym nale y pami ta , je li b dziemy chcieli za-
stosowa  d ugie po czenia kablowe. W takim przy-
padku najlepiej pos u y  si  DI-boxem i skorzysta  
z wej  XLR. Wspomniany DI-box nie b dzie jednak 
konieczny, je li zajdzie potrzeba pod czenia instru-
mentu bezpo rednio do SR150. Chodzi oczywi cie 
o instrumenty posiadaj ce pasywne przystawki – 
nale y je pod cza  do wej cia w kanale pierwszym. 
Wej cie to mo emy za pomoc  przycisku Instrument 
przyciskiem prze czy  w tryb wysokiej impedancji 
(1 MΩ). Tryb ten zapewnia optymalne dopasowanie 
wej cia do przystawek w instrumencie, pozwala-
j c przez to uzyska  szersze pasmo i mniejsz  za-
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ty, po czym jeste my gotowi do pracy. Co prawda 
w cznik ulokowano na ciance tylnej, jednak mo -
na go tam bez problemu „wymaca ”. O pracy urz -
dzenia informuje nas wiec ca na niebiesko dioda 
znajduj ca si  obok g o nika. Warto w tym miej-
scu zaznaczy , e wspomniana dioda nie o lepia, 
jak ma to miejsce w wielu, g ównie bud etowych, 
urz dzeniach. Dzi ki zastosowaniu dobrej jako ci 
komponentów, przyd wi k sieciowy jest minimal-
ny, a szumy pojawiaj  si  dopiero przy du ych 
poziomach g o no ci – w wi kszo ci przypadków 
b d  nies yszalne lub pomijalne.

... i s uchamy
Ju  po pierwszych ods uchanych d wi kach, uwa-
g  przykuwa dobrze zdefiniowany spójny rodek 
pasma. Jak nietrudno zgadn , jest to szczególnie 
korzystne dla wokalu, który nie musi operowa  
w punkcie podzia u, którego w SRM150, ze wzgl du 
na u ycie szerokopasmowego g o nika, po prostu 
nie ma. D wi k jest dobrze kontrolowany kierunko-
wo – nawet przy znacznych odchyleniach od osi, 
nie u wiadczymy ra cych wybraków w pa mie.
Podczas wykonywania zada  typowo monitoro-
wych, braki w rejestrach niskich, oczywiste z uwagi 
na ma  rednic  przetwornika, w zupe no ci nie 
przeszkadzaj . Je li b dziemy chcieli odtwarza  
muzyk  z u yciem samego SRM150, nie obejdzie 
si  bez podbicia skrajów pasma – z pewno ci  
docenimy w tym miejscu prac  korektora. Basów 
oczywi cie nie mo na podbija  w niesko czono  
– przy ma ej plastikowej obudowie mo e dochodzi  

do zadudnie , zw aszcza przy wysokich poziomach 
g o no ci. O uszkodzenie niewielkiego g o nika zbyt 
wysokim sygna em raczej nie musimy si  martwi  
– wbudowany limiter zapewnia bezstresow  prac . 
Naturalnie, je li wyst pi  s yszalne zniekszta cenia 
d wi ku, b dzie to sygna , aby nieco przyciszy  
sum . 
Korekcj  warto lekko podkonturowa  nawet przy 
pracy z samym mikrofonem – z moich testów 
z ró nymi mikrofonami wynika, e ustawienie ga ek 
pasma górnego i dolnego w pozycji „dziesi  po” 
przynosi korzy ci dla brzmienia g osu.
Brak osobnego tubowego przetwornika wysoko-
tonowego przyniós  pewn  korzy : mniej pro-
blemów z sybilantami, które s  udr k  naszego 
pi knego j zyka. Nawet mikrofony, które na co 
dzie  kwalifikuj  do grupy mocno „essuj cych”, po 
pod czeniu do SRM150 brzmi  bardziej g adko, 
oczywi cie, je li nie przesadzimy z podbiciem góry 
na korektorze. Pewne problemy mog  pojawi  si  
z g oskami szeleszcz cymi (okolice 5-6 kHz), jednak 
ich skala jest znacznie mniejsza ni  w zestawach 
z tubowymi driverami. 
Podczas testów zauwa y em, e SRM150 szcze-
gólnie „lubi si ” z gitar  akustyczn . Prze czenie 
kana u pierwszego w tryb wysokoimpedancyjny 
pozwala temu instrumentowi zabrzmie  otwartym 
d wi kiem. Korekcja dzia a bardzo plastycznie 
w odniesieniu do wyposa onego w przystawki 
sze ciostrunowca, pozwalaj c atwo uzyska  satys-
fakcjonuj ce brzmienie. Posiadacze gitar elektrycz-
nych równie  mog  wykorzysta  SRM150 tam, 
gdzie nie trzeba gra  nadzwyczaj g o no, próbuj c 
np. przebi  si  przez perkusj . Oczywistym jest, e 
SRM150 nie zast pi pieca gitarowego w kwestiach 
zwi zanych z kreacj  brzmienia, ale dla gitarzystów 
korzystaj cych z cyfrowych multiefektów, rozwi -
zanie proponowane przez Mackie mo e okaza  si  
optymalne.

Podsumowanie
Produkty takie jak SRM150 nie maj  na celu bez-
po redniego zast pienia klasycznych monitorów. 
W pewnych sytuacjach mog  jednak wprowadzi  
zupe nie now  jako  pracy. Niewielkie wymiary 
oraz mo liwo  przymocowania do statywu mikro-
fonowego pozwalaj  na u ywanie ich wsz dzie tam, 
gdzie zastosowanie du ego pod ogowego monito-
ra nie wchodzi oby w gr  ze wzgl du na gabaryty. 
Ponadto ma y monitor umieszczony bli ej uszu 
muzyka mo e gra  znacznie ciszej, dzi ki czemu 
mo emy unikn  „wchodzenia” sygna u z monitora 
w czu e mikrofony pojemno ciowe. Pami tajmy – 
im mniejszy poziom ha asu na scenie (tzn. im ci-
szej pracuj  monitory), tym lepsza jako  d wi ku 
(mniej przes uchów) na widowni.
Z dniem premiery SRM150 firma Mackie wprowa-
dzi a w ycie swoje has o mówi ce, e wielko  nie 
ma znaczenia. W istocie, nowoczesna technologia 
produkcji przetworników i wzmacniaczy sprawi a, 
i  ten niepozornie wygl daj cy g o niczek spraw-
dzi si  w wielu sytuacjach – od konferencji, a  po 
klubow  scen . Równie  spektrum zastosowa  
monitorowych SRM150 jest niezwykle szerokie; 
wspomn  chocia by o klawiszowcach, dyrygentach 
czy te  orkiestrach graj cych wspólnie ze sk adem 
rockowym. Dobrej jako ci, cho  niewielki, wbudo-
wany mikser posiada skutecznie dzia aj c  korekcj  
oraz najpotrzebniejsze elementy wyposa enia (za-
silanie Phantom, wej cie instrumentalne). Gniazda 
symetryczne dodatkowo rozszerzaj  pole zastoso-
wa  najmniejszego Mackoida o scen  profesjo-
naln . SRM150 nale y do grupy produktów, które 
zawsze si  gdzie  przydadz , cho by jako ods uch 
dla realizatora, który nie lubi u ywa  s uchawek. 
Tam równie  zastosowanie du ego monitora by o-
by przesad .

Przemys aw Waszkiewicz
Muzyka i Technologia

POMIARY
Pomiar charakterystyki cz stotliwo ciowej zosta  
wykonany przy pomocy mikrofonu ustawionego 
w odleg o ci kilku centymetrów od g o nika, 
dzi ki czemu uda o si  zminimalizowa  wp yw 
d wi ków odbitych od cian pomieszczenia. Ko-
rekcja w SRM150 zosta a na potrzeby pomiaru 
wyzerowana. 
Przeprowadzony pomiar nie uwzgl dnia portów 
bass-reflex, st d te  faktyczne pasmo przenosze-
nia rozpoczyna si  ni ej, ni  wynika oby to z za -
czonego wykresu. Do cz stotliwo ci 2 kHz g o nik 
zachowuje si  wzorowo, powy ej za  zaczynaj  
si  problemy z nieliniowym zakresem pracy jego 
membrany. W praktyce nie jest to s yszalne w ta-
kim stopniu, jak jest widoczne na wykresie. Sku-
teczne przetwarzanie pasma górnego si ga kilku-
nastu kHz, co jest niez ym wyczynem jak na g o nik 
membranowy nie wsparty tweeterem.
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