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!ƒAlek Rachwald  !

D ynaudio to nie tyle legenda,
co fundament Êwiata hi-fi.
Jedna z darzonych zaufa-

niem firm, które od lat bazujà na so-
lidnoÊci i dobrej dost´pnoÊci swoich
produktów.

Kolumny Dynaudio w wersji dla po-
czàtkujàcych nigdy nie by!y szczegól-
nie tanie, ale mieÊci!y si´ w granicach
mo˝liwoÊci skromnego melomana
(s!awna seria Audience), najdro˝sze
zaÊ szybujà pod sufitem, jednak jesz-
cze go nie przebijajà. No, mo˝e w pa-
ru miejscach.

Sam dawno nie mia!em okazji po-
s!uchaç zestawów tej firmy, dlatego 
z zadowoleniem przyjà!em do testu
ma!e Confidence, nale˝àce do jednej 
z wy˝szych (a wi´c i dro˝szych) serii 
w katalogu duƒskiego producenta.

Obudowa Confidence C1 jest nie-
wysoka, jednak g!´boka, co wydatnie
zwi´ksza jej pojemnoÊç. Przednià
Êciank´ tworzy du˝y panel o dziwacz-
nym kszta!cie, powi´kszajàcy mas´ 
i sztywnoÊç przedniej odgrody, a przy
tym zapewniajàcy unikalny efekt
wzorniczy. G!oÊniki to oczywiÊcie Dy-
naudio, i to z wy˝szej pó!ki. Nisko-

-Êredniotonowy (17 cm) to typowa
konstrukcja wyposa˝ona w membran´
z tworzywa sztucznego (MSP), cewk´
o du˝ej Êrednicy i ogromnà nak!adk´
przeciwpy!owà. Dynaudio od lat po-

zostaje wierne MSP i dobrze 
robi, gdy˝, po pierwsze,

klienci dobrze go przyj-
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Dynaudio Confidence C1
Dystrybucja: Nautilus
Cena: 21900 z!

Dane techniczne:
Impedancja: 4 omy
SkutecznoÊç: 86 dB
Wymiary (w/s/g): 44,5/20/43 cm
Masa: 10,9 kg
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D ynaudio zawsze cieszy!y si´
dobrà opinià. Zwykle mó-
wiono o basie powy˝ej

oczekiwaƒ i o ciep!ym, muzykalnym
dêwi´ku. Przyznaj´, ˝e coÊ w tym jest.
Po tygodniach sp´dzonych z tymi ze-
stawami mam o nich bardzo dobre
mniemanie i gdybym mia! skonfi-
gurowaç niewielki system, np. do bi-
blioteki, ma!e Confidence trafi!yby na
poczàtek listy, ewentualnie z jakimiÊ
najlepszymi miniaturkami od Sonus
Fabera.

Monitory popisa!y si´ niezwykle
p!ynnym, organicznym brzmieniem 
o barwnej Êrednicy. Ma!e sk!ady jaz-
zowe (Davis, Shorter, Jarrett, Bill
Evans, Stan Getz) brzmia!y ciep!o,
plastycznie, a przede wszystkim 
naturalnie, bez nalecia!oÊci „tech-
nicznego hi-fi”. Zestawy grajà tro-

ch´ oddalonà scenà, co nawet zwi´k-
sza!o realizm. Pojawi!o si´ przyjemne
poczucie s!uchania w klubie przy 
oddalonym od sceny stoliku. Oprócz
pi´knej barwy Confidence wykaza!y
si´ szczegó!owà, wcale nie ograniczo-
nà górà, która w razie potrzeby potra-
fi nieêle przyciàç (tràbka Davisa).
Przeciwleg!y skraj pasma jest bardzo
dobry jak na rozmiary g!oÊników 
i okreÊli!bym go jako wystarczajàcy
dla tego rodzaju muzyki akustycznej.
Kontrabas zachowuje odpowiednià
mas´ i proporcje do innych instru-
mentów.

Zach´cony !agodnym brzmieniem
Êrednicy wzià!em na warsztat muzyk´
elektronicznà. Odg!osy z p!yt Van-
gelisa by!y milsze ni˝ zazwyczaj. Za
poÊrednictwem plastikowych g!oÊni-
ków daje si´ ich s!uchaç z przyjem-
noÊcià. Naj!adniej wypad!a „Apoka-
lipsa zwierzàt” – przed laty jeden 
z moich ulubionych albumów. Dy-
naudio nie brzmià ostro czy szorstko,
choç pozostajà szczegó!owe.

Mimo monitorowej proweniencji
przyjemnie s!ucha si´ tak˝e symfoniki.

Oprócz typowego repertuaru („Re-
quiem” Mozarta, koncerty klawesyno-
we Bacha i fortepianowe Chopina)
skupi!em si´ na d!u˝ej na koncertowej
wersji „Dziadka do orzechów” Czaj-
kowskiego (balet wed!ug ksià˝ki 
E. T. A. Hoffmanna, w Polsce wydanej
z mistrzowskimi ilustracjami Szan-
cera). Szerokiej publicznoÊci muzyka
ta znana jest tylko w postaci okrojo-
nej suity, która ma si´ tak do pe!nej
wersji, jak popularna kwestia „byç 
albo nie byç” do ca!ego „Hamleta”.
Dynaudio da!y tu pi´kny spektakl. 
Nie nudzi!y, nie kaleczy!y muzyki 

i bardzo !adne przekaza!y t´ d!ugà
opowieÊç.

Istnieje grupa kolumn,
które trudno scharak-

teryzowaç. Nale˝à
do niej zestawy

wybitnie neutralne albo wybitnie nud-
ne. Ale nie Confidence. Majà troch´
w!asnego charakteru, polegajàcego
g!ównie na muzykalnoÊci i cieple Êred-
nicy. Drugà ich cechà wartà podkre-
Êlenia jest sugestywna stereofonia.
Grajà lekko w g!àb, przy czym scena
jest nieco obni˝ona (na firmowych
podstawkach), co wynika zapewne 
z po!o˝enia g!oÊnika wysokotonowe-
go. Dodajmy do tego niski, dynamicz-
ny bas bez s!yszalnych podbarwieƒ.
Wszystkie te cechy w C1 pozostajà na
odpowiednio wysokim poziomie, co
oznacza, ˝e jeÊli napisz´, i˝ kolumien-
ki za kilkaset z!otych grajà ciep!o, i ˝e
ciep!o grajà Dynaudio, to nie jest to to
samo ciep!o…

Âwietne ma!e monitory, zw!aszcza
do muzyki wokalnej. Sprawdzà si´ 
w ka˝dym systemie o du˝ej wydaj-
noÊci pràdowej (nie sà !atwe do wyste-
rowania), grajàcym w Êrednim po-
mieszczeniu.

Alek Rachwald
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mujà, a po drugie, moim zdaniem,
najlepszà Êrednic´ daje w!aÊnie poli-
propylen. Wysokotonowiec (28-mm
Esotar) to równie˝ typowa dla duƒ-
skiej wytwórni jedwabna kopu!ka,
która wskutek przesycenia materia!em
impregnujàcym jest niemal zupe!nie
przezroczysta.

Tylnà Êciank´ ozdabiajà pojedyncze
terminale dobrej jakoÊci oraz du˝y ka-
na! bas-refleksu.

Oryginalna jest podstawa: przyÊru-
bowany do w!aÊciwej obudowy klo-
cek, który sam z kolei s!u˝y do skr´ce-
nia z dedykowanymi standami. Otrzy-
maliÊmy je do testu razem z kolumna-
mi i oczywiÊcie wykorzystaliÊmy.

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
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