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Test kolumny 2000-4000 z!

Wzmacniacz: Electrocompaniet 
ECI-5

Odtwarzacz: Primare CD31
¸àczówka: Argentum SCG-6/

4E Silver
Przewody Fadel Art
g!oÊnikowe: The Stream
Listwa sieciowa: Philips 

Power Squid
Kable sieciowe: DIY
Podstawki: Ostoja K7
Stolik: Ostoja T4

Kupno sprz´tu grajàcego 
za kilkaset z!otych 
to radoÊç krótkotrwa!a. 
Poza nielicznymi 
wyjàtkami 
w przypadku kolumn 
powa˝ny poziom 
zaczyna si´ dopiero 
w segmencie 2000-4000 z!. 
Tu ju˝ mo˝na zaczàç szukaç 
prawdziwej jakoÊci – wykonania i dêwi´ku. 
A ˝e warunki mieszkaniowe statystycznego Polaka 
sà, jakie sà, skoncentrujemy si´ na zestawach 
podstawkowych – do ma!ych i Êrednich pokoi.

Tomasz Karasiƒski

Czwórka 
na podstawk´

System

Czwórka
na podstawk´
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K atalog M&D wydaje si´ nieco
chaotyczny. Nie do koƒca wia-
domo, jak wyglàda hierarchia

modeli, ale ogólny przekaz uchwyciç !a-
two. Dominujà konstrukcje podstawko-
we w kamiennych obudowach. Jest te˝
kilka pod!ogówek, g!oÊnik centralny 
i nietypowe subwoofery w formie wy-
sokich stendów, na których mo˝na po-
stawiç monitory. Ale to wszystko ma!e
piwo. Klikajàc na ka˝dy produkt po 
kolei natknà!em si´ na prezent dla
klientów – marmurowe pude!ko na
chusteczki higieniczne. Tego jeszcze nie
by!o. P!yta, breloczek, walizka – ró˝ne
gad˝ety widzia!em, ale kamienne pude!-
ko na chusteczki? Chyba na wypadek
gdyby Êwie˝o upieczony w!aÊciciel za-
czà! !kaç ze szcz´Êcia.

Budowa
Porównanie Maximusów Mini do 

pude!ek po butach to gruba przesada.
Do jednego zmieÊci!aby si´ para kolu-
mienek. Sà miniaturowe, ale za sprawà
obudowy z konglomeratu marmurowe-
go wa˝à tyle, co niektóre skrzynki wol-
nostojàce.

Jest wiele teorii strojenia obudów.
Alan Shaw z Harbetha stosuje cienkie
Êcianki, które stroi tak, ˝e grajà razem 
z g!oÊnikami. Wi´kszoÊç producen-
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Mark&Daniel
Maximus Mini

Mini 
to mniejsza 
wersja 
Maximusów Sapphire 
firmy Mark&Daniel. 
Mimo skromniejszych 
gabarytów 
jest do nich 
bardzo podobna.



tów uwa˝a jednak, ˝e obudowa powinna 
byç akustycznie martwa, co znaczy - od-
porna na rezonanse. Aby to osiàgnàç, 
stosujà grube p!yty MDF-u, czasami 
z dodatkowymi kratownicami i komora-
mi, do których mo˝na wsypaç piasek lub
Êrut celem docià˝enia kolumny. Ale ka-
mienne klocki sà jeszcze lepsze.

Drugà zaletà tego materia!u jest 
odpornoÊç na uszkodzenia mecha-
niczne. Oklein´ !atwo zarysowaç albo
uszkodziç. W tym przypadku o podob-
nych zmartwieniach mo˝na zapomnieç.
Oprócz niezniszczalnych obudów po-
myÊlano o sprytnych maskownicach 
w formie metalowych siateczek, moco-
wanych na magnesy. Do dolnej Êcianki
przyklejono cztery gumowe nó˝ki.

Siateczka chroni tylko woofer, które-
go membrana ma 8 cm Êrednicy i mo˝e
pracowaç z du˝ym wychyleniem. 

Bardzo nisko – bo ju˝ przy 1400 Hz –
wchodzi do akcji drugi g!oÊnik. Jest to
wst´gowy przetwornik typu AMT (Air
Motion Transformer) – wynalazek dok-
tora Oscara Heila, opracowany w latach
70. Dêwi´ki emituje lekka wst´ga, która
jest na przemian rozciàgana i Êciskana.
Swoim g!oÊnikom M&D nadaje nazw´
Dreams i stosuje kilka rodzajów. W opi-
sywanych monitorach jest to tweeter
DM-2, o wiele mniejszy ni˝ DM-4 z mo-
delu Sapphire.

Wn´trze kamiennych klocków obfi-
cie wyt!umiono we!nà mineralnà. Woo-
fer jest masywny, a jego magnes za-

mkni´to w d!ugiej puszce ekranu-
jàcej. Z ty!u znajduje si´ wàski, g!adko
wy-profilowany wylot bas-refleksu 
i gniazda w plastikowym profilu.
Umieszczono je tak blisko siebie, ˝e
mi´dzy nimi ledwie si´ mieÊci wtyk 
bananowy. Je˝eli macie kable zakoƒczo-
ne du˝ymi wide!kami, mo˝liwe, ˝e 
mogà si´ ze sobà zetknàç, a to oznacza
nieszcz´Êcie.
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Wàska obwódka wokó! 
woofera to miejsce 
na monta˝ maskownicy.

Puszka jak na cztery magnesy. 
A mo˝e tyle si´ tam kryje?



Brzmienie
Majàc w pami´ci ods!uch wi´kszych

Maximusów, spodziewa!em si´ brzmie-
nia pot´˝nego, z niemal subwoofero-
wym basem i Êwietnà górà. Rzeczywi-
Êcie, Maximusy Mini (jednak dziwna ta
nazwa) zagra!y dêwi´kiem wi´kszym, ni˝
sugerujà ich gabaryty. Ale nie by!o to
trz´sienie ziemi, jakiego doÊwiadczy!em 
z Sapphire’ami. Rozmiary brzmienia,
mimo ˝e du˝e, nie wywo!a!y ju˝ niedo-
wierzania. Owszem, gra!o mocno, ale 
w porównaniu z wi´kszymi monitora-
mi, Mini sà mniej widowiskowe i doj-
rzalsze. 

Nie stwierdzam tak˝e problemu ze
Êrednicà, która w Sapphire’ach wy!ania
si´ ostro˝nie, ˝eby nie zostaç przygnie-
ciona wielkim basiszczem ani przy-
çmiona blaskiem wysokich tonów. 
Tutaj p!ynnie wkomponowuje si´ w ca-
!oÊç, dzi´ki czemu brzmienie jest bar-
dziej naturalne.

Ale czy to Êrednica nabra!a odwagi 
w porównaniu z Sapphire’ami, czy mo-
˝e skraje pasma sà mniej efektowne?
Stawia!bym raczej na to drugie. Bra-
kuje szczególnie powietrza i otwartoÊci
w zakresie wysokich tonów. Odnosimy
wra˝enie, ˝e ze wst´gi da!oby si´ wycià-
gnàç wi´cej.

Kolejna kwestia to dynamika. Maxi-
musy zagrajà z wykopem, ale tylko gdy
zapewnimy im mocny wzmacniacz. 
To jedne z najtrudniejszych do wystero-
wania zestawów, jakie sprawdzi!em 
w swoim systemie. Z pod!ogowymi 
Audio Physicami Spark zazwyczaj usta-
wiam g!oÊnoÊç na godzin´ 10-12, 
z rzadka dochodzàc do 14. EfektywnoÊç
Mini wynosi 82,5 dB, co powoduje, ˝e
dopiero powy˝ej godziny 12 na poten-
cjometrze 120-watowego Electrocom-
panieta coÊ si´ zaczyna dziaç. Bez 100 W
na kana! nawet bym do M&D nie pod-
chodzi!.

Przestrzeƒ – du˝a, mo˝e nie naj-
ostrzejsza, ale budowana z rozma-
chem. Nie jest to jeszcze poziom 
koncertowej trójwymiarowoÊci, jak 
w Sapphire’ach, ale z wygenerowa-
niem odpowiedniej sceny Mini radzà
sobie dobrze. OczywiÊcie, nie wypada
narzekaç na kolumny tylko dlatego, 
˝e nie sà tak dobre jak dro˝sza wersja,
ale sam z pewnoÊcià dop!aci!bym 
do Sapphire’ów. W Mini wszystko jest 
bardziej kulturalne i u!o˝one, ale 
nie tego oczekiwa!em. Kultury mo˝na
szukaç w konstrukcjach Dynaudio,
Chario lub Harbetha. Tutaj chcemy, 
˝eby wgniata!o w fotel. A Maximus 
Mini to tylko przedsmak wra˝eƒ, jakie
oferujà dro˝sze M&D.

Konkluzja
Porsche Cayman jest dla tych, któ-

rych nie staç na 911. Mogà wymyÊ-
laç ró˝ne wymówki, ale i tak wiado-
mo, ˝e decydujàcy g!os nale˝a! do w´˝a 
w kieszeni. W przypadku kolumn 
M&D tak˝e nie nale˝y oszcz´dzaç. JeÊli
jesteÊcie ˝àdni wra˝eƒ, wybierzcie 
Maximusy Sapphire.

Mark&Daniel
Maximus Mini 
Dystrybucja: Soundclub
Cena: 3600 z!

Dane techniczne

SkutecznoÊç: 82,5 dB
Impedancja: 3-6 !
Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 35 kHz
Rekomendowana 
moc wzm.: > 60 W
Wymiary (w/s/g): 25,4/14,2/17,9 cm

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!!"
Stereofonia: !!!!"
PrzejrzystoÊç: !!!!"
MuzykalnoÊç: !!!!"
Bas: !!!!!
Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!"

Wàski rozstaw. 
Najlepsze koƒcówki 
to banany.
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Mission M62i
Poczàtki dzia!alnoÊci Mission si´gajà roku 1977. W kolejnym 
firma wprowadzi!a kolumny o symbolu 770, w których zastosowa!a 
pierwszy komercyjny g!oÊnik z membranà polipropylenowà.

W roku 1979 Êwiat!o dzienne
ujrza!y kolumny z charakte-
rystycznym, odwróconym

uk!adem przetworników. Wysokotono-
wa kopu!ka znalaz!a si´ pod wooferem 
i tak zosta!o do dziÊ.

Aktualny katalog jest bardzo rozbu-
dowany. W pierwszej chwili widzimy
tylko cztery serie: E, M, 79 i Pilastro.
Schody zaczynajà si´, kiedy w któràÊ 
z nich wejdziemy, bo wówczas otwiera-
jà si´ kolejne zak!adki. Na przyk!ad 
w serii M mamy cztery podgrupy: M3,
M6, Mv i M-cube. Wchodzimy w M6 
i widzimy dziewi´ç modeli. W M3 jest
ich a˝ 12. Ile zespo!ów g!oÊnikowych
obecnie produkuje Mission? W przybli-
˝eniu… bardzo du˝o.

Budowa
M62i to wi´kszy z dwóch monitorów

wchodzàcych w sk!ad tej serii. Wyglàda
troch´ jak g!owa Obcego – ósmego pa-
sa˝era. Nie doÊç, ˝e obudowa !ukowato
zw´˝a si´ do ty!u, to jeszcze zosta!a
mocno wygi´ta z przodu – po bokach 
i na górze. Szczególnie oryginalnie Mis-
siony wyglàdajà w maskownicach, które
zachodzà na front. Plastikowe ko!ki
wchodzà we wkr´ty, którymi przymoco-
wano woofer.

Do wyboru mamy szeÊç wariantów
wykoƒczenia: jednolity srebrny oraz
pi´ç rodzajów drewnopodobnej okle-
iny. Bioràc pod uwag´ skomplikowany
kszta!t skrzynek, przyci´to jà bardzo
precyzyjnie.

Obudowy robià wra˝enie nie tylko
skomplikowanym kszta!tem, ale i masà.
Wykonano je z grubych p!yt wióro-
wych, a od spodu przykr´cono polakie-
rowany na czarno cokó!. Jest na tyle
szorstki, ˝e nie radz´ stawiaç g!oÊników
na !adnych meblach. 

GruboÊç przedniej Êcianki si´ga oko-
!o 4 cm. Wewnàtrz nie uÊwiadczy-
my dodatkowych wzmocnieƒ. Widaç 
jedynie p!aty sztucznej we!ny, przylega-
jàce do bocznych Êcianek i kryjàcà si´ 
w oddali zwrotnic´. Przytwierdzono jà



do plastikowego profilu z gniazda-
mi. Podwójne terminale umieszczono
pionowo, na dodatek w niewielkich 
odst´pach, co powoduje, ˝e monta˝ 
wide!ek i go!ych kabli b´dzie niewygod-
ny i ryzykowny. JeÊli nie dokr´ci-
my koƒcówek wystarczajàco mocno,
mogà si´ poluzowaç i spowodowaç
zwarcie.

Tu˝ nad gniazdami znalaz! si´ wylot
bas-refleksu. Missiony potrafià zdrowo
dmuchaç, wi´c trzeba im zapewniç roz-
sàdnà odleg!oÊç od tylnej Êciany. 30 cm
to minimum.

G!oÊnik nisko-Êredniotonowy wypo-
sa˝ono w 12-cm wkl´s!à membran´,
metalowy kosz i magnes w ekranujàcej
puszce. Góra to domena mi´kkiej 
kopu!ki z nap´dem neodymowym.
Szkoda, ˝e nie pomyÊlano o siateczce
zabezpieczajàcej; w jednej z kolumn 
dostarczonych do testu kopu!ka by!a
wciÊni´ta.

Brzmienie
Missiony grajà efektownie, ale nie

przekraczajà granicy dobrego sma-
ku. Otrzymujemy bardzo dobrà dyna-
mik´, g!´boki bas i przejrzystà, ale nie
jazgoczàcà gór´. W pierwszych chwi-
lach uwaga koncentruje si´ na skrajach

pasma, a gdy ju˝ si´ przyzwyczaimy 
do lekko wyeksponowanego basu, za-
czynamy odkrywaç inne zalety.

Adaptacja nie trwa d!ugo. Wra˝enie
robi obfitoÊç i g!´bia niskich tonów. 
To poziom dobrych pod!ogówek w zbli-
˝onej cenie. Nie ma si´ czemu dziwiç, 
w koƒcu to spore skrzynki i woofery.
Chocia˝ ka˝dà konstrukcj´ mo˝na ze-
psuç. Pami´tam prezentacj´ kolumn

ESA z dziewi´cioma basowymi g!oÊni-
kami wielkoÊci patelni, które nie potra-
fi!y z siebie wydobyç nawet po!owy tego

Test kolumny 2000-4000 z!

Magnes woofera 
w ekranujàcej puszce. 
Neodymowy nap´d kopu!ki
nie zrobi krzywdy 
kineskopowi.

Obudowy spore 
i skomplikowane. 
Odwrócony uk!ad g!oÊników.
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basu, który produkujà Missiony. OczywiÊcie, tu mamy bas-re-
fleks, a tam otwartà odgrod´, ale tak czy inaczej, dziewi´ç wiel-
kich wooferów powinno pokazaç g!´bi´. Liczy si´ efekt, a nie
rozwiàzanie techniczne.

Pogrubienie niskich tonów wià˝e si´ z ich spowolnieniem.
Reakcja kolumn na basowe uderzenia nie jest natychmiastowa,
a wybrzmienia potrafià si´ rozlewaç. Naj!atwiej to wychwyciç
w dynamicznym i szybkim repertuarze, ale nawet na spokoj-
niejszych krà˝kach s!ychaç, ˝e bas nie jest trzymany ˝elaznà 
r´kà. To jednak mo˝e si´ podobaç, ze wzgl´du na wype!nienie.
Dostajemy sporo g´stej materii o przyjemnym, papierowym
zabarwieniu.

W ogólnym rozrachunku M62i to przyjemne kolumny. Nie
ocieplajà Êrednicy, która
okazuje si´ nawet troch´
wycofana i przyciemniona,
ale dêwi´k jest osadzony na
mi´kkiej podstawie i niesie
sporo g!adkoÊci i natural-
nego spokoju. Wysokie to-
ny prezentujà szczegó!y bez
oznak szorstkoÊci i agresji.
Przy niez!ej przejrzys-
toÊci pozostajà doÊç g!adkie
i elegancko wykoƒczone.

Missiony lubià graç g!o-
Êno. W Êrednich i niskich
poziomach radzà sobie do-
brze, ale dopiero gdy prze-
kr´cimy ga!k´ wzmacnia-
cza mocniej w prawo, o˝y-
wiajà si´ i dajà z siebie
wszystko. Co ciekawe, na-
wet gdy membrany skaczà
jak szalone, dêwi´k zawiera
du˝o naturalnego spokoju.
Bez nerwów i oznak wysi!-
ku. OczywiÊcie, efekt b´-
dzie równie˝ zale˝a! od
wzmacniacza, ale je˝eli b´-
dzie on odpowiednio wy-
dajny, M62i oszcz´dzà nam
jazgotu. Po prostu – lubià
wysokie obroty i wcale ich
to nie m´czy.

Dynamika w skali mikro
jest s!absza, ale równie˝ nie
daje wielkich powodów do
narzekania. Przyda!oby si´
wi´cej ˝ycia w Êrodkowym
zakresie. Wokale mog!y-
by byç donioÊlejsze i bar-
dziej ekspresyjne. Podob-
nie z przestrzenià: czwórka
z minusem. Na pewno nie
jest êle, ale do idea!u jesz-
cze sporo brakuje. Niesa-
mowitych doznaƒ stereo-
fonia nam nie zapewni.

Konkluzja
Dla zwolenników spokoj-

nego, naturalnego brzmie-
nia opartego na mi´sistym
basie.

Mission M62i 
Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 3398 z!

Dane techniczne

SkutecznoÊç: 87 dB
Impedancja: 8 !
Pasmo przenoszenia: 58 Hz - 20 kHz
Rekomendowana 
moc wzm.: 25-100 W
Wymiary (w/s/g): 31,9/20,5/33 cm

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!!"
Stereofonia: !!!!"
PrzejrzystoÊç: !!!!"
MuzykalnoÊç: !!!!"
Bas: !!!!"
Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!"

Niewygodne 
pionowe gniazda.



Triangle 
Titus Ex

Triangle 
to francuski producent,
który od poczàtku 
dzia!alnoÊci robi! 
wszystko po swojemu.
Kiedy inni stosowali
membrany z metalu, 
polipropylenu 
czy innych 
wynalazków, Triangle 
w swoich 
konstrukcjach 
konsekwentnie 
u˝ywa! sto˝ków 
z papieru.
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R enaud de Vergnette nie przej-
mowa! si´, ˝e wielu uznawa!o
celulozowe membrany za prze-

˝ytek. Dla niego najwa˝niejszy by!
dêwi´k, a nie zaawansowane technolo-
gie. Do odtwarzania wysokich tonów
u˝ywa! natomiast g!oÊników osadzo-
nych w tubkach i tak zosta!o. Triangle
nie zamawia przetworników u skan-
dynawskich dostawców, ale wytwarza je
we w!asnym zakresie.

Budowa
Titus jest mniejszym z dwóch modeli

podstawkowych w serii Esprit Ex.
Oprócz niego znajdziemy tu wi´kszy
monitor Comete, dwie pod!ogówki,
g!oÊnik centralny i Êcienny efektowy.
Instalacj´ kina domowego mo˝na uzu-
pe!niç jednym z dwóch subwooferów,
które znalaz!y si´ w oddzielnej sekcji 
katalogu. JeÊli komuÊ brzmienie przy-
padnie do gustu i po pewnym czasie 
b´dzie chcia! przeskoczyç na dro˝sze
Triangle, czeka na niego seria Genese 
i high-endowe Magellany.

Na pierwszy rzut oka Titusy wyglàda-
jà przeci´tnie, a po bli˝szych ogl´dzi-
nach nawet troch´ rozczarowujà. Gdyby
to by! ni˝szy segment cenowy, mo˝e
bym nie narzeka!, ale w tej grupie 
znajdziemy porzàdniejsze skrzynki.
Triangle nie wyglàdajà êle, ale brakuje
im choçby jednego elementu, kojarzàce-
go si´ z konstrukcjami z wy˝szej pó!ki.

Obudowy wykonano z MDF-u, które-
go gruboÊç nie pora˝a. Wewnàtrz nie

Test kolumny 2000-4000 z!



zamontowano wzmocnieƒ poza 8 ma!y-
mi kàtownikami. Wyt!umienie zastoso-
wano w minimalnej iloÊci – skrawek
sztucznej we!ny jako tako przyklejony
do tylnej Êcianki. Wygi´ty i polakiero-
wany na czarno front wyglàda Êrednio
atrakcyjnie, podobnie jak wg!´biona
tylna Êcianka z widocznymi ci´ciami
drewnopodobnej okleiny. 

Gniazda równie˝ sà przeci´tne – po-
dwójne terminale w plastikowym profi-
lu. Na szcz´Êcie, mi´dzy plusem a minu-
sem zachowano dystans, wystarczajàcy
do bezpiecznego monta˝u wide!ek. 
Posiadacze kabli zakoƒczonych bana-
nami natknà si´ na zaÊlepki, ale ich 
usuni´cie to kwestia kilkunastu sekund.

Titus to uk!ad dwudro˝ny, wentylo-
wany z przodu. Tunel rezonansowy jest
tak krótki, ˝e chyba równie dobrze
mo˝na by!o zostawiç otwór w przedniej
Êciance. W przetworniku Êrednio-ni-
skotonowym pracuje 10-cm papierowa
membrana z gumowym zawieszeniem.
Charakterystyczny plisowany resor
Triangle stosuje jedynie w przetworni-
kach Êredniotonowych.

Tweeter o symbolu TZ2500 wyposa-
˝ono w tytanowà membran´, umiesz-

czonà w g!´bokiej tubce. W dro˝szych
kolumnach Francuzi frezujà jà z alumi-
nium; tutaj u˝yto PCW. W stosunku do
starszych tubek zmieni! si´ kszta!t z!oci-
stego sto˝ka fazowego w centrum.

Zwrotnic´ przymocowano do profilu
z gniazdami. Jak na uk!ad dwudro˝ny
jest doÊç skomplikowana. Na wszyst-
kich elementach widnieje logo Triangla.
Nawet okablowanie jest firmowe. Po-
dobnymi przewodami mo˝na po!àczyç
kolumny ze wzmacniaczem. Producent
oferuje nie tylko okablowanie, ale te˝

podstawki, przystosowane do wype!nie-
nia piaskiem.

Opisywane monitory nie powinny
sprawiç problemu ˝adnemu wzmacnia-
czowi. 91 dB efektywnoÊci i nominalnie
8-omowa impedancja (min. 3,8 !) to
„przyjazne” parametry.
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Przetworniki 
w!asnej produkcji. 
Du˝y magnes 
bez ekranu.

Z!ote wstawki 
nie dodajà Titusom
luksusowego wyglàdu.
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Brzmienie
Przed rozpocz´ciem ods!uchu pomyÊla!em, ˝e Triangle to

jedne z kolumn, których os!uchany audiofil mo˝e nawet nie
wyjmowaç z pude!ka. Konstrukcje tej firmy od lat prezentowa-
!y podobny charakter brzmienia: spontaniczny, z jasnà górà 
i lekkim basem. Z poczucia dziennikarskiego obowiàzku pod-
!àczy!em jednak Titusy, choç i tak z nastawieniem, ˝e b´d´
musia! napisaç to samo, co w przypadku innych modeli tej 
firmy.

Jakie˝ by!o moje zdziwienie, gdy do moich uszu dotar! moc-
ny bas. Spodziewa!em si´ rozjaÊnienia, a tu równowaga to-
nalna okaza!a si´ jak najbardziej prawid!owa. Nie tylko bas
pracowa!, jak trzeba, ale i góra pasma nie zosta!a specjalnie
wyeksponowana. Nie by! to jeszcze idea! neutralnoÊci, ale te˝ 
z pewnoÊcià nie by!o to typowe granie po francusku – ener-
giczne, choç niekiedy zbyt ostre.

W pierwszej chwili pomyÊla!em: „brawo!”. Projektanci 
nareszcie doszli do wniosku, ˝e prawid!owy bas nie stanowi 
ujmy na honorze, a wysokie tony nie muszà ciàç uszu ˝ylet-
kami. Jednak zaraz potem pojawi!o si´ pytanie: gdzie jest cha-
rakter? 

Zosta!o go tylko troch´. Titusy grajà dynamicznie i z polo-
tem, ale gdzieÊ ulotni!o si´ sporo Êwietnej barwy i bezpoÊred-
nioÊci, szczególnie w zakresie Êrednich tonów. W stosunku do
starszych Triangli brzmienie jest mo˝e bardziej cywilizowane,
ale mniej porywajàce.

Przypomina to troch´ przesiadk´ z Sennheiserów HD-600
na HD-650. Pierwsze grajà charakterystycznie, ale w kilku
dziedzinach okazujà si´ wybitne. HD-650 sà bardziej liniowe 
i poprawne, tyle ˝e magia
gdzieÊ znika. Uda!o si´
usunàç elementy, które
cz´Êç s!uchaczy mog!yby
dra˝niç, ale pozbyto si´
tak˝e krystalicznej czysto-
Êci, za którà wielu szeÊç-
setki kocha.

S!uchajàc Titusów, za-
uwa˝y!em, ˝e niektóre na-
grania w zakresie Êrednicy
pasma zosta!y wr´cz przy-
gaszone. Mo˝e wymagam
zbyt wiele, ale francuskie
kolumny zawsze oferowa!y
mieszank´ ˝ywio!owoÊci 
i otwartoÊci, bez wzgl´du
na cen´. Tutaj mi jej za-
brak!o.

Du˝y plus nale˝y si´ na-
tomiast za przestrzeƒ 
i umiej´tnoÊç wype!nienia
pomieszczenia dêwi´kiem.
Niby typowej wielkoÊci
monitory, a jednak nag!o-
Êni!y spory pokój bez pro-
blemu. Wzmacniacz ju˝
na godzinie dziesiàtej tre-
sowa! membrany a˝ mi!o.

Konkluzja
Titusy to najtaƒsze mo-

nitory w tym teÊcie, a bro-
nià si´ nieêle. Tylko firmo-
wego charakteru mog!yby
mieç wi´cej.

Triangle Titus EX 
Dystrybucja: Voice
Cena: 2700 z!

Dane techniczne

SkutecznoÊç: 91 dB
Impedancja: 8 !
Pasmo przenoszenia: 55 Hz - 20 kHz
Rekomendowana 
moc wzm.: b.d.
Wymiary (w/s/g): 32/19/30 cm

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!!"
Stereofonia: !!!!"
PrzejrzystoÊç: !!!!"
MuzykalnoÊç: !!!!"
Bas: !!!!"
Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!"

Z ty!u standardowo.
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X avian nie nale˝y do grona poten-
tatów, ale jego kolumny sà do-
pracowane w ka˝dym szczególe.

Nawet najtaƒsze zestawy mogà si´ po-
chwaliç jakoÊcià wykonania, która cz´Êç
utytu!owanej konkurencji wp´dzi w kom-
pleksy. Choç powstajà w czeskim Kladnie,
majà w!oskà dusz´. Firm´ za!o˝y! W!och
– Roberto Barletta. 

Obecnie katalog sk!ada si´ z dwóch 
serii: XC i XN – razem 13 konstrukcji. Do
tego dwa subwoofery i dwa rodzaje pod-
stawek: drewniane i metalowe.

Budowa
Mia to najmniejszy monitor z serii XC.

Mia!em przyjemnoÊç recenzowaç starszà
wersj´ (10/04), ale po pi´ciu latach zosta-
!o mi z tamtego ods!uchu tylko jakieÊ
mgliste wspomnienie. Pami´tam, ˝e wra-
˝enie zrobi!a na mnie stolarka. Nie inaczej
jest w tym przypadku.

Nowa Mia wyglàda przeÊlicznie. W!osi
majà wrodzony zmys! estetyczny, a drew-
no to materia!, w którym potrafià wyrzeê-
biç cuda. Kiedy koƒczy!em s!uchaç Trian-
gli i zaczà!em rozpakowywaç Xaviany,
odnios!em wra˝enie, jakbym si´ga! po
trzykrotnie dro˝sze g!oÊniki. 

Perfekcyjne wykoƒczenie naturalnym
fornirem to nie wszystko. Kolumienki
pachnà drewnem i skórà. Przy gniazdach,
zamiast naklejki czy metalowej p!ytki,
przymocowano bowiem skórzany pasek
ze wszystkimi opisami. Pi´kne i funkcjo-
nalne gniazda wystajà z obudowy, tak ˝e
mo˝na wygodnie pod!àczyç kable z do-
wolnymi koƒcówkami, bez gimnastyki 
i bez ryzyka zwarcia. Górnà cz´Êç skórza-
nego paska trzyma metalowa tabliczka 
z oznaczeniem serii. Takà samà umiesz-
czono z przodu. 

Wylot bas-refleksu te˝ nie jest zwyk!à
plastikowà rurkà, ale lÊniàcym detalem 

Test kolumny 2000-4000 z!

Xavian
Mia II

Xavian to niewielka 
manufaktura, 
której produkty 
sà dost´pne 
w trzynastu 
europejskich krajach. 
U nas równie˝, 
dzi´ki czemu 
mo˝emy si´ przyjrzeç
drugiej wersji 
monitorów Mia.
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z metalu. Jakby tego by!o ma!o, w dolnej
Êciance umieszczono metalowe nagwinto-
wane tuleje, dzi´ki którym kolumny mo˝-
na przykr´ciç do firmowych podstawek.

Stolarka jest perfekcyjna i godna high-
-endowych konstrukcji. Nie wyobra˝am
sobie, ˝eby drewniane skrzynki mo˝na
by!o wykonaç lepiej. Choç obudowy skle-
jono z 22-mm MDF-u, dzi´ki starannemu
wykoƒczeniu naturalnym fornirem wy-
glàdajà jak klocki wyci´te z drewna. Wra-
˝enie pot´gujà pi´kne detale. Nie ma ani
jednego elementu, który budzi!by sko-
jarzenia z tanimi g!oÊnikami. Xaviany,
mimo relatywnie przyst´pnej ceny, wyglà-
dajà jak produkt luksusowy. Podobne
wra˝enie zrobi!y na mnie Sonus Fabery
Concertino Domus z dedykowanym sub-
wooferem. Wykonano je perfekcyjnie.
Pachnia!y jak butik ze skórzanà galanterià
i dawa!y wra˝enie obcowania z czymÊ wy-
jàtkowym. Zdj´cia Xavianów równie˝ nie
oddadzà ich jakoÊci. Trzeba je wziàç w r´-
ce, ˝eby si´ przekonaç.

Dwudro˝ny uk!ad zbudowano w opar-
ciu o przetworniki Vify z linii Premium.
15-cm woofer ma membran´ z powleka-
nej celulozy, odlewany kosz i standardo-
wej wielkoÊci uk!ad magnetyczny bez
ekranowania. Wysokimi tonami zajmuje
si´ mi´kka kopu!ka DX25TG-05. G!oÊni-
ki maksymalnie zbli˝ono do siebie, tak 
˝e ich kosze zachodzà na siebie. Cz´stotli-
woÊç podzia!u ustalono na 3000 Hz. Sku-
tecznoÊç 86 dB i 4-omowa impedancja 
sugerujà wybór mocnego wzmacniacza.

Xavian zaleca minimum 200 godzin 
wygrzewania i ods!uch bez maskownic. 
W za!àczonej ksià˝eczce znajdziemy
wskazówki dotyczàce akustyki pokoju,
ustawienia g!oÊników i wyboru pozosta-
!ych elementów systemu.

Brzmienie
Poprzednià wersj´ tego modelu cecho-

wa!y ograniczenia w zakresie basu. Âred-
nio te˝ znosi!a nagrania o g´stej fakturze.

Nowa Mia to g!oÊnik naturalny i bardziej
uniwersalny.

Od pierwszych chwil s!ychaç, ˝e
brzmienie jest zdrowe i prawid!owo ze-
strojone. Pewne odchudzenie basu jest 
zauwa˝alne, ale nie rzutuje na pozytywny
odbiór ca!oÊci. Bas nie zapuszcza si´ w re-
jony zarezerwowane dla pod!ogówek, ale
zapewnia poprawnà podstaw´ pozosta-
!ym zakresom. Nie odnosimy wra˝enia, ˝e
jakiÊ element muzyki nam ucieka. S!ychaç

Test kolumny 2000-4000 z!

Kolumny z w!oskà duszà;
g!oÊniki ze Skandynawii.

Stolarka 
na najwy˝szym poziomie.



Podsumowanie
Spodziewa!em si´, ˝e najciekawiej wypadnà M&D i Triangle, jednak kon-

strukcje obu firm nie spe!ni!y pok!adanych w nich nadziei. Maximusy Mini nie 
zapewni!y takich wra˝eƒ jak wi´ksze Sapphire. Titusy zagra!y zbyt poprawnie 
i zachowawczo, jak na g!oÊniki francuskiej firmy.

Bardziej charakterystyczne od Triangli sà Missiony, choç jest to charakter 
zupe!nie inny. Du˝y bas, czysta góra, przyjemny spokój i zapas dynamiki. Ale 
na prawdziwà gwiazd´ testu wyros!y Xaviany. Wyglàdajà jak produkt luksusowy,
a ich dêwi´k to kwintesencja audiofilskiego monitora. Mimo ˝e sà najdro˝sze
w grupie, za takà jakoÊç warto zap!aciç. JeÊli spotkam gdzieÊ pana Barlett´, nisko
mu si´ uk!oni´.

uderzenia stopy perkusyjnej i wyczyny
basistów, tyle ˝e bez masujàcych brzuch
pomruków.

W Êrednicy brzmienie cechuje natural-
noÊç. Barwa nie zosta!a ewidentnie pod-
grzana. Wyczuwa si´ jedynie lekkà otocz-
k´ papierowej mi´kkoÊci, ale czy uznaç 
to za ocieplenie? Nie sàdz´. Xavianom za-
le˝y na odtworzeniu prawdziwej barwy
wokali i instrumentów. Mo˝e tylko z led-
wie s!yszalnym z!agodzeniem konturów.
Liczà si´ nie tylko poczàtek i koniec
dêwi´ku, ale te˝ to, co pomi´dzy nimi:
wype!nienie i organiczna substancja.

Kiedy Êrednica przechodzi w gór´, robi
si´ konkretniej. Kopu!ka nie lubi si´ wy-
cofywaç z akcji. Wysokie tony sà przejrzy-
ste i rozÊwietlone, choç bez popadania 
w ostroÊç. Gdybym mia! na coÊ narzekaç,
powiedzia!bym, ˝e na kilku p!ytach da!a
si´ we znaki lekka suchoÊç i chropowa-
toÊç, ale trzeba przyznaç, ˝e w porówna-
niu z konkurencjà góra Xavianów i tak
wypada znakomicie. Na dobrze nagra-
nych p!ytach potrafi czarowaç blaskiem,
bez ˝adnej szorstkoÊci. W ods!uchu si´-
gnijcie np. po album Tiesto „In Search of
Sunrise 6: Ibiza”. W trzecim utworze 
z pierwszego krà˝ka nie tylko odkryjecie
Êlicznà gór´, ale te˝ sprawdzicie, jak ko-
lumny radzà sobie z wyczynowym basem.
Jest szybki i rytmiczny, a jednoczeÊnie
schodzi na tyle g!´boko, ˝ebyÊmy nie mu-
sieli si´ niczego domyÊlaç.

Prawdziwà pere!k´ stanowi jednak ste-
reofonia. Z tych kolumn muzyka p!ynie
wartkim strumieniem i rozprzestrzenia
si´ po pokoju. Xaviany nie lubià skupiaç
dêwi´ków na ma!ej powierzchni. Brak im
precyzji Audio Physiców, ale budujà
otwartà, oddychajàcà powietrzem scen´,
w której a˝ chcemy si´ zanurzyç.

Konkluzja
Xaviany potrafià zauroczyç jak rzadko

które kolumny w tej cenie. Polecam.

Xavian Mia II 
Dystrybucja: Moje Audio
Cena: 3999 z!

Dane techniczne

SkutecznoÊç: 86 dB
Impedancja: 4 !
Pasmo przenoszenia: 55 Hz - 40 kHz
Rekomendowana 
moc wzm.: 30-120 W
Wymiary (w/s/g): 30/18/22  cm

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!!
Dynamika: !!!!!
Stereofonia: !!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!!
Bas: !!!!"
Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!

Skórzany pasek, 
eleganckie i wygodne 
gniazda, metalowy 
bas-refleks... Zadbano 
o najdrobniejsze detale.


