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Avcon
Avalanche
Reference Monitor

A valanche to nie pierwszy
Avcon na naszych !amach,
natomiast pierwszy tak bez-

kompromisowy. Konstrukcyjnie jest
to uk!ad trójdro˝ny z g!oÊnikiem
wst´gowym i du˝ym przetwornikiem
niskotonowym w obudowie bas-re-
fleks. Koncepcja (poza zastosowaniem
wst´gi) ˝ywo przypomina du˝e pasyw-
ne monitory ze z!otego wieku – w ro-
dzaju Spendorów SP100 – rzadko 
wyst´pujàce w katalogach wspó!cze-
snych, zw!aszcza m!odych produ-
centów. 

Za!o˝eniem projektanta by!o, aby
kolumny przede wszystkim jak najle-
piej brzmia!y, natomiast wzgl´dy
wzorniczo-wn´trzarskie stan´!y na
drugim miejscu. Stàd specyficzne pro-
porcje obudowy, podporzàdkowanej
zw!aszcza dêwiganiu du˝ego prze-
twornika niskotonowego. Takie skrzy-
nie nie muszà odpowiadaç architek-
towi wn´trz (chyba ˝e b´dzie to 
cz!owiek z du˝à fantazjà), mogà nato-
miast wzbudziç czujnoÊç poszukiwa-
cza wiernego brzmienia.

Obudowa to bardzo starannie wy-
konana skrzynia w czereÊniowej okle-
inie, z otworem bas-refleksu z przodu.
Zwracam uwag´ na jakoÊç stolarki,
poniewa˝ stoi ona niejako w opozycji
do prostego kszta!tu. Jest w tym Êlad
brytyjskiego podejÊcia, które owocuje
wieloma modelami z pozoru kan-
ciastymi, grubo ciosanymi, jednak
przy bli˝szych ogl´dzinach imponujà-
cymi perfekcjà po!o˝enia forniru i na-
turalnà urodà us!ojenia. Tak w!aÊnie
jest w przypadku  monitorów Ava-
lanche.

G!oÊniki to zdecydowanie wysoka
pó!ka. Bas przetwarza 26-cm Seas 
Prestige z powlekanà papierowà mem-
branà. Ostatnio taki sam g!oÊnik wi-
dzia!em w kolumnach ART oraz 
w wielkich skrzyniach LOG Audio.
Ârednica to Seas z tej samej linii, tylko
15-centymetrowy, natomiast wysokie
tony to coÊ specjalnego. Pracuje tu
wst´ga Aurum Cantus, konstrukcyjnie
zbli˝ona do nieprodukowanego ju˝,
niestety, Ravena R-1. W przeciwieƒ-
stwie do swego s!awnego kuzyna (zna-
nego m.in. z impedancji schodzàcej
poni˝ej 3 omów), Aurum Cantus sta-
nowi stosunkowo !atwe obcià˝enie, 
co powinno pozwoliç na utrzymanie
impedancji znamionowej uk!adu na
poziomie zbli˝onym do 8 omów – jak
przysta!o na monitor w brytyjskim
stylu.

Na wzór niektórych ambitnych 
i bardzo drogich zestawów (na myÊl
przychodzà mi Living Voice Audito-
rium OBX-R), zwrotnice umieszczo-
no w oddzielnych obudowach. Prowa-
dzàce do nich przewody sà mocowane
do trzech par zacisków na tylnej Êcia-
nie kolumny. Terminale to proste
gniazda; lepiej wyglàda!yby tu jakieÊ
produkty WBT lub podobne. Obudo-
wa zwrotnic równie˝ nie powala wyra-
finowaniem – jest to zwyk!a skrzynka
z sosny, wyposa˝ona w uniwersalne
pojedyncze zaciski dla kabli g!oÊniko-
wych, biegnàcych od wzmacniacza.

Zaskakuje obecnoÊç wieka na za-
wiasach, umo˝liwiajàcego dost´p do
filtrów. Okablowanie wewn´trzne te-
stowanego egzemplarza Avconów 
poprowadzono czystym srebrem Ar-

gentum. Jest to wariant opcjonalny.
Od Argentum pochodzi równie˝ 
okablowanie zwrotnic. Te wykonano
w oparciu o cewki powietrzne i kon-
densatory polipropylenowe dobrej 
jakoÊci, choç nie pochodzàce z firm
„butikowych”. 

Ogólnie, mimo paru drobiazgów,
takich jak tanie zaciski, wartoÊç mate-
ria!owà i jakoÊç wykonania nale˝y
uznaç za wysokà. Znacznie przewy˝sza
ona oczekiwania wywo!ane cenà,
zw!aszcza w przypadku produktu 
ma!ej wytwórni, która nie kupuje
podzespo!ów w cenach hurtowych 
i nie zamawia obudów masowo. Cze-
goÊ takiego mo˝na by si´ spodziewaç
raczej w zestawach kosztujàcych dwu-
lub trzykrotnie wi´cej. 

Konstrukcja monitorów budzi wy-
sokie oczekiwania. Sprawdêmy zatem,
czy je spe!nià. Dodam tylko, ˝e w te-
Êcie wykorzysta!em niewysokie, dedy-
kowane podstawki Ostoja.

Alek Rachwald
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!ƒAlek Rachwaldƒ!

Avcon Avalanche Reference Monitor
Dystrybucja: Avcon
Cena: 15000 z! 

(wersja katalogowa, bez podstawek)

Dane techniczne:
Pasmo przenoszenia: 30 Hz – 20 kHz
Moc znamionowa: 100 W
EfektywnoÊç: 88 dB
Impedancja: 6 !
Wymiary (w/s/g): 105/35/32 cm 

(z podstawkami 22 cm)
Masa: 35 kg/szt.
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po drugie zaÊ – przejrzystoÊç, która
powoduje, ˝e nie ma dwóch wzmac-
niaczy, które zagra!yby na nich tak 
samo.

W teÊcie g!oÊniki pracowa!y z pi´-
cioma czy szeÊcioma piecy-
kami, zarówno lampowymi,
jak i tranzystorowymi. Ka˝dy 
z nich ujawni! jak na d!oni
swoje wady i zalety. Jak jednak
grajà same Avalanche? Za naj-
lepsze i najbardziej neutral-
ne po!àczenie uzna!em par´
Avalanche/SA Jazz i w!aÊnie 
jej dotyczy opis brzmienia. 
Pojawi!y si´ jednak g!osy, ˝e
kolumny najlepiej brzmia!y 
z mocnà lampà (Triode Cor-
poration). Z hybrydà dêwi´k
by! szybki i bardzo rytmiczny,
niewykluczone zatem, ˝e zwo-

lennicy bardziej mi´kkiego klimatu
wybiorà lamp´. Nie przesàdzam, któ-
ra opcja jest lepsza. Natchnionym
kompromisem móg!by byç mocny
tranzystor w klasie A, coÊ w typie Ac-
cuphase’a. Nie mia!em jednak mo˝li-
woÊci sprawdziç takiego zestawienia.

Avalanche oferuje wyraêne, bogato
brzmiàce wysokie tony. Wst´ga Au-
rum Cantus jest wolna od szorstkoÊci,
oddaje natomiast znakomicie wszel-
kie drobne wybrzmienia i odg!osy.
Dêwi´ki towarzyszàce muzyce (odde-
chy, skrzypni´cia, mamrotanie muzy-
ków) sà s!yszalne, jednak kolumny ich
nie eksponujà. Chwalebna wstrze-
mi´êliwoÊç. Smyczki i tràbki z tych
g!oÊników to naprawd´ coÊ – zarówno
Miles Davis, jak i Yehudi Menuhin 

Opinia 1

System
Odtwarzacz CD: Advance Acoustic 

MCD-403/Stel Audio 04

Wzmacniacz: SoundArt Jazz, 

Jeff Rowland Capri/102, 

Zagra-Kulesza, TRI TRV-88SE, 

Music Angel 845

G!oÊniki: B&W 801 Matrix

Przewody sygna!owe: Argentum SCG

6/4E Silver, Velum NF-SX, Zu Audio

Przewody g!oÊnikowe: 
Argentum 6/4, Velum LS-V

Przewody zasilajàce, filtr sieciowy:
Zu Mother, IsoTek Sigmas

Akcesoria: StandArt STO, 

StandArt SSP

W yglàd zewn´trzny na-
wiàzujàcy do najlep-
szych wzorców to nie

zmy!ka. Wielkie monitory zas!u˝y!y
na miano „Reference”. Avalanche ce-
chuje, po pierwsze, du˝y, swobodny
dêwi´k ze spr´˝ystym, niskim basem;
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z pewnoÊcià rozpoznaliby bez trudu
swoje brzmienie. Równie˝ efekty
przestrzenne okazujà si´ przynaj-
mniej bardzo dobre i to pomimo 
szerokich pude!, pozbawionych aku-
stycznych u!atwieƒ w rodzaju sfazo-
wanych kraw´dzi. Ârednica jest 
bardzo dobra – nasycona, swobodna 
i naturalna; w niektórych nagraniach
wr´cz kuszàca. Avcony Êwietnie odda-
jà zarówno wokale, jak i dêwi´k 
instrumentów akustycznych.

Niskie tony to najtrudniejsza do
opanowania cz´Êç pasma. Widaç, ˝e
projektant potraktowa! jà powa˝nie 
i, moim zdaniem, osiàgnà! spektaku-
larny sukces. Bas jest pozbawiony 
rezonansowych podbarwieƒ i pierw-
szorz´dnie mieÊci si´ nawet w moim
stosunkowo niewielkim (20 m2) po-
mieszczeniu. Jest szybki, mocny 
i schodzi doÊç nisko, choç nie tak nis-
ko, jak teoretycznie móg!by tak du˝y
g!oÊnik w obudowie bas-refleks. Jed-
nak i tak bije na g!ow´ wi´kszoÊç kon-
strukcji z mniejszymi woofera-
mi, zaÊ prawdziwà korzyÊç stanowi
olÊniewajàca jakoÊç tak uzyskanych
niskich tonów. Dla mnie jest to bas
bliski idea!u, jeÊli chodzi o wolumen 
i zasi´g, natomiast chyba ju˝ ideal-
ny pod wzgl´dem kontroli i wspó!-
pracy z niedoskona!ym pomieszcze-
niem ods!uchowym. Wi´cej dobrego
do!u uzyska!em dotychczas tylko 
z B&W 801 Matrix i z LOG Audio, 
ale by!y to konstrukcje z jeszcze wi´k-
szym przetwornikiem. Rzadko si´ 
s!yszy bas tak neutralny, pozbawiony
z jednej strony buczàcego przeciàga-
nia, z drugiej zaÊ – nadmiaru nadna-

kolumny

turalnego „strzelania”, czym epatujà
niektóre dobre, ale zbyt efekciarskie
zestawy z górnej pó!ki.

Moja opinia o brzmieniu flagowych
Avconów jest bardzo pochlebna.
Uwa˝am je za jedne z najlepszych 
zestawów, jakie s!ysza!em. Podoba 
mi si´ równie˝ ich zdolnoÊç do pracy
w typowych pomieszczeniach miesz-
kalnych. Planujàc ich zakup, trzeba
wziàç pod uwag´, ˝e sà to zestawy
przejrzyste dla reszty elektroniki i ˝e
poka˝à braki ka˝dego wzmacniacza.
S!ucha!em na nich zarówno 25-wato-
wych lamp, które gra!y Êwietnie, jak 
i wzmacniaczy stuwatowych, które
wyraênie nie kontrolowa!y basu.

Avalanche mogà byç punktem wyj-
Êcia do stworzenia prawdziwie high-
-endowego systemu za przyzwoite
pieniàdze. Warto jednak sprawdziç,
jak spisze si´ z nimi nasz piecyk.

Tak czy inaczej, sà to jedne z bez-
wzgl´dnie wartych pos!uchania g!o-
Êników w klasie do, powiedzmy, 50
tysi´cy z!otych, a dla mnie – zestawy
referencyjne.

Alek Rachwald
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