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Siedziba krajowej firmy
g∏oÊnikowej Avcon
mieÊci si´ w B∏oniu.
Niezbyt oryginalna nazwa
to ponoç skrót od
Audio Video Consultants,
co stanowi pewne
usprawiedliwienie.
W przeciwieƒstwie do niektórych
producentów nie próbuje
zaimponowaç rynkowi
wieloma seriami kolumn
(cz´sto i tak dost´pnymi
tylko wirtualnie). Nie celuje te˝
w niski pu∏ap cenowy.
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Avcon

Suestado

Avcon Suestado/
Dystrybucja:
Cena:
Dane techniczne:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Moc znamionowa:
EfektywnoÊç:
Wymiary (w/s/g):
Masa:

Avcon
11000 z∏

35 Hz – 20 kHz
4Ω
80 W
91dB
110/22/40 cm
34 kg/szt.

■ƒAlek Rachwald i Pawe∏ Go∏´biewskiƒ■

O

ferta Avconu obejmuje kilka modeli – starannie zaprojektowanych, elegancko
wykoƒczonych, stosunkowo kosztownych, ale te˝ nie przebijajàcych cenami
sufitu.
Firma stosuje zwykle g∏oÊniki Êrednioi niskotonowe Aurum Cantus, natomiast wysokotonowe pochodzà z rozmaitych wytwórni i reprezentujà ró˝ne
technologie. W najtaƒszych pod∏ogówkach Levanter jest to wst´ga wyglàdajàca
na Philipsa, w podstawkowych Tivano
pracuje drogi RAAL. Testowane Suestado zaopatrzono w „ribbon” Aurum
Cantus, zaÊ najdro˝sze - du˝e pod∏ogowe Nortes - w ramach niespodzianki
majà na górze tradycyjnà jedwabnà kopu∏k´ w stylu skandynawskim.
Solidne terminale sà mocowane na
aluminiowych p∏ytach z wytrawionà nazwà firmy i modelu (to rzadkoÊç, niezale˝nie od zakresu cenowego), a ca∏oÊç
umieszcza si´ w masywnych obudowach
z MDF-u, pokrywanych naturalnymi
fornirami.
Nie inaczej jest w przypadku testowanych zestawów. Wysoka kolumna wa˝y
34 kilo, a przednia Êcianka ma 5 cm gruboÊci. Ca∏oÊç sprawia wra˝enie litego
i piekielnie ci´˝kiego kloca egzotycznego
drewna, podtrzymywanego przez regulowane kolce o jakoÊci dorównujàcej
reszcie konstrukcji. Wszystkie g∏oÊniki
umieszczono w wyfrezowaniach, to samo dotyczy p∏ytki z terminalami. Mamy
do czynienia z bas-refleksem, którego
wylot mo˝na podziwiaç na przedniej
Êciance. Dwudro˝ny uk∏ad oparto na
zdublowanych przetwornikach nisko-Êredniotonowych, wykonanych z kompozytu w∏ókien w´glowych i kewlaru,
umieszczonych symetrycznie po obu
stronach wst´gowego tweetera Aurum
Cantus.
Parametry techniczne sà stosunkowo
przyjazne wzmacniaczom; zresztà producent deklaruje poprawnà wspó∏prac´

Suestado nawet z piecykami na triodach
300B. Pozostaje tylko si´ przekonaç, jak
te du˝e zestawy poradzà sobie z nag∏oÊnieniem mojego niezbyt ∏atwego akustycznie pomieszczenia. Wiele kolumn
pokaza∏o w nim pot´g´, po∏àczonà z niemi∏osiernym rezonansem w basie. Ciekaw jestem zatem, jak wybrnà z tej pu∏apki szczup∏e Avcony.
Alek Rachwald
Opinia 1
System
Gramofon: VPI Aries 3 upgrade/
Zu Denon 103
Przedwzmacniacz korekcyjny:
RCM Prelude
Odtwarzacz CD: Advance Acoustic
MCD-403 (transport) i Stelaudio 04 (DAC)
Wzmacniacze zintegrowane: Triode
Audio TRV-88SE, Red Wine 30.2,
Leben CS-600, Advance Acoustic MAP-800
Kolumny: B&W 801 Matrix
Przewody sygna∏owe: Argentum 6/4
Silver, Velum NF-SX, Zu Wylde
Przewody g∏oÊnikowe: Argentum 6/4,
Velum LS-V
Przewody zasilajàce: Zu Mother,
IsoTek Optimum
Filtr sieciowy: IsoTek Sigmas

O

statnio mam szcz´Êcie do
wst´g. Trzy konstrukcje (Raven, RAAL i teraz Aurum
Cantus) pokaza∏y ten typ przetwornika
z najlepszej strony. W czasie przeprowadzania testu trudno nie wspomnieç
o us∏yszanych wczeÊniej zestawach tej samej wytwórni. Mimo innych g∏oÊników
(tam RAAL, tutaj Aurum Cantus, plus
dodatkowy g∏oÊnik Êrednio-niskotonowy), pod∏ogowe Suestado prezentujà
podobny charakter brzmienia co dobrze
mi znane podstawkowe Tivano. Obie
kolumny cechujà: wybitna przejrzystoÊç,
Êwietna kontrola i realizm brzmienia.
S∏uchajàc niedawno Tivano, myÊla∏em,

˝e dobrze by∏oby dodaç im niski bas.
W Suestado dokonano tej operacji
i efekt jest taki, jakiego oczekiwa∏em.
S∏ucha∏em ich z czterema wzmacniaczami, od pot´˝nej 300-watowej integry,
po 25 watów z lampy 6L6. Ka˝dy z nich
wysterowa∏ Avcony z ∏atwoÊcià, przy
˝adnym nie stwierdzi∏em oznak niedopasowania. Nawet z najs∏abszym Lebenem dêwi´k pozosta∏ dynamiczny, swobodny i lÊniàcy.
Wysokie tony nie skrad∏y ca∏ego spektaklu, choç od razu da∏o si´ poznaç, ˝e
ich jakoÊç znacznie wykracza ponad
przeci´tnoÊç. Wiadomo jednak, ˝e na
nic jeden, nawet bardzo dobrze oddany
zakres pasma, jeÊli reszta jest do chrzanu. Tutaj nie ma nic z tych rzeczy.
Test rozpoczà∏em od „Children of
Sanchez” Chucka Mangione. Nagranie
obfituje w wysokie tony i w dêwi´ki
Êrednicy (m.in. skrzyd∏ówka Mangione),
które zosta∏y oddane bardzo satysfakcjonujàco. Przy Êwietlistej górze brzmienie
instrumentu Mangione by∏o jedwabiÊcie
g∏adkie, ale nie pluszowo mi´kkie. Natomiast wejÊcia perkusji brzmia∏y z energià
ostrza∏u artyleryjskiego. I to wszystko na
lampie – te kolumny nie potrzebujà dodatkowych musku∏ów. P∏yta nie zawiera
w zasadzie niskiego basu, ale ten, który
jest na niej obecny, zosta∏ odtworzony
sugestywnie, z energià i szybkoÊcià.
Aby lepiej si´ zapoznaç z subtelniejszymi stronami opisywanych zestawów,
przerzuci∏em kilka p∏yt z kameralistykà:
od „Baroque Duets” Marsalisa i Kathleen Battle, przez pi´knà „Dix ans aprés”
zespo∏u Savalla, po ma∏e sk∏ady jazzowe
z wokalem (Jacintha etc.). Za ka˝dym
razem muzyka by∏a czysta, lekka i bezpoÊrednia, zaÊ w przypadku nagrania
Savalla dodatkowo ujawni∏a si´ pot´ga
kot∏ów. Suestado zagra∏y równo i w ka˝dym repertuarze wciàgajàco.
Owszem, nie sà to kolumny pe∏nopasmowe. Najni˝szy bas jest lekko os∏abiony, co mo˝na stwierdziç na cz´Êci nagraƒ
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Przedwzmacniacz gramofonowy:
GSP Elevator/Revelation,
Clearaudio Nano Phono
Wzmacniacz zintegrowany:
SoundArt Jazz
Wzmacniacz dzielony: VTL TL2.5/
ST-85
Przewody sygna∏owe: Fadel Coherence
IC One, Fadel Aeroflex Plus,
DH Labs Air Matrix, VPI-JMW Phono
Przewody g∏oÊnikowe:

zawierajàcych dêwi´k kot∏ów, wielkà
symfonik´ lub brzmienia elektroniczne.
Ale Suestado zestrojono na tyle dobrze,
˝e nie odczuwa si´ braku najni˝szych tonów. Avcony stwarzajà wra˝enie pe∏ni
i solidnoÊci brzmienia, jakkolwiek przyznaj´, ˝e nie musi to byç dêwi´k dla
ka˝dego. Zestawy okazujà si´ doÊç bezlitosne, jeÊli chodzi o nagrania zrealizowane sucho i lekko. Nie dodadzà basu
tam, gdzie go nie ma; nie zmi´kczà niskich tonów. Pluszowemu misiowi mówià „nie”. Dlatego niektóre realizacje
symfoniczne zabrzmia∏y nieco chudo,
pozbawione podbarwieƒ do∏u pasma.
Jednak tam, gdzie mocny i niski bas naprawd´ zarejestrowano (p∏yty Stockfisha, Patricii Barber, winyl „Best Audiophile Voices” Premium Records),
Suestado dawa∏y to odczuç natychmiast.
Po tygodniach s∏uchania okreÊleniem,
jakie mi si´ nasun´∏o, by∏o: „ma∏e Avalo-

ny”. Dostrzeg∏em pewne podobieƒstwo
do dêwi´ku s∏ynnych kolumn z ceramicznymi membranami. PrzezroczystoÊç, szybkoÊç, przestrzeƒ wype∏niona
dêwi´cznymi szczegó∏ami, a do tego
twardy, kontrolowany bas.

W pomieszczeniach o powierzchni
rz´du 20-30 m2 te zestawy poradzà sobie
Êwietnie, nie zabijajàc s∏uchacza rezonansami. Co do towarzyszàcej elektroniki, nale˝y je ∏àczyç ze wzmacniaczami o brzmieniu raczej mi´kkim
i ciep∏ym, zakazane sà natomiast suchotniki pozbawione niskich tonów.
Suestado majà pewien w∏asny charakter i nie nale˝y go dodatkowo
podkreÊlaç doborem superanalitycznej elektroniki. Leben gra∏ z nimi
zbyt klinicznie, bardziej fizjologiczny
dêwi´k uzyska∏em z Tri oraz z pot´˝nà integrà Advance Acoustic. W po∏àczeniach zrezygnowa∏em z Argentum i postawi∏em na przewód
Velum. Taki kierunek poszukiwaƒ
doradzam potencjalnym nabywcom.
Jedno jest pewne: warto zadaç sobie nieco trudu przy doborze reszty
toru. Mamy wówczas szans´ uzyskaç
dêwi´k, który przewy˝szy jakoÊcià
wiele uznanych produktów.
Alek Rachwald
Opinia 2
System
Odtwarzacz CD: SoundArt Sarah
Gramofon/ramiona/wk∏adki:
Garrard 401/SME 312,
OL Silver/AT-OC9ML/II, AT440MLa
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Fadel Coherence SC One
Przewody zasilajàce i listwa:
Fadel Coherence PC One,
Fadel Hotline Coherence
Akcesoria: StandArt STO, SSP,
VPI HW-17

T

o moje drugie spotkanie z Avconem. Pi´knie wykoƒczone i wyposa˝one w ciekawe przetworniki monitory Tivano zaintrygowa∏y mnie
brzmieniem i zwróci∏y uwag´ na potencja∏ tego producenta. Dlatego z przyjemnoÊcià przystàpi∏em do testu kolejnej
propozycji.
Zaskoczy∏a mnie wielkoÊç tych pod∏ogówek. Wysokie i bardzo g∏´bokie obudowy zapowiadajà pot´˝ne brzmienie.
I tak jest rzeczywiÊcie. Suestado legitymujà si´ dêwi´kiem obszernym i kontrolowanym. Bez problemu wype∏niajà nim
pomieszczenie. Zachowujà przy tym dobrà stereofoni´. Ws∏uchujàc si´ w g∏´bokà
i szerokà scen´, ∏atwo zapomnieç o ich
rozmiarach. Konstruktor spisa∏ si´ na
medal. Stosunkowo niskie umiejscowienie wysokotonowej wst´gi, przetwarzajàcej tak˝e cz´Êç Êrednicy, skutkuje jednak
lokalizowaniem akcji muzycznej nieco
poni˝ej g∏owy s∏uchacza.
Wra˝enia przestrzenne podkreÊla dynamika. Avcony potrafià uderzyç mocno
i zdecydowanie. Niskie tony sà bardzo
dobrze zdefiniowane, zdyscyplinowane
i dalekie od rozwlek∏oÊci. Bas prezentuje
charakter zbli˝ony do kolumn o konstrukcji zamkni´tej. Nie przy∏apa∏em go
na podbiciach, a udzia∏ bas-refleksu pozostawa∏ praktycznie niezauwa˝alny.
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Suestado nie stanowià trudnego obcià˝enia dla wzmacniaczy. Szybko reagujà na impulsy, podkreÊlajàc rytm
nagraƒ. Sprawdza si´ to w ods∏uchach
rocka i muzyki elektronicznej (Radiohead „In Rainbows”). Drugi skraj pasma
charakteryzuje si´ podobnymi cechami,
wnoszàc bogactwo mikrodynamiki.
Wst´gowy przetwornik okazuje si´
w tym wzgl´dzie odwa˝ny i szczegó∏owy.
JakoÊç wysokich tonów obni˝a nieco delikatna ziarnistoÊç, ale wy∏apaç jà mo˝na
dopiero po zestawieniu z konstrukcjami
opartymi na nieprodukowanym ju˝
Ravenie R-1.
Zakres Êredniotonowy, równie detaliczny, najwi´cej zalet wyka˝e w klasyce.

Brzmienie zespo∏ów kameralnych nabiera dzi´ki temu ˝yciodajnej energii.
„II kwartet smyczkowy” Szymanowskiego w wykonaniu Royal String Quartet
wprost kipi dynamikà i emanuje blaskiem. Pod tym wzgl´dem Avcony kojarzà mi si´ z monitorami Triangle Genese Trio; g∏osom kobiecym brakuje
jednak aksamitu. W nagraniach J. Ian
(LP „Breaking Silence”) oraz P. Barber
(CD „Live. A Fortnight In France”) s∏ychaç lekkie wyostrzenie sybilantów
i osuszenie w Êrodku pasma. Brzmienie
mo˝na odebraç jako nieco krzykliwe.
W zestawieniu z soczystà lampà VTL-a
efekt ten staje si´ wyraênie mniej dokuczliwy. Dalszà popraw´ wnosi zasto-

sowanie p∏ynnie i masywnie brzmiàcego
êród∏a analogowego. W testowanym systemie panaceum okaza∏ si´ stopieƒ
korekcyjny Clearaudio. Takiej konfiguracji s∏ucha∏em ju˝ z najwi´kszà przyjemnoÊcià, a im d∏u˝ej, tym bardziej
docenia∏em umiej´tne po∏àczenie cech
po˝àdanych w systemach opartych na
lampowej elektronice. Co wa˝ne, kolumny nie bojà si´ towarzystwa elementów z wy˝szej pó∏ki cenowej.
Avcony Suestado trudno nazwaç
uniwersalnymi; zaprezentowa∏y zdecydowany charakter. Bez skr´powania
pokazujà swoje wymagania odnoÊnie
pozosta∏ych elementów toru dêwi´kowego. Warto poÊwi´ciç troch´ czasu na
odpowiednie dobranie konfiguracji,
a uzyskany efekt b´dzie wart wysi∏ku.
Wysoka efektywnoÊç oraz dynamiczne
i detaliczne usposobienie predysponujà
je do konfiguracji ze wzmacniaczami
lampowymi. Przy tym szczególnie dobrze sprawdzà si´ w klasyce i… rocku.
To odwa˝ny krok Avcona, ale zabrak∏o
mi ostatecznego szlifu, szczypty naturalnej ∏agodnoÊci i p∏ynnoÊci Êrednicy.
Trzymam kciuki za kolejne konstrukcje.
Pawe∏ Go∏´biewski
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