
F irma najwyraêniej chce przekonaç
t´ drugà grup´ do zestawów 
aktywnych. Wielu audiofilom

profesjonalne monitory kojarzà si´ z ta-
kimi konstrukcjami, jak Spendory SP2/3,
ProAki Studio 100 czy Harbethy Super
HL5. Ale to jeszcze nie ta bajka. Je˝eli 
naprawd´ chcemy mieç w domu coÊ ze
studia, trzeba si´ przestawiç na inne roz-
wiàzania.

Budowa
Kolumny aktywne to po prostu g!oÊni-

ki z wbudowanym wzmacniaczem. Roz-
wiàzanie eliminuje problem dopasowania
dwóch elementów, z czym wiele osób ma
spory k!opot. Tutaj mo˝emy przyjàç, ˝e
producent dobra! je idealnie i nie wystà-
pià ˝adne problemy techniczne, a brzmie-
nie b´dzie kszta!towa!a reszta pod!àczo-
nej elektroniki.

A5 majà wejÊcia RCA i XLR, wi´c do
sterowania mo˝na wykorzystaç przed-
wzmacniacz, nawet zbalansowany. Ale to
nie jedyna mo˝liwoÊç. Monitory wyposa-
˝ono w potencjometry na panelu fronto-
wym. Dzi´ki nim mo˝na je pod!àczyç 
nawet bezpoÊrednio do odtwarzacza i re-
gulowaç g!oÊnoÊç niewielkimi pokr´t-
!ami. Problem jest oczywisty – trzeba
ustawiç identyczny poziom w obu kolum-
nach. I nie dotyczy to, bynajmniej, tylko
tej opcji po!àczenia. Nawet je˝eli zaprz´-
gniemy do pracy preamp, trzeba b´dzie
ustawiç pokr´t!a w jakiejÊ pozycji. Na
szcz´Êcie na godzinie dwunastej jest ma!a
zapadka, wi´c mo˝na przy tym pozostaç 
i ju˝ niczego nie ruszaç.

Ja tak w!aÊnie zrobi!em, a sygna! 
pop!ynà! do monitorów bezpoÊrednio 
z komputera, za poÊrednictwem d!ugich
!àczówek RCA. Na stronie producenta
zobaczymy A5 pod!àczone do profesjo-
nalnego miksera, komputera, odtwarza-
cza CD, konsoli i iPoda. Mo˝liwoÊci jest
wiele.

Ale to nie koniec regulacji. Na tylnej
Êciance, oprócz wejÊç, przelotki RCA 
i gniazda sieciowego, znajdziemy trzy nie-
wielkie pokr´t!a. Jedno s!u˝y do regulacji
g!oÊnoÊci tweetera; dwa pozosta!e to swe-
go rodzaju korektor, pozwalajàcy podbiç
lub st!umiç dêwi´k przy dwóch cz´stotli-
woÊciach: 150 Hz i 6 kHz. Czy to napraw-
d´ przydatne? Ja wykona!em kilka ekspe-
rymentów, ale dosyç szybko wróci!em do
pozycji wyjÊciowych i tak ju˝ zosta!o. Ale
mo˝e  dobrze, ˝e w razie potrzeby mo˝na
wp!ynàç na dêwi´k. Chocia˝ z drugiej
strony - w komputerze, tudzie˝ przeno-
Ênym odtwarzaczu te˝ mamy korektor, 
i to zazwyczaj o wiele bardziej rozbudo-
wany.

A5 to uk!ad dwudro˝ny w obudowie
wentylowanej z przodu. Wysokie tony
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Adam wywodzi si´ z rynku profesjonalnego.
Trzon oferty firmy stanowià studyjne monitory,
produkowane w wersjach aktywnych 
i pasywnych. Tymi drugimi zawodowcy 
raczej si´ nie interesujà. Audiofile – odwrotnie.
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odtwarza wst´ga ART (Accelerating Rib-
bon Technology). Jest to wariacja na te-
mat wynalazku Dr. Oscara Heila, czyli
g!oÊnika AMT (Air Motion Transfor-
mer). Woofer ma 10-cm membran´ 
kanapkowà – po!àczenie pianki Rohacell 
i w!ókna w´glowego. Ka˝dy przetwornik
jest nap´dzany wzmacniaczem o mocy 
25 W.

Obudowy wykonano z grubego MDF-u.
Wewnàtrz nie zastosowano dodatkowych
wzmocnieƒ. Mo˝e dlatego, ˝e skrzynki 
i tak sà wystarczajàco sztywne. A mo˝e po
prostu ˝adna ramka czy poprzeczka ju˝
by si´ nie zmieÊci!a. W sekcji wzmacnia-
cza widzimy spory transformator E-I oraz
radiator w postaci aluminiowej p!yty, 

dochodzàcej mniej wi´cej do po!owy g!´-
bokoÊci kolumn. Wyt!umienie ograniczo-
no do paru p!atów sztucznej we!ny.

A5 sà dost´pne w trzech wykoƒ-
czeniach: bia!ym oraz dwóch rodzajach
czerni - matowej i b!yszczàcej. Na zdj´-
ciach widaç dwa czarne warianty. Cieka-
wà opcjà sà podstawki, odchylajàce 
A5 lekko do ty!u. JeÊli komuÊ b´dzie bra-
kowa!o basu, Adam poleca subwoofer
Sub7, dost´pny w takiej samej gamie 
kolorystycznej.

Brzmienie
Monitory bliskiego pola sà przeznaczo-

ne do stawiania blisko s!uchacza; w!aÊci-
wie na wyciàgni´cie r´ki. Ale przecie˝ nie
wybuchnà, je˝eli umiejscowimy je na
podstawkach i w wi´kszej odleg!oÊci od

siebie; tak jak w przy-
padku zestawów audio-
filskich. Na poczàtku
przetestowa!em w!aÊnie
taki wariant, po czym
przenios!em g!oÊniki na
biurko. Wra˝enia by!y
podobne, a w ka˝dym
razie nie by!o tak, ˝e na
stojakach Adamy zagra-
!y kiepsko, a na biurku
Êwietnie. Mo˝e druga
opcja wypad!a nieco le-
piej, ale bez przesady 
– ˝adna transformacja
nie nastàpi!a.

A5 zaprezentowa!y
brzmienie dynamicz-
ne i zrównowa˝one, 

z kontrolowanym basem i neutralnà bar-
wà. Priorytetem jest w tym przypadku
neutralnoÊç i wierne odwzorowanie ma-
teria!u zapisanego na p!ycie. Nie s!ychaç
nienaturalnych efektów ani podkoloro-
waƒ. W pierwszej chwili brzmienie mo˝e
si´ wydaç zbyt powÊciàgliwe, a nawet tro-
ch´ nudne. Ale wystarczy poÊwi´ciç piàt-
kom d!u˝szà chwil´, ˝eby doceniç ich rze-
telnoÊç i uczciwoÊç wobec dêwi´kowców 
i muzyki.

Mamy do czynienia z typowo studyjnà
estetykà, z jej plusami i minusami. Do
pierwszych zalicza si´ wspomniana neu-
tralnoÊç, uniwersalnoÊç i dynamika. Do
drugich – niezbyt wciàgajàca przestrzeƒ,
zauwa˝alna suchoÊç i twardoÊç, ma!a
dawka spontanicznoÊci i niezbyt ekspre-
syjne skraje pasma. 

To, ˝e subwooferowego zejÊcia od ta-
kich monitorków nie mo˝na wymagaç,
jest zrozumia!e. Ale wysokie tony mog!y-
by mieç wi´cej blasku. W najwy˝szych 
rejestrach g!oÊniczki wydajà si´ troch´
st!umione, nie otwierajà si´ do koƒca. 

Ponadto brzmienie wydaje si´
nieco techniczne.

Ale przecie˝ nikt nie mówi!, ˝e
ka˝de monitory muszà mieç bar-
w´ Harbethów i przestrzeƒ Audio
Physików. A ju˝ na pewno nie
wtedy, kiedy kosztujà 2600 z! za
par´ i majà w!asne wzmacniacze.
Bàdêmy realistami.

Konkluzja
Studyjny klimat za niewielkie

pieniàdze. Ciekawa propozycja.
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Adam A5 
Dystrybucja: Audiotech
Cena: 2600 z!

Dane techniczne
WejÊcia: RCA, XLR
Moc wzmacniacza: 2 x 25 W
Pasmo przenoszenia: 55 Hz – 35 kHz
Wymiary (w/s/g): 28,5/17,2/20 cm

Na dole kanapka, 
na górze wst´ga.

Komplet gniazd 
i trzy maleƒkie 
regulatory barwy.

Niedu˝e aktywne monitory 
– w sam raz na biurko.


