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Prezentacja Hansen Audio 

Na zamku 
króla Larsa

Czy mówi Wam coÊ nazwisko Lars Hansen?
Wielbiciele i znawcy twórczoÊci 
Joanny Chmielewskiej natychmiast skojarzà je 
z Alicjà – najlepszà przyjació!kà pisarki 
mieszkajàcà w Danii, jednak to nie jej 
powinowaty. Z kolei mi!oÊnicy bia!ego 
szaleƒstwa mogà zerknàç na swoje 
kombinezony norweskiej firmy Helly Hansen, 
ale i oni b´dà w b!´dzie. 

Mariusz 
Zwoliƒski
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W czasopiÊmie poÊwi´conym hi-
-fi nie b´dziemy si´ zajmowaç
krytykà literackà ani testowa-

niem nart. Nie b´dzie zresztà takiej po-
trzeby. Lars Hansen produkuje bowiem
jedne z najlepszych i najoryginalniejszych
zespo!ów g!oÊnikowych kuli ziemskiej. 
I to nie w tradycyjnym kolumnowym za-
g!´biu, czyli Skandynawii, ale w Kanadzie.
Chocia˝ w sumie to te˝ na pó!nocy. 

Historia firmy Hansen Audio liczy so-
bie raptem szeÊç lat. Imponujàco to nie
wyglàda, ale jej twórca nie jest bynajmniej
nowicjuszem w bran˝y hi-fi. Wszystko zaÊ
zacz´!o si´ bardzo, bardzo zwyczajnie. 

Na skrzyd!ach entuzjazmu 
Lars Hansen od m!odoÊci interesowa!

si´ muzykà i ju˝ jako nastolatek, po kilku
zmianach sprz´tu, dojrza! do posiadania
systemu stereo z wy˝szej pó!ki. Jego wy-
bór pad! na zestaw pre/power Dynaco
oraz najwy˝szy model kolumn tej firmy. 
I o ile do elektroniki nie mia! zastrze˝eƒ,
o tyle g!oÊniki pozostawia!y pewien nie-
dosyt. Szukajàc kolumn, które by!yby 
w stanie ukazaç pe!en potencja! pieca Dy-
naco, Lars Hansen trafi! na m!odà, nie-
znanà jeszcze wtedy firm´ Dahlquist i na-
tychmiast zakocha! si´ w jej debiutanckiej
konstrukcji DQ-10. Nie on jeden zresztà,
bo z czasem DQ-10 zosta!y otoczone
prawdziwym kultem przez liczne grono
posiadaczy. A wià˝e si´ z nimi bardzo cie-
kawa historia.

Trzy lata po sprzeda˝y swojej firmy Su-
perscope Inc. Saul Marantz us!ysza! przy-
padkiem o pewnym cz!owieku, który mia!
istnà obsesj´ na punkcie projektowania
wysokiej klasy g!oÊników. Co dziwniejsze,
nie by! nim jakiÊ samorodny geniusz, ob-
liczajàcy charakterystyk´ kolumn na ku-
chennym stole, lecz wykwalifikowany 
in˝ynier, pracujàcy w przemyÊle lotni-
czym, w dodatku zajmujàcy si´ modu!ami
làdownika ksi´˝ycowego. Nazywa! si´ Jon
Dahlquist. Ju˝ na pierwszym spotkaniu
Saul Marantz wyczu! wyjàtkowoÊç m!o-
dego projektanta i z miejsca postanowi!
objàç patronat nad jego dzia!alnoÊcià. 
W poczàtkach 1972 roku powsta!a firma
Dahlquist Speakers, a kilka miesi´cy póê-
niej pojawi!y si´ pierwsze zestawy o sym-
bolu DQ-10. Swój publiczny debiut mia!y
na nowojorskiej wystawie Hi-Fi Show.

Czterodro˝ne i niezbyt urodziwe DQ-10,
o niemal kwadratowym froncie, przypo-
mina!y pierwsze elektrostaty B&W czy
Quada. Wymaga!y w dodatku sporo miej-
sca wokó! siebie, tote˝ trzeba by!o byç
prawdziwym entuzjastà marki, by ustawiç
je w salonie. O elektronik´, niezb´dnà do
rozruszania tych landar, zadba! Jon Dahl-
quist, który kilkanaÊcie miesi´cy póêniej
wyprodukowa! dedykowany wzmacniacz

dzielony, opracowany pod okiem Saula
Marantza. Ze wzgl´du na to, ˝e DQ-10
mia!y problemy z najni˝szymi cz´stotli-
woÊciami, Jon Dahlquist zaprojektowa! do
nich... subwoofer. åwierç wieku przed na-
rodzinami kina domowego!

Kolumny Dahlquista pod wzgl´dem
brzmienia wywo!ywa!y skrajne opinie, ale
Lars Hansen zapa!a! do nich wielkim uczu-
ciem. Nie trzeba by!o d!ugo czekaç, by i on
zasili! szeregi wyznawców kultu DQ-10.

Ze wzgl´du na modu!owà konstrukcj´
kolumny stanowi!y wdzi´czny materia!
do modernizacji. Najcz´Êciej majstrowa-
no przy kopu!kach wysokotonowych, ele-
mentach zwrotnicy i okablowaniu we-
wn´trznym. Zresztà firma sama zach´ca!a
u˝ytkowników do eksperymentowania 
z brzmieniem, co nale˝y uznaç za ewene-
ment na skal´ Êwiatowà. Powsta!y nawet
swoiste fankluby DQ-10 i to na d!ugo
przed erà Internetu.

Naturalnà kolejà rzeczy wkrótce i para
Larsa Hansena pad!a ofiarà poszukiwania
najlepszego brzmienia pod s!oƒcem.
Rzecz jasna, m!ody audiofil nie poszed!
na ˝ywio!, lecz zanim odwa˝y! si´ rozkr´-
ciç ukochane g!oÊniki, przeczyta! pokaênà
stert´ czasopism i ksià˝ek na temat budo-
wy kolumn, akustyki i elektroniki. Nowa
dziedzina wiedzy zafascynowa!a go na ty-
le, ˝e jeszcze w szkole Êredniej postanowi!
zostaç projektantem kolumn. Nie mia!
jednak zamiaru marnowaç ˝ycia na zbija-
nie banalnych skrzynek, lecz zamierza!
tworzyç konstrukcje jeszcze lepsze ni˝
DQ-10. Ech, m!odoÊç… Po ukoƒczeniu
szko!y Êredniej kontynuowa! wi´c nauk´
na uniwersytecie na wydziale elektroniki 
i akustyki.

Âmierç legendy 
Po studiach Lars ruszy! w Êwiat z za-

miarem zrobienia spektakularnej kariery
w bran˝y hi-fi, jednak ˝ycie zweryfikowa-
!o m!odzieƒcze zap´dy. Pracujàc w ró˝-
nych firmach, zajmowa! si´ konstrukcja-
mi bud˝etowymi – zarówno kolumnami,
jak i elektronikà, z których stara! si´ wy-
cisnàç maksimum mo˝liwoÊci. Jego naj-
wi´kszym sukcesem zawodowym by! 
projekt kompletnej linii g!oÊników sprze-
dawanych pod markà Legacy (nazwa nie
ma nic wspólnego z obecnie produkowa-
nymi zestawami), dzi´ki której w herme-
tycznym Êwiatku kolumniarzy zrobi!o si´
o nim g!oÊno. A˝ pewnego pi´knego dnia
dosta! propozycj´ obj´cia prezesury w fir-
mie... Dahlquist Speakers. Tak, tej samej!

Majàc w pami´ci m!odzieƒcze fascyna-
cje, Êwie˝o upieczony pan prezes postano-
wi! urzeczywistniç swoje marzenia i udo-
skonaliç model DQ-10. Nowa wersja mia!a
byç ho!dem z!o˝onym tej wyjàtkowej kon-
strukcji. Niejako przy okazji Hansen chcia!

te˝ odÊwie˝yç ca!à ofert´ Dahlquista i wy-
windowaç jà na wy˝szà pó!k´ cenowà, ade-
kwatnà do walorów brzmieniowych. Choç
poszczególne modele cieszy!y si´ estymà
wÊród u˝ytkowników, ca!oÊç oferty loko-
wa!a si´ w dolnej strefie stanów Êrednich –
np. para topowych DQ-10 przez d!ugi czas
kosztowa!a 500 dolarów, plus 200 za dedy-
kowane podstawki. 

Prototypy nowych DQ-10 pokazano na
wystawie CES w Las Vegas, gdzie spotka!y
si´ z  przychylnà reakcjà specjalistów za-
proszonych na ods!uchy. I choç Lars
oczyma wyobraêni widzia! ju˝ triumfalny
marsz nowych modeli przez salony i wy-
stawy, napotka! na niespodziewane prze-
szkody na w!asnym podwórku. 

Zachowawcze dziadki z rady nadzorczej
nie zdecydowa!y si´ wy!o˝yç pieni´dzy
niezb´dnych do wdro˝enia projektu.
Trudno powiedzieç, czy przemawia!o za
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Oto Król w ca!ym majestacie. 
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tym wrodzone skàpstwo i asekuranctwo,
czy te˝ entuzjazm nowego prezesa wywo-
!a! w nich jakieÊ niezdrowe podejrzenia.
DoÊç powiedzieç, ˝e nie ugi´li si´ pod 
naporem nawet najbardziej rzeczowych
argumentów. Po kilku miesiàcach bez-
owocnych perswazji Lars Hansen doszed!
do wniosku, ˝e dalsze piastowanie za-
szczytnej funkcji prezesa Dahlquista nie
ma najmniejszego sensu.

Jak myÊlicie, kto mia! racj´ w tym sporze?
Po odejÊciu Hansena Dahlquist kilkakrot-
nie przechodzi! z ràk do ràk. DziÊ, wspomi-
najàc lata minionej ÊwietnoÊci, zajmuje si´
sprzeda˝à zestawów naprawczych do swo-
ich dawnych konstrukcji oraz kitów dla
hobbystów. Natomiast Lars...

Nu, pagadi...
Po fiasku projektu nowych DQ-10 Lars

Hansen najzwyczajniej w Êwiecie si´
wÊciek!. Czu!, ˝e wymyka mu si´ z ràk
szansa zrobienia czegoÊ wyjàtkowego i nie
mia! zamiaru tego tak zostawiç. B´dàc
prezesem Dahlquista, pozna! mechani-
zmy funkcjonowania przedsi´biorstwa, 
o których wczeÊniej nie mia! poj´cia. Do-

szed! do wniosku, ˝e majàc wolnà r´k´
przy realizacji projektów i zaplecze finan-
sowe, b´dzie w stanie sam poprowadziç
firm´, która poka˝e „wszystkim Dahlqui-
stom Êwiata”, gdzie raki zimujà. Oczywi-
Êcie w tym miejscu rodzi si´ pytanie o êró-
d!a finansowania fabryki w fazie budowy 
i przez pierwsze lata funkcjonowania, za-
nim zacznie przynosiç ewentualne zyski.
Rozwa˝ajàc ró˝ne warianty, tak˝e te pesy-
mistyczne, Lars na siedzib´ swego impe-
rium wybra! niewielkà miejscowoÊç Rich-
mond Hill w prowincji Ontario, b´dàcej
najludniejszym i najbardziej rozwini´tym
ekonomicznie regionem Kanady. Du˝e
u!atwienia dla poczàtkujàcych przedsi´-
biorców, m.in. kredyty udzielane na pre-
ferencyjnych warunkach, sprawi!y, ˝e
etap organizacji i rozwoju firmy wcale nie
okaza! si´ drogà przez m´k´. Nie pytajcie
tylko, dlaczego w Polsce poczàtkujàcych
przedsi´biorców traktuje si´ jak wyrzutki
spo!eczne, choç formalnie kapitalizm ma-
my ju˝ od dwóch dekad.

W 2003 roku na gospodarczej mapie
Êwiata pojawi!a si´ firma o nieskompliko-
wanej nazwie Hansen Audio. Wbrew po-
zorom nie Êwiadczy ona o egocentryzmie
za!o˝yciela. Z jednej strony Lars Hansen
nie chcia! si´ chowaç za przy!bicà anoni-
mowej marki i wszystkie swoje produkty
zamierza! firmowaç w!asnym nazwi-
skiem. Z drugiej, zdawa! sobie spraw´, ˝e
dobra nazwa to po!owa sukcesu. W an-
gloj´zycznej prowincji Kanady nowa mar-
ka kolumn o skandynawskim brzmieniu
od razu przyciàgnie uwag´ prasy i klien-
tów, którzy niejako automatycznie, pod-
Êwiadomie obdarzà jà kredytem zaufania.
Jednak Lars Hansen mia! ambitniejsze
plany, ni˝ bycie „renomowanym produ-
centem”. Jeszcze na etapie organizacji fir-
my postawi! sobie wymagania teoretycz-
nie nie do spe!nienia.

Po pierwsze, b´dzie produkowaç wy!àcz-
nie kolumny najwy˝szej jakoÊci, bez linii
bud˝etowych, obliczonych na szybki zysk.

Po drugie, do budowy b´dzie u˝ywa!
tylko najlepszych i najnowoczeÊniejszych
komponentów, z wykorzystaniem naj-
nowszych osiàgni´ç naukowych.

Po trzecie, o ile nie da si´ inaczej,
wszystkie elementy potrzebne do budowy
kolumn b´dà wykonywane we w!asnym
zakresie, tak by na bie˝àco korygowaç ich
parametry oraz uniezale˝niç si´ od ze-
wn´trznych dostawców, dla których Han-
sen Audio b´dzie jedynie kolejnym ko-
operantem.

Przypominam, ˝e chodzi o kolumny
g!oÊnikowe, a nie statki kosmiczne, który-
mi cz!owiek ma podbiç Czerwonà Planet´.

OczywiÊcie pod powy˝szymi deklara-
cjami mo˝e si´ podpisaç ka˝dy poczàtku-
jàcy przedsi´biorca z bran˝y hi-fi i ˝aden,
podkreÊlam: ˝aden z nich nie wspomni
nawet o zarabianiu pieni´dzy. Wszyscy
majà do spe!nienia misj´ zbawienia Êwia-
ta i w ten styl zapewnienia Hansena wpi-
sujà si´ doskonale. Nie myÊlcie jednak, ˝e
mamy do czynienia z kolejnà marketingo-
wà Êciemà, której prawdziwym celem jest
skok na kas´ !atwowiernych klientów. 
O wyjàtkowym podejÊciu Larsa do plano-
wanej dzia!alnoÊci Êwiadczy ju˝ to, ˝e
pierwszy model mia! byç okr´tem flago-
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Emperor – numer 2 w dynastii.

Prince V2 to najbardziej
utytu!owane kolumny Hansena. 

Dragonslayer mo˝e nie wyglàda
groênie, ale pozory mylà.



wym, referencyjnà konstrukcjà b´dàcà
wyznacznikiem potencja!u firmy. Nast´p-
ne kolumny by!yby tylko zubo˝eniem to-
powego modelu. PodejÊcie takie ró˝ni si´
od wi´kszoÊci innych firm, które zazwy-
czaj zaczynajà od niskiego, bezpiecznego
pu!apu, by póêniej, po okrzepni´ciu,
wspinaç si´ na wy˝sze poziomy, a˝ do fla-
gowca, b´dàcego ukoronowaniem do-
tychczasowej dzia!alnoÊci. Jednak od
przeci´cia wst´gi na bramie fabryki do
wyprodukowania pierwszej pary kolumn
min´!y d!ugie miesiàce.

Umar! król, 
niech ˝yje król!

Wprawdzie po opuszczeniu Dahlquista
Lars Hansen nie dozna! nag!ego zaniku
pami´ci, ale powielanie DQ-10, nawet 
w najnowoczeÊniejszym wcieleniu, nie
wchodzi!o w gr´. Szukajàc jakiejÊ inspira-
cji, która pozwoli!aby nadaç konkretny
kszta!t kilku luênym projektom wiszàcym
na desce kreÊlarskiej, trafi! na wysokoto-
nowy przetwornik Scan Speaka, który by!
tak dobry, ˝e, jak sam to okreÊli!: „nawet
on nie móg! go poprawiç”. Mi´kka kopu!-
ka równie dobrze przetwarza!a dêwi´ki,
jak i cisz´ mi´dzy nimi, co wcale nie jest
równoznaczne. Wystarczy!o tylko zapro-
jektowaç adekwatne do jej klasy prze-
tworniki Êrednio- i niskotonowe, a reszta
posz!aby z górki. Akurat!

Po d!ugich tygodniach eksperymentów
z najró˝niejszymi materia!ami Hansen
doszed! do wniosku, ˝e tylko przetworni-
ki wymyÊlone przez niego od podstaw 
dorównajà Scan Speakowi. G!oÊniki opra-
cowane przez Larsa majà membrany wy-
konane w technologii kanapkowej, okre-
Êlonej przez twórc´ mianem The Multi
Layer Cone. Pierwsza warstwa to w!ókno
szklane spojone epoksydem. Druga, Êrod-
kowa, to pianka Rohacel – jedno z najl˝ej-
szych tworzyw na Êwiecie. Trzecia znów
jest wykonana z epoksydu, jednak o in-
nym sk!adzie ni˝ pierwsza. Powsta!e w ten
sposób membrany charakteryzujà si´ wy-
sokà sztywnoÊcià przy zachowaniu zni-
komej masy, co pozwala b!yskawicznie 
reagowaç na impulsy, zapobiegajàc jedno-

czeÊnie odkszta!caniu si´ w trakcie prze-
twarzania sygna!u muzycznego.

Majàc komplet przetworników, Hansen
zabra! si´ za zwrotnice. Z ró˝nych wzgl´-
dów w gr´ wchodzi!y wy!àcznie uk!ady
pierwszego rz´du. Lutowa! je cynà z dodat-
kiem srebra w technice punkt-punkt. Teraz
wystarczy!o tylko zaprojektowaç obudowy,
ale nad nimi Hansen ugrzàz! na d!ugo.

Najpierw okreÊli! priorytety: sztywnoÊç
konstrukcji, brak zniekszta!ceƒ, szeroka
dyspersja fal dêwi´kowych i ich wyrówna-
nie fazowe. Nad walorami estetycznymi
pracowa!a miejscowa projektantka wn´trz,
która przedstawi!a Hansenowi kilka szki-
ców kolumn o niespotykanych kszta!tach.
OczywiÊcie by!y to tylko inspiracje, a ich
ostateczna forma mia!a zostaç podporzàd-
kowana brzmieniu. Po przerzuceniu kilku
ton MDF-u i innych materia!ów drewno-
pochodnych, aluminiowych blach i naj-
ró˝niejszych kompozytów, pozornie nie-
zwiàzanych z bran˝à hi-fi, Lars Hansen
stanà! przed Êcianà: z grubsza wiedzia!, ja-
ki cel chce osiàgnàç, ale nie móg! znaleêç
do niego w!aÊciwej drogi. A skoro ˝aden 
z dost´pnych materia!ów nie spe!nia! jego
wymagaƒ, nie pozostawa!o nic innego, jak
wymyÊliç w!asny. 

Hansen Composite Matrix, bo takà 
nosi nazw´, to kompozyt czasoch!onny 
w produkcji i paskudny w obróbce, ale
pozwala uzyskiwaç dowolne kszta!ty.
Sk!ada si´ z czterech warstw o ró˝nej gru-
boÊci, g´stoÊci i sk!adzie, których kolej-
noÊç przypomina budow´ membran:
w!ókno szklane z epoksydem, Rohacel,
znowu w!ókno z epoksydem i czwarta,
wewn´trzna warstwa, wykonana z mate-
ria!u wyg!uszajàcego. Gotowe obudowy
sà wykaƒczane srebrnà lub czarnà farbà
oraz kilkoma warstwami lakieru.

Po ostatecznym uformowaniu Hansen
otrzyma! bardzo sztywne i ci´˝kie skorupy,
niemal oboj´tne akustycznie. Natomiast
swój niespotykany kszta!t kolumny za-
wdzi´czajà nowatorskiemu spojrzeniu na
redukcj´ niezgodnoÊci czasowej i fazowej.

Problem niezgodnoÊci rozwiàzuje si´
zazwyczaj na dwa sposoby: poprzez od-
chylenie do ty!u przednich Êcianek lub 
ca!ych kolumn. Niektórzy producenci
stosujà obie metody naraz, co ma jednà
wad´. Przetworniki zamontowane na od-
chylonych przednich Êciankach „patrzà”
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lekko do góry, co mo˝e byç poczytywane
za wad´ konstrukcyjnà kolumn. Larsowi
Hansenowi oczywiÊcie nieobca by!a ta
wiedza, ale uwa˝a!, ˝e g!oÊniki powinny
byÊ skierowane dok!adnie w stron´ miej-
sca ods!uchowego, a nie nad g!ow´ s!u-
chacza. Dlatego opracowane przez niego
obudowy majà tak niezwyk!e kszta!ty, 
z cofni´tà sekcjà Êrednio-wysokotonowà.

Parzàc na zdj´cia, mo˝na dojÊç do
wniosku, ˝e wszystkie obudowy Hansena
wyglàdajà naturalnie, niemal organicznie.
Jest to jednak wynik wielu obliczeƒ i sy-
mulacji komputerowych. Gdy ju˝ wszyst-
ko, przynajmniej teoretycznie, wydawa!o
si´ idealne, na przygotowanych formach
wykonano prototypowe obudowy, które
delikatnie „naciàgano”, a˝ do uzyskania
satysfakcjonujàcych efektów brzmienio-
wych i wizualnych.

Prace nad skonstruowaniem obudowy
pierwszego modelu zaj´!y Hansenowi kil-
ka miesi´cy i poch!on´!y setki tysi´cy do-
larów. W koƒcu, po wielu próbach, Êwia-
t!o dzienne ujrza! Król.

Orszak
Pierwsza konstrukcja z logo Hansen

Audio o nieskromnej nazwie The King po-
kaza!a, ˝e nawet najbardziej buƒczuczne
deklaracje g!oszone przez za!o˝yciela by!y
niczym wobec wra˝enia, jakie debiutanc-
kie kolumny wywar!y na obserwatorach.

Król jest absolutnym wyjàtkiem na g!o-
Ênikowej mapie Êwiata. Jest, ˝eby trzymaç
si´ muzycznych konotacji, jak pierwsza
p!yta Led Zeppelin, jak fenomenalna „Bo-
hemian Rapsody” czy ponadczasowy al-
bum Pink Floydów z pryzmatem na
ok!adce – jedyny w swoim rodzaju i choç
znajdzie wielu naÊladowców, pozostanie
niepodrabialny.

Tu ma!a dygresja: przy niektórych mo-
delach pojawia si´ sygnatura „V2”, Êwiad-

czàca o jakichÊ zmianach konstrukcyj-
nych wprowadzonych w trakcie produk-
cji. Najprawdopodobniej chodzi o udo-
skonalenie zwrotnic, choç zarówno Lars
Hansen, jak i wszechwiedzàcy Internet nie
wypowiadajà si´ na ten temat. Wróçmy
wi´c do Króla.

The King V2 jest pot´˝nà trójdro˝nà ko-
lumnà pod!ogowà, w której pracuje pi´ç
g!oÊników. W k!´bie liczy sobie 160 cm
wysokoÊci, a masa 150 kg praktycznie
uniemo˝liwia ods!uchy w pomieszcze-
niach znajdujàcych si´ powy˝ej parteru.
Przyt!aczajàca wi´kszoÊç obywateli USA 
i Kanady, czyli najwi´kszych odbiorców
kolumn Hansena, mieszka w domach jed-
norodzinnych, wi´c po rozebraniu cz´Êci
Êciany spokojnie wjedzie tam wózek wid!o-
wy z królewskim kompletem na palecie.
Albo mo˝na najpierw ustawiç kolumny na

dzia!ce, a póêniej obudowaç je domem. 
O bezpieczny transport kolumn do posia-
d!oÊci szcz´Êliwych nabywców dbajà solid-
ne, drewniane skrzynie. Ka˝da wa˝y 40 kg.

Dwa 30-cm g!oÊniki niskotonowe po-
zwalajà Królowi zejÊç z basem w okolice

18 Hz, natomiast wysokotonowa kopu!ka
Scan Speaka, lekko dopasowana do po-
trzeb Hansena, Êmia!o si´ga 23 kHz.

Gdyby któregoÊ dnia Hansen zaprzesta!
produkcji flagowca, pierwszym ch´tnym
w kolejce do korony jest The Emperor.
Zaiste bije od niego prawdziwy majestat.
W czterog!oÊnikowej trójdro˝nej pod!o-
gówce wykorzystano te same g!oÊniki, co
w The King V2. Ze wzgl´du na wyposa˝e-
nie Imperatora w jeden tylko przetwornik
Êredniotonowy, górna cz´Êç obudowy ma
nieco mniejsze charakterystyczne wygi´-
cie redukujàce niezgodnoÊç fazowà.
Wprawdzie wicekról z Richmond Hill 
liczy sobie „tylko” 137 cm wysokoÊci, ale
nie schud! przez to ani o gram.

Kolejnym pretendentem do tronu jest
Prince V2. Tak˝e i z niego jest ch!op na
schwa!. Co prawda 90 kilo po kàpieli i go-
leniu mo˝e wywo!aç dreszcze u wi´kszo-
Êci recenzentów mieszkajàcych w blokach
bez windy, ale kolumny te, jako jedyne 
z trzódki Hansena, pad!y ofiarà licznych
testów oraz goÊci!y na wszystkich liczà-
cych si´ wystawach sprz´tu hi-fi i hi-end,
tak˝e w Warszawie. Truizmem b´dzie
stwierdzenie, ˝e zdoby!y wiele nagród,
poniewa˝ Ksià˝´ta zgarn´!y ju˝ niemal
wszystko, co by!o do wzi´cia.

Najmniejsze pod!ogówki Hansena, The
Knight, przy swoich poprzednikach spra-
wiajà wra˝enie wàt!ych intelektualistów
stojàcych naprzeciw zawodników sumo.
Metr wysokoÊci i 48 kg lokuje je poÊród
wi´kszoÊci kolumn pod!ogowych wy˝szej
klasy, ale wÊród zastosowanych technolo-
gii znajdziemy wszystko to, czym pyszni
si´ Król, czyli kompozytowà obudow´,
25-mm modyfikowanego Scan Speaka,
dwa 18,2-cm kompozytowe g!oÊniki
Hansena oraz zwrotnice 1. rz´du, lutowa-
ne cynà z dodatkiem srebra.

Jedyny do tej pory monitor Hansen Au-
dio nosi nazw´ The Elixir. Mo˝na powie-
dzieç, ˝e jest okrojonà wersjà Rycerzy, bo-
wiem pracuje w nim tylko jeden 18,2-cm
przetwornik nisko-Êredniotonowy.

BaÊniowy orszak zamykajà dwie kon-
strukcje przeznaczone do instalacji wielo-
kana!owych: g!oÊnik centralny The Wizard
oraz subwoofer o nazwie The Dragonsla-
yer. Lepszej nazwy projektant ju˝ nie móg!
wymyÊliç.

Dynastii ciàg dalszy
Pytany o przysz!oÊç Lars Hansen zrobi!

tajemniczà min´ i bàknà! coÊ o nowej ko-
lumnie, która wkrótce pojawi si´ w katalo-
gu. Choç za!o˝ycielem dynastii jest The
King, nowa konstrukcja ma w hierarchii
stanàç wy˝ej od niego. Na nic si´ zda!o mo-
lestowanie o zdradzenie bli˝szych szczegó-
!ów, choçby nazwy, ale pomyÊlcie, co mo˝e
byç nad królem? Bóg albo... królowa. "

Prezentacja Hansen Audio 

W tym roku Prince V2 
zawita!y tak˝e do Warszawy. 

To dla TEJ kopu!ki 
Lars Hansen stworzy! ca!à lini´ kolumn. 


