
Test monitory 4000-8000 z!

Wzmacniacz: Electrocompaniet ECI-5
Odtwarzacz: Electrocompaniet ECC-1
Interkonekt: Argentum SCG-6/4E Silver 
Kable g!oÊnikowe: Nordost Red Dawn
Listwa sieciowa: Fadel Art Hotline IEC
Kable sieciowe: Ansae Muluc Supreme, DIY
Stolik: Ostoja T4
Podstawki: SoundArt Model 4

W audiofilskim Êrodowisku sà produkty, które Êwiadczà o dobrym smaku
w!aÊciciela. Dzielony wzmacniacz albo kilkuwatowa trioda SE zawsze 
wzbudzajà respekt. Podobnie drogie monitory. Trzeba do nich dobraç podstawki,
a w wielu przypadkach zrezygnowaç z pot´˝nego basu i dynamiki. 
Ale w nagrod´ wiele si´ te˝ dostaje. Raz jest to przestrzeƒ, kiedy indziej 
– pi´kna barwa. Przewa˝nie te˝ zestawy podstawkowe 
sà lepiej wykonane 
ni˝ pod!ogówki 
w tej samej cenie. 
JakoÊç za iloÊç.

Tomasz Karasiƒski

System
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J est te˝ o wiele taƒsza oferta – Yara
II Compact. Step to powa˝ny cios
dla domowego bud˝etu: 6260 z! 

w standardowym wykoƒczeniu natural-
nym fornirem w jednej z czterech wersji
(jasny klon, czerƒ, czereÊnia, drewno ró-
˝ane) i 7520 z! za b!yszczàcy lakier (czar-
ny lub bia!y) albo najbardziej ekskluzyw-
nà wersj´: heban makassar. Dop!ata jest
spora, ale w tym ostatnim kolumny wy-
glàdajà obrzydliwie luksusowo.

Budowa
Skoro ju˝ przy stolarce jesteÊmy, trzeba

przyznaç, ˝e skrzynki Audio Physiców
wykonano perfekcyjnie. Przednià Êciank´
odchylono pod kàtem 7 stopni, aby po-
prawiç fazowà integracj´ g!oÊników;
boczne – zaokràglono. Prawie ca!y ty!,
równie˝ pochylony, zajmuje metalowa
p!ytka z gniazdami, wàskim wylotem tu-
nelu rezonansowego i danymi technicz-
nymi. Umieszczono tu numer seryjny 
i inicja!y pracownika, który dokona! osta-
tecznej inspekcji produktu.

Mo˝e czereÊniowa okleina, którà pokryto
recenzowane g!oÊniki, nie wyglàda szcze-
gólnie interesujàco (jest !adna, ale niezbyt
oryginalna), ale ka˝da powierzchnia jest
g!adka jak niemiecka autostrada, a kraw´-
dzie mo˝na oglàdaç przez lup´. Nie widaç
tu absolutnie ˝adnych niedoskona!oÊci.

Po wykr´ceniu g!oÊników najpierw 
natkniemy si´ na du˝e iloÊci materia!u
t!umiàcego, przypominajàcego sprasowa-
nà we!n´ mineralnà, a kiedy w!o˝ymy 
r´k´ g!´biej, zorientujemy si´, ˝e obudo-
wy wzmocniono pionowà przegrodà 
z MDF-u. Wi´kszoÊç producentów by si´
tym nie przejmowa!a, bo tak ma!e skrzyn-
ki nawet bez kratownic powinny zacho-
waç sztywnoÊç. Niemcy najwyraêniej do-
szli do wniosku, ˝e to nie zaszkodzi. 
W p!ycie u!o˝onej równolegle do deski
g!oÊnikowej wykonano otwór, w którym
widaç poczàtek tunelu rezonansowego.
Dzi´ki temu wyci´ciu przetwornik nisko-
-Êredniotonowy mo˝e wykorzystywaç ca-
!à obj´toÊç skrzynek.

Do przegrody przymocowano równie˝
zwrotnic´. To raczej nietypowe rozwiàza-
nie. Zazwyczaj znajduje si´ ona przy
gniazdach. Na tym polega technika Vibra-
tion Control Terminal – metalowa p!yta
przymocowana do obudowy za poÊred-
nictwem pianki ma zapobiegaç przedo-
stawaniu si´ drgaƒ do filtra.

Step zosta! dopracowany w najdrob-
niejszych szczegó!ach. Gniazda to poje-
dyncze terminale WBT, do których nawet
wide!ki przykr´ca si´ z przyjemnoÊcià.
Âruby mocujàce g!oÊniki nie wchodzà 
w MDF, tylko w nagwintowane metalowe
tuleje, a mi´dzy koszami a przednià Êcian-
kà umieszczono mi´kkie podk!adki t!u-
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Audio Physic 
Step III 

W katalogu Audio Physica znajdziemy obecnie tylko
dwie konstrukcje podstawkowe. Step to propozycja 
dla zwolenników drogich monitorów albo kinomanów,
którzy z przodu ustawili ju˝ pod!ogówki w rodzaju
Tempo VI i g!oÊnik centralny Celsius.

Step III 
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miàce. Trzy Êrubki pe!nià te˝ funkcj´ ko!-
ków, do których przytwierdzamy ma-
skownic´. Dzi´ki temu przedniej Êcianki
nie szpecà otwory. Wewn´trzny materia!
t!umiàcy zosta! przyci´ty do odpowied-
nich kszta!tów, a nie wrzucony do skrzy-
nek byle jak. Kable sà grube i lutowane do
g!oÊników. W pude!ku znajdziemy list
gratulacyjny, gumowe i filcowe podk!ad-
ki, które mo˝emy przykleiç do dolnych
Êcianek kolumn oraz... breloczek z po-
ziomnicà. To a˝ przera˝ajàca niemiecka
perfekcja.

Przetworniki sà prawdopodobnie takie
same, jak w Tempo VI. Niskie i Êrednie
tony odtwarza HHCM (Hyper Holo-
graphic Cone Midrange) z membranà 
o Êrednicy 11 cm. Niemi!e podbarwienia,
kojarzone z metalowymi membranami,
ma eliminowaç technika o nazwie ACD
(Active Cone Damping). Kopu!ka to
zmodyfikowana Vifa, wykonana na za-
mówienie Audio Physica.

Brzmienie
Step to w zasadzie odci´ta górna cz´Êç

Tempo VI, których u˝ywam od kilku
miesi´cy. By!em przygotowany, ˝e dêwi´k
b´dzie identyczny za wyjàtkiem basu. 
I nie pomyli!em si´. Szukanie ró˝nic mi´-

dzy tymi konstrukcjami w zakresie Êred-
nich i wysokich tonów to strata czasu.
Otrzymujemy szybkoÊç, dynamik´ i roz-
dzielczoÊç.

Brzmienie jest Êwie˝e i napowietrzone.
Przez niedobór najni˝szych tonów mo˝e
sprawiaç wra˝enie odchudzonego, ale có˝
– je˝eli ktoÊ chce mieç te wszystkie atrak-
cje i konkretny bas, musi zainwestowaç
dwa razy tyle.

Taka sama jak w Tempo VI jest równie˝
przestrzeƒ, a trzeba pami´taç, ˝e w du˝ym
stopniu ze wzgl´du na nià pod!ogowy
model zakwalifikowaliÊmy do hi-endu.

Najwa˝niejsze pytanie brzmi jednak: co
z basem? Otó˝ ca!kiem nieêle. Spodziewa-
!em si´, ˝e w tym zakresie Stepy nie poka-

˝à zupe!nie nic; ˝e poczuj´ si´, jakby ktoÊ
wy!àczy! woofery w modelu pod!ogo-
wym. Tak si´ jednak nie sta!o. Pierwsza
dobra wiadomoÊç: bas jest. Druga: kon-
struktorzy nie starali si´ wyciàgaç ze Ste-
pów subwooferowych pomruków. A to
oznacza, ˝e niskie tony nie sà g!´bokie, ale
kiedy si´ pojawiajà, sà zwarte i czytelne.

JeÊli s!uchacie tylko akustycznego jazzu
i lekkostrawnej wokalistyki, mo˝ecie w!a-
Êciwie nie us!yszeç ró˝nicy pomi´dzy Ste-
pami a Tempo VI. Loreeny McKennitt
s!ucha!o mi si´ Êwietnie. Fortepian W!od-
ka Pawlika nie utraci! prawie nic ze swo-
jego majestatu, ale kiedy przysz!a kolej na
ci´˝ki rock i na!adowanà basem elektroni-
k´, pod!ogowe AP pokaza!y, po co komu
du˝e skrzynie. Stepy w najni˝szych reje-
strach kapitulowa!y. Pokazywa!y tylko

wycinek przedstawienia. Trudno je za to
winiç. Ja na pewno nie narzekam, ˝e nie
majà basu jak dzwon. JeÊli komuÊ takiego
potrzeba, mo˝e dokupiç subwoofer albo
zdecydowaç si´ na pod!ogówki. Je˝eli nie,
to tylko si´ cieszyç – za 6260 z! dostanie
monitory bardzo dobre w ka˝dym innym
aspekcie.

Konkluzja
Step III to esencja firmowego dêwi´ku

Audio Physika. Trzeba si´ tylko pogodziç
z brakiem najni˝szych pomruków. Albo
wspomóc je subwooferem.
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G!oÊniki g!oÊnikami, 
ale spójrzcie na frezy. 
To si´ nazywa perfekcja.

Vibration Control Terminal.
Bardzo dobre gniazda 
i maleƒki bas-refleks. Audio Physic Step III 

Dystrybucja: Audio System
Cena: 6260 z!

Dane techniczne

SkutecznoÊç: 87 dB
Impedancja: 4 omy
Pasmo przenoszenia: 55 Hz – 33 kHz
Rekomendowana 
moc wzm.: 10-120 W
Wymiary (w/s/g): 32/17,5/25 cm

Ocena

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

Nawet monitory muszà 
byç odchylone do ty!u 
pod kàtem 7 stopni.
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D uƒczycy nigdy nie flirtowali z ta-
niochà. Nawet produkty otwie-
rajàce katalog wykonywali sta-

rannie. Wytwórnia jest jednà z niewielu,
które samodzielnie wytwarzajà ca!e ko-
lumny. Ma!o tego – kiedyÊ przetworniki
Dynaudio montowali w swoich konstruk-
cjach inni producenci, chocia˝by kana-
dyjski Totem. A jeÊli interesujecie si´ mo-
toryzacjà, to pewnie wiecie, ˝e duƒskie
przetworniki montujà w swoich autach
Volkswagen, Volvo oraz... Bugatti.

Budowa
Focusy spodoba!y mi si´ od razu. Po

pierwsze dlatego, ˝e to jedyna seria, 
w której nie ma czarnych lub szarych de-
sek frontowych. Mo˝e u niektórych budzà
one pozytywne skojarzenia ze sprz´tem
profesjonalnym, ale kolumny (a w szcze-
gólnoÊci modele pod!ogowe) wyglàdajà
przez to ponuro. Tutaj mo˝emy si´ cie-
szyç znakomitym wykoƒczeniem z ka˝dej
strony.

Wystarczy chwila obcowania z tymi
g!oÊnikami, ˝eby doceniç ich jakoÊç. Fo-
cusy sà ci´˝kie i solidne. Przypominajà
stare holenderskie meble. Wykonane tak,
˝eby prze˝yç nie tylko pierwszego w!aÊci-
ciela, ale tak˝e jego dzieci i wnuki. Dynau-
dio Êwietnie wyglàdajà na zdj´ciach, ale
trzeba je wziàç w r´ce, przejechaç d!onià
po idealnie g!adkich p!aszczyznach 
i przyjrzeç si´ detalom, ˝eby zrozumieç,
za co p!acimy.

Stolarka to mistrzostwo. W tym teÊcie
znalaz!o si´ kilka konstrukcji, które pod
tym wzgl´dem zdecydowanie wyrastajà
ponad przeci´tnoÊç. JBL postawi! na luk-
susowe drewno, Audio Physic – na per-
fekcj´ szczegó!ów, a Xavian wyglàda cu-
downie i pachnie skórà. Tutaj dostajemy
wszystkiego po trochu. 

Obudowy sà pi´kne w swojej prostocie.
Boczne Êcianki lekko si´ schodzà do ty!u,
ale pod tak ma!ym kàtem, ˝e w pierwszej
chwili mo˝na tego nie zauwa˝yç. Fornir
prezentuje si´  znakomicie – od razu wi-
daç, ˝e nie sà to tanie skrzynki. Wewnàtrz
umieszczono poziomà ramk´ wzmacnia-
jàcà i dwa rodzaje materia!u t!umiàcego.
Do ka˝dej Êcianki przylega warstwa twar-
dej gàbki, a tu˝ za g!oÊnikiem nisko-Êred-
niotonowym u!o˝ono wat´.

Przymocowana do dolnej Êcianki
zwrotnica to uk!ad 1. rz´du. Jest doÊç
skomplikowana – zastosowano w niej 
linearyzacj´ impedancji.

Focus 140 to klasyczny, dwudro˝ny mo-
nitor wentylowany z ty!u. Wysokimi tona-
mi zajmuje si´ kopu!ka Esotec+ z neody-
mowym magnesem i lekkà aluminiowà
cewkà, ch!odzonà p!ynem ferromagne-
tycznym. W g!oÊniku nisko-Êrednioto-
nowym 12-cm membran´ z tworzywa 

Test monitory 4000-8000 z!

Dynaudio
Focus 140

Dynaudio to jedna z firm, których audiofilom
przedstawiaç nie trzeba. Za!o˝ona w 1977 roku,
wyrobi!a sobie znakomità renom´ i choç najtaƒsze
monitory Excite X12 mo˝na kupiç ju˝ za 2690 z!, 
marka Dynaudio jest uwa˝ana za ekskluzywnà.

Focus 140
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o nazwie MSP (Magnesium-Silicate-Poly-
mer) wprawia w ruch 75-mm cewka, tak-
˝e z aluminium. Gniazda sà pojedyncze.
Najlepiej b´dzie pod!àczyç do nich bana-
ny. Z wide!kami mo˝e byç problem, bo
otwory w przezroczystych os!onach z pla-
stiku sà doÊç wàskie.

Focusy sà dost´pne w czterech warian-
tach wykoƒczenia: czerni, drewnie ró˝a-
nym, klonie i czereÊni.

Brzmienie
Dynaudio do!àcza do zestawu par´

gàbkowych zatyczek do bas-refleksów.
Z regu!y od razu wrzucam podobne
akcesoria z powrotem do pude!ka. 
Nie s!ysza!em dotàd, ˝eby kolumny 
z zatkanymi tunelami gra!y lepiej ni˝ 
z otwartymi. Niskie tony swojà drogà,
ale ten zabieg odbija si´ te˝ na innych
aspektach. Brzmienie staje si´ zazwy-
czaj twarde i troch´ kartonowe. Tak
te˝ si´ sta!o w przypadku Focusów. Ale
spróbowa!em, poniewa˝ ich bas oka-
zuje si´ przyci´˝kawy. Sprawia wra˝e-
nie pot´˝nego, ale po kilku minutach
dochodzimy do wniosku, ˝e zosta! po
prostu pogrubiony. Gdyby zrobi! pó!
kroku do ty!u, by!oby lepiej dla ca!ego
przekazu.

Otrzymujemy za to przyjemne za-
g´szczenie i wra˝enie g!´bi. Focusy sà
dla tych, którzy nie lubià ograniczeƒ
dolnej cz´Êci pasma. Wiadomo, ˝e bas
nie b´dzie tak prawdziwy jak z du˝ych

membran, ale trzeba przyznaç, ˝e duƒskie
monitory umiej´tnie kreujà podobne
wra˝enie i w dêwi´ku niczego nie brakuje.
Dobrze, ˝e taki charakter nie odbija si´ na
kontroli niskich tonów. SzybkoÊç reakcji
pozostaje wystarczajàca.

Jednà z firmowych atrakcji jest przy-
jemna, aksamitna Êrednica. Dêwi´k w tym
zakresie jest delikatnie ocieplony i mi´si-
sty. Nie ma jednak mowy o braku czy-
telnoÊci. Najbardziej spodoba!y mi si´
jednak wysokie tony. To znakomity przy-
k!ad, jak mo˝na podaç s!uchaczowi
wszystkie informacje bez cienia ostroÊci
czy nerwowoÊci. Nowy Esotec+ ró˝nicuje

barwy, potrafi oddaç niuanse i subtelne
kontrasty, na przyk!ad mi´dzy kolejny-
mi cykni´ciami perkusyjnych talerzy.
Wszystko odbywa si´ z takà kulturà, ˝e
mo˝na ch!onàç muzyk´ godzinami. Focu-
sy 140 to zestawy obliczone na d!ugie 
ods!uchy.

Po kilku dniach s!uchania przesta! mi
nawet przeszkadzaç przyci´˝kawy bas.
Coraz bardziej podoba!a mi si´ natomiast

góra i nasycona Êrednica. Naprawd´ mo˝-
na si´ w nich rozsmakowaç.

Trzeba jednak pami´taç o kilku spra-
wach. O ci´˝kich podstawkach chyba 
nie musz´ nikomu przypominaç. Focusy 
lubià te˝ du˝o pràdu, wi´c przyda si´
mocny wzmacniacz. Nie sà to, bynaj-
mniej, monitory do ma!ych pomieszczeƒ.
W 18-metrowym pokoju czu!y si´ dobrze,
ale myÊl´, ˝e w mniejszych mog!yby si´
zaczàç dusiç. No i trzeba troch´ poekspe-

rymentowaç z ustawieniem, ˝eby uzyskaç
satysfakcjonujàcà stereofoni´.

Konkluzja
Ale zdecydowanie warto. Bo to pi´kne,

klasyczne monitory stworzone dla au-
diofilów, którzy potrafià o to wszystko 
zadbaç, a potem cieszyç si´ wysmakowa-
nym brzmieniem. Wysoki wspó!czynnik
d!ugotrwa!ej satysfakcji.

Test monitory 4000-8000 z!

Tych przetworników
majsterkowicze nie kupià.

Dynaudio nie uznaje 
bi-wiringu. Z wtyczek
najlepsze banany.

Dynaudio Focus 140
Dystrybucja: Nautilus
Cena: 6490 z!

Dane techniczne

SkutecznoÊç: 86 dB
Impedancja: 4 omy
Pasmo przenoszenia: 41 Hz – 25 kHz
Rekomendowana 
moc wzm.: b.d.
Wymiary (w/s/g): 35/20,3/29,5 cm

Ocena

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

Klasyczne monitory.
Stolarka 
na najwy˝szym poziomie.
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M o˝na je znaleêç w kinach, 
sklepach, restauracjach, na sta-
cjach benzynowych i dwor-

cach, nie wspominajàc o domowych sys-
temach. Ponad 80 % sal kinowych na
Êwiecie wyposa˝ono w nag!oÊnienie tej
marki. Nic dziwnego – James B. Lansing
zainstalowa! swój pierwszy system w!a-
Ênie w kinie.

W katalogu znajdziemy mnóstwo kon-
strukcji do ró˝nych zastosowaƒ. Stacje do
iPoda, zestawy komputerowe, g!oÊniki
Êcienne, tanie komplety kina domowego,
a nawet s!uchawki. Nas oczywiÊcie naj-
bardziej interesujà kolumny dla audiofila
i tu wybór równie˝ jest ogromny. Para
monitorów ES20 kosztuje na przyk!ad
798 z!, a flagowe zestawy K2 S9800 
– 129800 z!. Seria LS plasuje si´ gdzieÊ po-
Êrodku. Tworzy jà pi´ç modeli: g!oÊnik
centralny, subwoofer, dwie pod!ogówki 
i opisywane monitory.

Budowa
Jak na monitory LS40 sà bardzo wyso-

kie. Ich nowoczesne proporcje sprawiajà,
˝e mimo takich gabarytów nie przyt!acza-
jà. Nawet w Êredniej wielkoÊci pomiesz-
czeniu nie powinny wyglàdaç dziwnie. 
W oczy rzuca si´ jednak coÊ innego –
boczki wykonane z pi´knego drewna, po-
lakierowanego na wysoki po!ysk. Pozosta-
!e Êcianki pomalowano na czarny mat, 
a ca!oÊç wyglàda naprawd´ interesujàco.
Troch´ jak studyjne monitory skrzy˝owa-
ne z deskà rozdzielczà Rolls-Royce’a.

Po bli˝szym zapoznaniu si´ z czter-
dziestkami mo˝na dojÊç do wniosku, 
˝e wiele elementów wykonano tak, jak 
w najtaƒszych modelach. Plastiki sà tanie.
Wystarczy stuknàç paznokciem ko!nierz
kopu!ki i tub´ Êrodkowego przetwornika.
Nawet pokrywka mojego kalkulatora 
wydaje si´ porzàdniejsza. Spójrzmy te˝ na
gniazda. Sà podwójne, ale jeÊli chcecie
skorzystaç z dobrodziejstw bi-wiringu 
albo zasiliç LS40 dwoma wzmacniaczami,
nie pójdzie !atwo. Nakr´tki umieszczono
tak blisko siebie, ˝e m´czy!em si´ z 10 mi-
nut, zanim uda!o mi si´ usunàç zworki.
No i maskownice. Zestawy najwyraêniej
projektowali ludzie, którzy nie lubià ich
zdejmowaç. Ale kiedy pozb´dziemy si´
ramek, zobaczymy, ˝e sà to g´ste plastiko-
we kratownice, które muszà wp!ywaç na
brzmienie. Mogà si´ wr´cz sprawdziç jako
regulatory wysokich i Êrednich tonów.

Same obudowy te˝ trudno uznaç za
wzór do naÊladowania. Test opukiwania
wypad! tak sobie. W porównaniu z Focu-
sami 140 czy XN250 Evoluzione, które
sprawiajà wra˝enie bry! litego drewna,
LS40 sà raczej jak spora szafka, w du˝ej
cz´Êci pusta. Nie zastosowano wewn´trz-
nych wzmocnieƒ. W Êrodku u!o˝ono 

Test monitory 4000-8000 z!

JBL LS40

JBL to gigant zza oceanu. Nawet je˝eli ktoÊ twierdzi, 
˝e o firmie nie s!ysza!, to jest praktycznie niemo˝liwe,
˝eby nigdy nie s!ysza! dêwi´ku emitowanego 
przez jej g!oÊniki.
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tylko kilka p!atów cienkiej we!ny. A˝ si´
prosi o wewn´trzne o˝ebrowanie, ale nic 
z tego.

Przyjrzyjmy si´ zatem g!oÊnikom. 
Woofer to klasyka smaku – papierowa
membrana o Êrednicy 13 cm. Bez w!ókien
w´glowych, biocelulozy czy innych no-
woczesnych materia!ów. Przetwornik 
ma aluminiowy kosz i rozsàdnych roz-
miarów uk!ad magnetyczny z doklejonym
pierÊcieniem. W zakresie cz´stotliwoÊci
2,6-7 kHz pracuje Êrednio-wysokotonowa
tuba, w której kryje si´ dwucalowy, tyta-
nowy g!oÊnik kompresyjny. Najwy˝szà
cz´Êç pasma pokrywa superwysokoto-
nowa kopu!ka z pow!okà poliestrowà, 
nap´dzana neodymowym magnesem.

Brzmienie
W pierwszej chwili pomyÊla!em, ˝e

LS40 grajà troch´ tak, jak wyglàdajà.
Dêwi´k by! du˝y, ale raczej pod wzgl´dem
dynamiki i równowagi tonalnej ni˝ ste-
reofonii. Akurat w tej dziedzinie JBL-e
wypadajà przeci´tnie. Nie oferujà niesa-
mowitych efektów, nie potrafià umiejsco-
wiç instrumentów z boku s!uchacza ani
zupe!nie zniknàç z pokoju. Wykreowana
przez nie scena zaczyna!a si´ troszeczk´
przed linià !àczàcà g!oÊniki, a koƒczy!a ja-
kieÊ pó!tora metra za nià. Nie unikni´to
te˝ efektu perspektywy zbie˝nej, wi´c o ile
na pierwszym planie muzycy mogà byç

rozstawieni szeroko, to w g!´bi zostaje im
znacznie mniej miejsca.

LS40 grajà mocno zaznaczonymi skra-
jami pasma. Nie jest to bardzo silny efekt,
ale da si´ zauwa˝yç, ˝e niskie i wysokie to-
ny sà troch´ uprzywilejowane. A mo˝e to
Êrednicy brakuje si!y przebicia? Trudno
powiedzieç. Je˝eli jednak szukacie ko-
lumn liniowych i neutralnych, to nie tu.

JBL-e nie powsta!y do grzecznego, rów-
nego grania. To g!oÊniki dla tych, którzy
uwielbiajà mocne uderzenie, kawa! basu,
dynamik´ i wysokie tony, dzi´ki którym
muzyka ma w sobie blask, Êwie˝oÊç i wi-
gor. ˚ebyÊmy si´ êle nie zrozumieli – bas

jest kontrolowany, ma odpowiednie wy-
pe!nienie, ale nie dudni, a wysokie tony
nie wwiercajà si´ w mózg pod byle pretek-
stem. Takie roz!o˝enie akcentów niesie ze
sobà wiele zalet, które docenià audiofile.
Najlepsze sà chyba w!aÊnie niskie tony 
i lÊniàce wykoƒczenie na samej górze. Co

nie zmienia faktu, ˝e gdyby Êrednica by!a
bardziej pewna siebie i wysz!a pó! kroku
do przodu, by!oby jeszcze lepiej. Pojawi!y
si´ te˝ problemy ze spójnoÊcià. O ile dwa
górne przetworniki pracowa!y jak jeden
organizm, o tyle gdzieÊ mi´dzy nimi a woo-
ferem da!o si´ us!yszeç pewien do!ek.

Wprawdzie moje uszy nie potrafià dru-
kowaç wykresu pasma przenoszenia, ale

mo˝e to w!aÊnie ta nierównoÊç jakoÊ od
poczàtku mi si´ nie spodoba!a.

Konkluzja
LS40 to mieszanka elementów bardzo

dobrych i przeci´tnych. Do pierwszych
nale˝à: dynamika, bas, blask wysokich to-
nów i energia. Do drugich: prezentacja
Êrednicy, przestrzeƒ i neutralnoÊç. Decy-
zja nale˝y do Paƒstwa.

Test monitory 4000-8000 z!

Oto, co si´ kryje za tubà.

Gniazda podwójne, ale
niewygodne i po prostu tanie.

JBL LS40
Dystrybucja: P.H. RB
Cena: 5998 z!

Dane techniczne

SkutecznoÊç: 87 dB
Impedancja: 6 omów
Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 38 kHz
Rekomendowana 
moc wzm.: < 150 W
Wymiary (w/s/g): 48,7/22,2/34,3 cm

Ocena

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

Skrzy˝owanie studyjnego
monitora z deskà
rozdzielczà Rolls-Royce’a.
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N iedawno wprowadzono no-
wy model flagowy, oczywiÊcie 
w kanciastej obudowie, ale 

z przetwornikami z w!ókna w´glowego 
i wysokotonowà wst´gà. Obawiam si´, ˝e
dla mi!oÊników firmy mo˝e byç zbyt 
nowoczesny. A przecie˝ seria Future na-
uczy!a szefów firmy, ˝e flirt z nowymi po-
mys!ami niekoniecznie musi si´ op!acaç.

Budowa
Studio 110 ma byç nast´pcà modelu

Tablette 2000, wprowadzonego w 1979
roku. Wyglàda podobnie, ale to nic dziw-
nego, bo w!aÊciwie… wszystkie  ProAki
wyglàdajà podobnie. Niektórzy zachwy-
cajà si´ stolarkà, ale ja nie popada!bym 
w a˝ taki entuzjazm. Obudowy dobrze si´
prezentujà, ale nie jest to jeszcze mistrzo-
stwo Êwiata. Wystarczy popatrzeç na kon-
kurencj´ z tego testu.

Po demonta˝u g!oÊników widaç, ˝e
konstruktor popracowa! nad wyt!umie-
niem. Do ka˝dej Êcianki przyklejono p!at
maty bitumicznej, a w Êrodku u!o˝ono
grubà gàbk´. Nie znajdziemy jednak we-
wn´trznych wzmocnieƒ obudowy, jak kà-
towniki czy belki !àczàce boczne Êcianki.

Skrzynki wykonano z 15-mm p!yt
MDF. Test opukiwania nie wypad! wzo-
rowo – obudowy wydajà g!uche odg!osy.
Okleina, mimo ˝e po!o˝ona bardzo do-
brze, nie przyciàga wzroku. Niby nie ma
si´ do czego przyczepiç, ale te˝ nie jest to
luksus.

Otwory pod g!oÊniki wyfrezowano pre-
cyzyjnie. Ma!o tego – wkr´ty wchodzà 
w metalowe tuleje, wi´c przy demonta˝u
nie sypià si´ wióry. A jeÊli ktoÊ ma ochot´
na tuning albo z niewiadomych przyczyn
cz´sto b´dà mu si´ zdarza!y awarie – b´-
dzie móg! bez obaw wykr´caç g!oÊniki. 

Nisko-Êredniotonowiec ma 12-cm
membran´ z powlekanej celulozy, meta-
lowy kosz z wàskimi ramionami u!atwia-
jàcymi przep!yw powietrza i niewielki,
ekranowany magnes. Producent podaje,
˝e jest to przetwornik bardzo podobny do
stosowanych w modelach 130 i 140. Twee-
ter jest taki sam – kopu!ka o Êrednicy 
25 mm, wykonana z nasàczanego jedwabiu.

Zwrotnic´ przymocowano do plastiko-
wego profilu z gniazdami. Te sà podwój-
ne, ale wyglàdajà troch´ tanio. Podobnie
plastikowy bas-refleks, umieszczony 
z przodu. Mo˝na te˝ by!o pomyÊleç o in-
nym systemie mocowania maskownicy,
aby frontu nie szpeci!y otwory na ko!ki.

Brzmienie
Brzmienie Studio 110 nie jest !atwe do

jednoznacznej oceny. Ju˝ od pierwszych
dêwi´ków wiadomo, ˝e b´dzie ciut specy-
ficzne. Chyba najbardziej krytycznym
momentem testu by!o postawienie pyta-

Test monitory 4000-8000 z!

ProAc 
Studio 110

ProAc nale˝y do najbardziej 
konserwatywnych producentów kolumn. 
SpecjalnoÊcià zak!adu sà kanciaste skrzynki 
z g!oÊnikami dynamicznymi.

Studio 110
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nia: czy te kolumny grajà naturalnie? To
zale˝y, co rozumiemy pod tym poj´ciem.
Dla jednych naturalne brzmienie to
przede wszystkim pe!na, namacalna Êred-
nica, bogata paleta barw i odpowiednio
wykoƒczona góra pasma. Dla innych naj-
wa˝niejsza jest równowaga mi´dzy zakre-
sami, liniowoÊç i brak podkolorowaƒ. 

Studio 110 bardziej spodobajà si´ tym
pierwszym. Pasmo nie jest idealnie rów-
ne. Na pierwszà lini´ wysuwa si´ Êrednica,
ale jeszcze wi´kszym odst´pstwem od
neutralnoÊci jest zachowanie g!oÊników 
w niskich rejestrach. Bas jest szybki,
punktowy i potrafi uderzyç, ale nie dys-
ponuje pora˝ajàcà g!´bià. Je˝eli chcecie,
aby szklanki w kuchni a˝ podskakiwa!y od
basowych pomruków, b´dziecie musieli
wspomóc Studio 110 subwooferem. Ale
jeÊli nie macie takich potrzeb – problem 
z g!owy.

Najwi´ksze atuty brytyjskich monito-
rów to Êrednica i wysokie tony. Pierwsza
jest przyjemna i lekko ocieplona. Wokale
czarujà. Gdybym szuka! g!oÊników w po-
dobnej cenie i na ods!uch w sklepie zabra!
tylko „Elemental” Loreeny McKennitt,
mo˝liwe, ˝e wróci!bym do domu z l˝ej-
szym portfelem. Jest to dok!adnie ten re-
pertuar, w którym Studio 110 czujà si´
najlepiej. Konstruktorom uda!o si´ wydo-
byç emocje, których nie widaç na wykre-
sach pasma przenoszenia i komputero-
wych symulacjach. Stworzyli zestawy 
mo˝e w kilku aspektach niedoskona!e, ale
obdarzone duszà.

A skoro o niedoskona!oÊciach mowa, to
po przekroczeniu pewnego poziomu g!o-
ÊnoÊci dêwi´k zaczyna si´ sypaç i traci
muzykalnoÊç. Czuç, ˝e kolumny si´ m´-
czà. Z jednej strony to nic dziwnego, bo 
w koƒcu monitorów nie kupuje si´ po to,
˝eby nag!oÊniç imprez´. Z drugiej, jest
wiele zestawów podstawkowych, które
potrafià daç czadu.

OsobiÊcie nie praktykuj´ niesamowicie
g!oÊnych ods!uchów, wi´c prób´ ognia 
i tak przeprowadzi!em tylko raz, jako sta-
!y element testu. Bardziej dokucza!o mi,

˝e Studio 110 faworyzujà pewne gatunki
muzyczne, a innych po prostu nie trawià.
S!uchanie elektroniki, ci´˝kiego rocka czy
trance’u radz´ sobie darowaç. Nawet 
z symfonikà by!o Êrednio. Kolumny nie
radzà sobie ze skalà tego zjawiska.

Przestrzeƒ jest budowana na linii !àczà-
cej g!oÊniki. Dêwi´ki rzadko wychodzà
poza boczne Êcianki, ale g!´bia jest zazna-
czona bardzo sugestywnie. Studio 110 lu-
bià przybli˝aç muzyk´ do s!uchacza, ale za

tym pierwszym planem równie˝ sporo si´
dzieje. Nie dostajemy pora˝ajàcej precyzji
ani hektolitrów Êwie˝ego powietrza. Ze-
stawy oferujà przyjemny, choç mo˝e tro-
ch´ ciasny klimat.

Najbardziej cieszy mnie to, ˝e ProAc
pozostaje wierny swojej wizji kszta!towa-
nia dêwi´ku. Nie zamierza stroiç g!oÊni-
ków tak, ˝eby by!y bardziej uniwersalne. 
I dobrze, bo by!oby nie do zniesienia,
gdyby wszystkie kolumny gra!y tak samo
– neutralnie i nudno.

Konkluzja
Na szcz´Êcie sà firmy, które gusta i po-

glàdy jednych majà w nosie, a robià ko-
lumny dla tych, którym najbardziej pasu-
je firmowe brzmienie. Je˝eli nie mieliÊcie
nigdy stycznoÊci z takim stylem grania,
koniecznie wybierzcie si´ na ods!uch.
Niewykluczone, ˝e wyjdziecie zakochani.
A patrzàc na kropeczki, nie zapominajcie,
˝e to najtaƒsze monitory w teÊcie.

Test monitory 4000-8000 z!

Standard.

Klasyczne 
brytyjskie monitory.

G!oÊnik nisko-Êredniotonowy
ekranowany metalowà
puszkà.

ProAc Studio 110
Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 4000 z!

Dane techniczne

SkutecznoÊç: 88 dB
Impedancja: 8 omów
Pasmo przenoszenia: 33 Hz – 30 kHz
Rekomendowana 
moc wzm.: 15 – 150 W
Wymiary (w/s/g): 3238/20,3/24 cm

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!!"
Stereofonia: !!!!"
PrzejrzystoÊç: !!!!"
MuzykalnoÊç: !!!!"
Bas: !!!!"
Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!"
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T ak przynajmniej wyglàdajà poczàt-
ki francuskiej firmy w materia!ach
prasowych. Ale Triangle to przede

wszystkim oryginalne pomys!y i charakte-
rystyczne brzmienie. 

Spod r´ki de Vergnette’a wysz!o wiele
niecodziennych konstrukcji. Nie zawsze
goni! on za nowinkami. Gdy inni wpro-
wadzali sto˝ki z polimerów, metalu czy
w!ókien szklanych, konsekwentnie wyko-
rzystywa! membrany z celulozy. Papie-
rowe g!oÊniki, cz´sto z pofa!dowanym 
zawieszeniem, wyglàda!y archaicznie, ale
Renaud mia! to w nosie. Stwierdzi!, ˝e
szybkoÊç i barwa takich g!oÊników sà nie
do pobicia.

Budowa
DziÊ pan Renaud nie jest ju˝ w!aÊcicie-

lem Triangla, ale czynnie udziela si´ w fir-
mie i cieszy si´ powszechnym szacun-
kiem. Na szcz´Êcie, nowi w!aÊciciele nie
zdecydowali si´ na zmian´ kursu. Katalog
podzielono na trzy serie, a najtaƒsza
Esprit EX to po prostu stare, dobre Trian-
gle. Flagowe Magellany to hi-end, a Ge-
nese !adnie si´ wpasowa!y mi´dzy te dwa
Êwiaty.

Trio to spore zestawy na podstawk´.
Obudowy sà wysokie, a sam g!oÊnik ni-
sko-Êredniotonowy nie jest znów jakiÊ
monstrualny. Papierowa membrana ma
12 cm Êrednicy, a w jej centrum znalaz! si´
korektor fazy w kszta!cie pocisku. G!oÊnik
ma metalowy kosz i standardowy magnes
bez ekranowania. Ale kto by si´ tym przej-
mowa!. Kineskopowe telewizory ju˝ rzad-
ko si´ widuje.

Wysokie tony odtwarza kopu!ka z po-
kaênà tubà i z!otym korektorem fazy. 
Wyglàda, jakby ktoÊ jà zanurzy! w obudo-
wie do po!owy. Górnà cz´Êç zakryto ko!-
nierzem w kszta!cie rozciàgni´tej !ezki.
Nie kryje si´ tam jednak ˝adna tubka wy-
gaszajàca energi´ od tylnej cz´Êci mem-
brany. To po prostu zabieg stylistyczny.
Trzeba przyznaç – udany.

W ogóle Triangle prezentujà si´ ory-
ginalnie. P!yt´ frontowà wykoƒczono
czarnym lakierem na wysoki po!ysk, zaÊ
pozosta!à cz´Êç obudowy – naturalnym
fornirem mahoniowym. Kawa! dobrej 
roboty. Wygi´cie bocznych Êcianek
zmniejsza niekorzystny wp!yw fal stojà-
cych, które lubià powstawaç wewnàtrz
prostopad!oÊciennych skrzynek.

Wykr´canie g!oÊników to zadanie dla
cierpliwych. Wkr´ty wychodzà opornie.
Zazwyczaj po demonta˝u przetworników
widzimy rozmaite materia!y t!umiàce,
najcz´Êciej p!aty gàbki lub we!ny mineral-
nej. A tutaj – prawie pusto. Tylko w pobli-
˝u tylnej Êcianki i tu˝ przy podstawie 
natknà!em si´ na cienkie kawa!ki waty.
Obudowy wzmocniono grubà poprzeczkà

Test monitory 4000-8000 z!

Genese Trio

Historia marki Triangle zaczyna si´ w 1981 roku.
Renaud de Vergnette postanowi! budowaç kolumny
oferujàce nie tylko naturalny dêwi´k i korzystnà relacj´
jakoÊci do ceny, ale te˝ ciekawe wzornictwo i wysokà
jakoÊç wykonania.

Triangle
Genese Trio
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!àczàcà boczne Êcianki. Co by nie mówiç,
Trio wa˝à swoje.

Jedyne, co w Trio wyglàda tanio,
to gniazda. Podwójne, z!ocone ter-
minale chowajà si´ w plastikowym
profilu i nie wyglàdajà na szczegól-
nie wyrafinowane. Takie same mo˝-
na zobaczyç nawet w kolumnach 
z przedzia!u 1000-2000 z!.

Brzmienie
Wreszcie trafi!y mi si´ Triangle,

które prezentujà 100% firmowego
charakteru. Powoli ju˝ zaczyna!em
myÊleç, ˝e nied!ugo wszystkie ko-
lumny b´dà gra!y tak samo. Testo-
wa!em ju˝ nawet Triangle pozba-
wione rozjaÊnionej góry – gra!y
równo i spokojnie. Niedawno ode-
s!a!em do redakcji pod!ogowe Ge-
nese Lyrr. By!y bardzo dobre, bez
dwóch zdaƒ. Ale francuskie kolum-
ny powinny na dzieƒ dobry b!ysnàç
wysokimi tonami. I tak w!aÊnie sta-
!o si´ tym razem.

Powiecie, ˝e przecie˝ neutralnoÊç
to najwi´ksza zaleta. Mo˝e, ale wy-

obraêmy sobie, jak przera˝ajàco nudne
by!oby ˝ycie, gdyby wszystko gra!o tak 
samo.

Wysokie tony sà podkreÊlone, ale nie
robi!bym z tego problemu, bo ich jakoÊç
nadà˝a za iloÊcià. Na dobrze zrealizowa-
nych p!ytach mo˝na si´ z przyjemnoÊcià
ws!uchiwaç w ka˝de muÊni´cie blachy
miote!kà. Ârednica ma w sobie troch´
przyjemnego, papierowego smaczku i wy-
pe!nienia, ale jej najwi´kszà zaletà jest
szybkoÊç. Dêwi´k jest ˝ywy, energiczny,
chcia!oby si´ powiedzieç – radosny.
Triangle z dzieci´cym entuzjazmem pre-
zentujà ka˝dy repertuar. Po prostu chce
im si´ graç i dobrze si´ przy tym bawià.

Basu jest tyle, ile trzeba. Móg!by byç
troch´ lepiej wype!niony i bardziej mi´si-
sty, ale trzeba pochwaliç kontrol´. Nie da!

si´ przy!apaç na utracie czytelnoÊci i prze-
ciàganiu wybrzmieƒ.

Obok ˝ywio!owoÊci najwi´kszà atrakcjà
Trio jest przestrzeƒ. Monitory, nawet
ustawione troch´ niedok!adnie, zbudo-
wa!y obszernà scen´ i wype!ni!y dêwi´-
kiem pokój. Potrafià najpierw pewnà kre-
skà naszkicowaç g!ówne êród!a dêwi´ku,
a nast´pnie wype!niç t!o niuansami.
WyjÊç z dêwi´kiem do przodu i na boki, 
a potem obsypaç Êciany delikatnym 
pog!osem. Nie sà tak spektakularne jak
Xaviany. Brak im te˝ precyzji Stepów, ale
z pewnoÊcià zas!ugujà, aby postawiç im 
w tej rubryce piàtk´.

Konkluzja
Prawdziwe Triangle.

Test monitory 4000-8000 z!

Podwójne gniazda 
w plastikowym profilu. 
W tak drogich kolumnach
mo˝na by!o zastosowaç 
coÊ lepszego.

Ciekawe wzornictwo. 
IloÊç wersji kolorystycznych
do wyboru: 1.

Triangle Genese Trio
Dystrybucja: Voice
Cena: 7290 z!

Dane techniczne

SkutecznoÊç: 90 dB
Impedancja: 8 omów
Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 20 kHz
Rekomendowana 
moc wzm.: b.d.
Wymiary (w/s/g): 46,5/23,5/37 cm

Ocena

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

Woofer z du˝ym magnesem
bez ekranu. Kopu!ki 
nie da!o si´ zdemontowaç.
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Z ainteresowanych historià marki 
i wyciàgiem z katalogu odsy!am
do prezentacji, opublikowanej 

w „HFiM” 11/08.

Budowa
Wielu producentów kolumn k!adzie

nacisk na rozwiàzania techniczne. Mem-
brany z w!ókna w´glowego albo stopu
aluminium i magnezu, neodymowe 
magnesy, zwrotnice 1. rz´du i kopu!ki 
z berylowej folii. Tak samo traktujà 
obudowy: najwa˝niejszy jest gruby MDF,
najlepiej z wewn´trznà kratownicà i za-
okràglonymi bokami, wyt!umienie 
z mat bitumicznych i p!atów we!ny mi-
neralnej, a okleina to ju˝ mniej wa˝ny
element – swego rodzaju koniecznoÊç. 
U Xaviana jest inaczej. Gdy wyjmu-
jemy kolumny z pude!ka, wcale nie 
patrzymy na materia!, z którego wy-
konano membran´ woofera. Uderza nas
tylko, jak pi´kny przedmiot trafi! w na-
sze r´ce.

Obudowy wyglàdajà Êwietnie nie tylko
z zewnàtrz. Sklejono je z grubych p!yt
MDF. Przednia Êcianka ma w najgrub-
szym miejscu 22 mm. Wszystkie kraw´-
dzie sà Êci´te, ca!y front odchylono do
ty!u, a w dolnej cz´Êci widaç charaktery-
styczne pogrubienie. Fa!d koƒczy si´ 
!agodnie wyprofilowanym !ukiem. Kosz
dolnego g!oÊnika przykr´cono do przed-
niej p!yty, a miejsce pod tweeter wyfre-
zowano, co pozwoli!o zbli˝yç przetwor-
niki do siebie.

Po ich wykr´ceniu zobaczymy gru-
be p!aty gàbki przylegajàce do ka˝dej
Êcianki. Ale to nie koniec historii z wy-
t!umieniem. Pod warstwà gàbki znajdu-
je si´ bowiem kolejna – ze zbitej we!ny
mineralnej. Pod nià mo˝na z kolei 
wyczuç plastry maty bitumicznej. Trzy
warstwy t!umiàce? Widaç, ˝e ktoÊ si´ 
napracowa!.

G!oÊniki pan Barletta wzià! z najwy˝szej
pó!ki. Nisko-Êredniotonowy to 15-cm
Scan-Speak Revelator (15W/8531K00)
z papierowà membranà z charakte-
rystycznymi naci´ciami, odlewanym 
koszem i du˝ym uk!adem magnetycz-
nym. Przy 2500 Hz pa!eczk´ przejmuje
29-mm mi´kka kopu!ka, tak˝e od Scan-
-Speaka (D2905/970000). 

Zaplecze Xavianów wyglàda równie
ciekawie. Mamy tu metalowy tunel rezo-
nansowy, pi´kne i wygodne gniazda
WBT, a zamiast tabliczki czy naklejki –
skórzany pasek z oznaczeniem modelu.
Gdzie byÊmy nie spojrzeli, nie widaç Êla-
du oszcz´dnoÊci.

Mo˝na si´ przyczepiç jedynie do ma-
skownic. Sà porzàdne, ale modulujà
brzmienie. Mo˝na by je zastàpiç cien-
kimi plastikowymi rameczkami, moco-
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Xavian
XN250
Evoluzione

Xavian to manufaktura niewielka, ale rozpoznawalna.
MieÊci si´ w czeskim Kladnie. Zatrudnia oÊmiu
pracowników, w wi´kszoÊci mistrzów stolarskiego
rzemios!a, a za ca!ym przedsi´wzi´ciem stoi w!oski
konstruktor – Roberto Barletta.

XN250
Evoluzione
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wanymi na przyk!ad na magnesy ukry-
te tu˝ pod fornirem albo na wzór Audio
Physica – do wkr´tów mocujàcych g!oÊ-
niki.

Brzmienie
Xaviany opanowa!y do perfekcji sztuk´

„znikania” z pokoju. Ich przestrzeƒ nie
jest mo˝e tak precyzyjna, jak w Stepach
Audio Physica, a brzmie-
nie jako ca!oÊç wydaje si´
mniej punktowe, ale kiedy
porównamy obie konstruk-
cje, mo˝e si´ okazaç, ˝e 
niemieckie monitory a˝ za
bardzo Êciskajà dêwi´ki tym
swoim ˝elaznym imad!em.
Kreowana przez nie scena
jest du˝a, a lokalizacja in-
strumentów niesamowicie
dok!adna. W przypadku Evo
kontury nie sà a˝ tak ostre,
ale rozmiary przestrzeni
zdajà si´ nieograniczone.
Kolumny po prostu tonà 
w powietrzu wype!nionym
muzykà. Ginà bez Êladu, 
a szkoda, bo to pi´kne me-
belki.

Po pewnym czasie zaczà!em si´ zasta-
nawiaç, czy aby nie mam do czynienia 
z najbardziej przestrzennymi zestawa-
mi, jakie dotychczas recenzowa!em.
Chodzi o swobod´, z jakà dêwi´k wype!-
nia pomieszczenie; efekt otoczenia,
wr´cz zanurzenia w muzyce. Zupe!nà
wolnoÊç i trójwymiarowoÊç. I doszed-
!em do wniosku, ˝e tak. Evo sà pod 
tym wzgl´dem wybitne. Je˝eli ktoÊ wska-
˝e w tym przedziale cenowym g!oÊni-
ki oferujàce bardziej spektakularnà 
przestrzeƒ, stawiam butelk´ dobrego 
wina.

Na tym si´ jednak zalety Xavianów nie
koƒczà. Ich drugim atutem jest szeroko
poj´ta naturalnoÊç. Brzmienie ma zna-
komicie wywa˝one proporcje, a g!oÊniki

wspó!pracujà ze sobà tak p!ynnie, ˝e 
nawet s!uchajàc ich w skupieniu, trud-
no wychwyciç szwy. Czeskie monitory 
prezentujà pi´knà barw´, niemal zupe!-
nie neutralnà, z leciutko zaznaczonym 
papierowym posmakiem. Dêwi´k cechu-
je tak˝e odpowiednia g´stoÊç i wype!-
nienie, co jednak w ˝aden sposób nie

k!óci si´ z dynamikà i szybkà reakcjà na
impulsy.

W Xavianach przeciwieƒstwa, zamiast
uparcie ze sobà walczyç, dope!niajà si´,
tworzàc wywa˝onà ca!oÊç. Szczegó!o-
woÊç wysokich tonów nie m´czy ani nie
odbija si´ negatywnie na spójnoÊci. De-
likatnie ocieplone zabarwienie i pa-
pierowa g´stoÊç nie przeszkadzajà 
w osiàgni´ciu bardzo dobrej dynamiki.

Wiele monitorów, mimo usilnych sta-
raƒ konstruktorów, ma mniejsze lub
wi´ksze problemy z basem. Najbardziej
typowà bolàczkà jest oczywiÊcie brak
najni˝szych cz´stotliwoÊci, ale gorzej, 
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Minimalistyczna zwrotnica
przykr´cona do obudowy 
za poÊrednictwem zbitej
we!ny mineralnej. 
Znajdziemy tu te˝ maty
bitumiczne i du˝e p!aty gàbki.

G!oÊniki z najwy˝szej pó!ki 
i pi´kny !uczek na froncie.
Kable lutowane.

Dok!adna, 
w ca!oÊci r´czna robota.
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˝e zdarza si´ równie˝ 
wyciàganie basu na si!´.
Tutaj uda!o si´ po raz
kolejny osiàgnàç z!oty
Êrodek. Niskie tony sà
bardzo dobre pod ka˝-
dym wzgl´dem. Przede
wszystkim jest ich do-
k!adnie tyle, ile byç po-
winno. Ale nale˝y tak˝e
pochwaliç ich g!´bi´,
barw´, kontrol´ oraz
brak bas-refleksowych
podbarwieƒ.

S!uchajàc Triangli czy
Audio Physików, skupia-
my si´ na iloÊci detali 
w zakresie wysokich to-
nów, rozdzielczoÊci i ogól-
nej czytelnoÊci przekazu.
Wydaje nam si´, ˝e esen-
cjà przejrzystoÊci jest
w!aÊnie to, co prezentujà
Stepy – mnóstwo drob-
nych dêwi´ków, z któ-
rych ka˝dy s!ychaç osob-
no. Xaviany pokazujà
natomiast, ˝e bogactwo
szczegó!ów mo˝na zaprezentowaç w sposób zupe!nie na-
turalny, nie zaprzàtajàcy nawet naszej uwagi. Sà w tym
dêwi´ku wszystkie sk!adniki, zaczynajàc od dêwi´ków pierw-
szoplanowych, a koƒczàc na mikroskopijnych detalach. 
Zestawy koncentrujà si´ na przekazaniu muzyki jako ca!oÊci,
której wa˝nym elementem jest w!aÊnie ten plankton. Ale 
nie ma potrzeby go eksponowaç. Evo po mistrzowsku odda-
jà akustyk´ i atmosfer´ nagrania, a tak˝e skomplikowanà
struktur´ dêwi´ku. Co wa˝ne, nie przeszkadza nam nawet
s!absza realizacja nagrania. Przestaje byç nieznoÊnym 
problemem, a staje si´ po prostu integralnym elementem 
ods!uchu. Obserwacja ró˝nic mi´dzy p!ytami sprawia nam
przyjemnoÊç. Si´gamy po albumy, które wydawa!y nam si´
nagrane podobnie i okazuje si´, ˝e one tak˝e si´ mi´dzy sobà
ró˝nià. A XN250 Evo stojà i udajà, ˝e to nie one grajà. Ale ja
wiem swoje.

Wyd!uba!em ze stojaka prawie wszystkie p!yty, a czasami
specjalnie wraca!em do domu wczeÊniej, ˝eby mieç wi´cej
czasu na s!uchanie.
Xavian udowodni!, ˝e
wcià˝ mo˝na znaleêç
na rynku konstruk-
cje wybitne. Nie tyl-
ko technicznie dosko-
na!e, ale obdarzone
jakimÊ magicznym
pierwiastkiem, który
z ka˝dym dniem bar-
dziej przyciàga. Mo˝-
na si´ w nich zako-
chaç.

Konkluzja
W XN250 Evolu-

zione Roberto Barlet-
ta w!o˝y! ca!e swoje
serce. To s!ychaç.
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Metalowy bas-refleks,
skórzany pasek 
i wygodne gniazda.

Xavian 
XN250 Evoluzione  
Dystrybucja: Moje Audio
Cena: 7980 z!

Dane techniczne

SkutecznoÊç: 86 dB
Impedancja: 8 omów
Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 32 kHz
Rekomendowana 
moc wzm.: 40-120 W
Wymiary (w/s/g): 30/19,2/33 cm

Ocena

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