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Test kolumny 2000–4000 z! 

Odtwarzacz CD: Gamut CD 3, 
Creek Evolution 2

Wzmacniacz: McIntosh MA7000, 
Baltlab Epoca 1 v 3

Kable sygna!owe 
i g!oÊnikowe: Fadel Aphrodite
Kable sieciowe: Fadel Aphrodite, 

Neel N14E Gold
Stoliki: StandArt

Przyzwoite pod!ogówki 
do systemu stereo 
to wydatek co najmniej 2000 z!. 
Dziesi´ç lat temu zachwyca!y 
nas konstrukcje z ni˝szego 
segmentu, ale sprz´t hi-fi dro˝eje. 
To, co nasi Czytelnicy uwa˝ajà 
za poziom podstawowy, 
szeroka publicznoÊç coraz cz´Êciej 
uznaje za luksus.
Mi!oÊnicy dobrego brzmienia 
nie dajà si´ jednak nabraç 
na tandet´ i nie chcà, 
by sprowadzaç ich samograje 
do roli AGD. Je˝eli nale˝ycie 
do tej grupy, zapraszam do Êwiata hi-fi 
– jednego z ostatnich bastionów jakoÊci.

Maciej Stryjecki

SzeÊciopak

System

SzeÊciopak
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P oszukujàc w Internecie informacji
o Audio Pro, trafi!em na kilkana-
Êcie katalogów. Ka˝dy zawiera! co

innego. Ró˝nice nie ogranicza!y si´ do ko-
lejnych serii kolumn. Te wprawdzie sà
g!ównymi bohaterami cenników, ale cze-

go jeszcze tam nie ma… Naj-
bardziej spodoba!y mi si´
dziwaczne stacje dokujàce –
przenoÊne, wyglàdajàce jak
spora walizka, w dodatku
oprawione w skór´. Wzor-

nictwo? Troch´ retro, troch´ przypomi-
najàce wyposa˝enie domu z „Mechanicz-
nej pomaraƒczy”. Podobnie wyglàdajà
„skórzane” kolumny. Zarówno te stereo-
foniczne – audiofilskie, jak i monofonicz-
ne, z wbudowanym radioodbiornikiem
lub odtwarzaczem CD. Znajdà si´ tak˝e
systemiki mikro oraz zestawy do kom-
puterów.

Na tym tle seria Wigo prezentuje si´
najnudniej na Êwiecie. Ot, kolejne kla-
syczne skrzynki. Warto jednak zwróciç
uwag´ na ceny. WI-160 to najdro˝szy 
model, a kosztuje 2160 z! za par´.

Budowa
Od pozosta!ych ró˝ni si´ niezwyk!à

„ozdobà” na froncie: dwiema pasywnymi
membranami w kszta!cie stadionu. Sà
sztywne i stosunkowo ci´˝kie, dlatego
wkl´s!y resor tak˝e jest masywny. Podob-
ne znajdziemy w starych Thielach; w swo-
im czasie stosowa! je tak˝e Kef. Takie 
rozwiàzanie zapowiada mocny, choç spe-
cyficzny bas. 25 Hz w tabeli danych tech-
nicznych zaostrza apetyt. 

Test kolumny 2000–4000 z! 

Audio Pro
Wigo WI-60
Niewielu producentów mo˝e si´ 
pochwaliç tak oryginalnà ofertà, jak Audio 
Pro. Szwedzka firma istnieje od 1978 roku 
i ma obecnie dystrybutorów w 30 krajach.
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Aktywne przetworniki ustawiono 
w uk!adzie d’Appolito. Zarówno kopu!ka,
jak i nisko-Êredniotonowe do z!udzenia
przypominajà produkty Focala. Ta pierw-
sza ma odwróconà membran´ z tytanu 
i malutki neodymowy magnes. Sto˝ki
„midwooferów” to z kolei papier nasàczo-
ny kompozytem, z napylonymi drobina-
mi w!ókna szklanego. Kosze sà plastiko-
we, a magnesy niezbyt okaza!e. Audio Pro
podkreÊla, ˝e membrany sà bardzo lekkie
i szybko reagujà na impulsy. Zwrotnica
dzieli pasmo przy 2,8 kHz.

Obudowy wykonano z 2-cm MDF-u.
Wewn´trzne wyt!umienie to kilka p!atów
pianki. Konstrukcj´ wzmacniajà zamon-
towane wewnàtrz listwy. Urody dodajà
skrzynkom przednie Êcianki, pokryte
b!yszczàcym lakierem, przypominajàcym
fortepianowy. W komplecie producent
do!àcza podstawki, w które mo˝na wkr´-
ciç kolce. Na pewno poprawià stabilnoÊç;
zw!aszcza na dywanie. Do dyspozycji ma-
my par´ niklowanych gniazd. Przyjmujà
go!e przewody, wide!ki i wtyki bananowe.

Je˝eli ktoÊ ma ochot´ skompletowaç
system 5.1, seria Wigo daje kilka mo˝li-
woÊci. Znajdziemy w niej dwa monitory,
g!oÊnik centralny, aktywny subwoofer 
z 25-cm g!oÊnikiem i mniejsze pod!ogów-
ki z identycznymi przetwornikami, po-
zbawione jednak membran biernych. 
W najtaƒszej wersji z subwooferem wyda-
my tylko 3775 z!, w najdro˝szej – 4520 z!.
Bioràc pod uwag´ te kwoty, trudno narze-
kaç na wykoƒczenie sztucznà okleinà. 
W kolorach wybieraç mo˝na do woli, 
pod warunkiem, ˝e zdecydujemy si´ na
czarny. 

Wra˝enia ods!uchowe
Fortepian w wykonaniu Audio Pro za-

brzmia! mi´kko. Kolumny podkreÊla!y
okràg!oÊç Êrednicy i ciep!y charakter do-
!u. Dominowa!y spokój i p!ynnoÊç. Mo˝e
czasem przyda!oby si´ troch´ wi´cej kla-
rownoÊci w wysokich rejestrach i oddania
akustyki sali, ale akurat p!yta „Grand 

Piano” nie nale˝y do !atwych wyzwaƒ dla
sprz´tu. Najwa˝niejsze jednak, ˝e dêwi´k
nie m´czy! i nie odbiega! zbytnio od natu-
ralnego wzorca. 

W wi´kszych sk!adach góra si´ otwo-
rzy!a, faktura nabra!a przejrzystoÊci, ale
uda!o si´ zachowaç ten sam relaksujàcy
charakter. Przyznam, ˝e patrzàc na pa-
sywne membrany, spodziewa!em si´ 
spowolnionego i napompowanego basu, 
a tymczasem okaza! si´ on szybki i do-
k!adny. W przypadku instrumentów nie
pod!àczonych do gniazdka nie mo˝na si´
zresztà spodziewaç fali uderzeniowej. 
Mimo to stopa mia!a energi´ odczuwalnà
w odpowiednich momentach. 

Do przejrzystoÊci wi´kszych zastrze˝eƒ
nie mam; do naturalnoÊci, w przypadku
orkiestry symfonicznej – tak˝e nie. Tràb-
ki, flety i drzewo pokaza!y sporo blasku w
górze. Jedynie przestrzeƒ mog!aby byç
obszerniejsza. Ale i w tej rubryce postawi´
zas!u˝onà czwórk´.

W realizacjach Stockfischa uda!o
si´ osiàgnàç to, co dla cz´Êci dro˝-

szych kolumn pozostaje poza zasi´giem –
czytelnoÊç po!àczonà ze spokojem i bra-
kiem wyraênych ekspozycji. Audio Pro
gra!y z kulturà, nie próbujàc nadaç muzy-
ce w!asnego rysu. Je˝eli ju˝ mia!bym 
doszukiwaç si´ jakichÊ cech charaktery-

stycznych, by!aby to mi´kka i !agodna 
góra. Zwykle uspokojenie temperamentu
niektórych nagraƒ wià˝e si´ z utratà czy-
telnoÊci lub po prostu wycofaniem zakre-
su. Tutaj tak si´ nie sta!o. Wigo potrafi!y
muzyk´ uczyniç przyjemnà dla ucha, nie
tracàc szczegó!ów.

Poziomy dynamiki osiàgane z du˝ych
pod!ogówek powinny zadowoliç wi´k-
szoÊç melomanów. Nie b´dzie to koncer-
towe szaleƒstwo, jak w przypadku JBL-a,
ale decybeli na pewno nie zabraknie. 
W nagraniach rockowych Wigo mogà si´
niektórym wydaç zbyt grzeczne, ale 
bioràc pod uwag´ ich niewygórowanà 
cen´, trzeba zrozumieç, ˝e nie da si´ stwo-
rzyç produktu doskona!ego. Audio Pro
preferujà muzyk´ akustycznà i w niej spi-
sujà si´ najlepiej. Przy du˝ej zawartoÊci
elektronicznego do!u uprzywilejowa-

nie niektórych zakresów basu staje si´ 
zauwa˝alne.

Konkluzja
Kolumny muzykalne, dajàce komfort

s!uchania. Je˝eli nie macie zbyt wiele gro-
sza na system, powinniÊcie uwa˝nie ich
pos!uchaç. Propozycja jest bardziej atrak-
cyjna, ni˝ si´ z poczàtku wydaje.

Test kolumny 2000–4000 z! 

Audio Pro 
Wigo WI-160
Dystrybucja: Audio System
Cena: 2190 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊników: 2/3
SkutecznoÊç: 90 dB
Impedancja: 4 omy
Pasmo przenoszenia: 25 Hz – 30 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 25-200 W
Wymiary (w/s/g): 106,5/19/29 cm
Masa: 13,4 kg/szt.

Ocena

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

Para z!oconych gniazd i… tyle.

Oprócz trzech g!oÊników 
w uk!adzie d’Appolito
zastosowano dwie 
membrany bierne.

Zwrotnica minimalistyczna, 
jak u Xaviana.
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O d roku 1981 Elac koncentruje
si´ na kolumnach. Jest tak˝e
jednà z niewielu wytwórni, 

które same produkujà przetworniki. 
Nie wszyscy wiedzà, ˝e wymaga to po-
wa˝nego zaplecza technicznego, a co za
tym idzie – inwestycji. Opracowanie 
g!oÊnika i wdro˝enie go do produkcji 
to koszt „pi´ciocyfrowy”. Dlatego wi´k-

szoÊç audiofilskich
manufaktur korzysta 
z gotowych podzes-
po!ów. Elac mia! wy-
starczajàco du˝o cza-
su i sukcesów, aby
stworzyç w!asnà 
estetyk´, opartà 
w du˝ej mierze na 

autorskich, cz´sto innowacyjnych roz-
wiàzaniach. SpoÊród nich najbardziej
utkwi! mi w pami´ci g!oÊnik 4Pi, zwany
potocznie „grzybkiem”. Kolejne udane
rozwiàzanie to JET (wst´ga, podobnie
jak 4Pi). Elac od dawna stosuje tak˝e 
kanapkowe membrany nisko-Êrednioto-
nowe z b!yszczàcà warstwà metalicznà 
na wierzchu. W jego fabryce powstajà
równie˝ jedne z najpi´kniejszych obu-
dów. To, ˝e kolumny nie nale˝à do 
tanich, staje si´ zrozumia!e, gdy przyj-
rzymy im si´ z bliska. Je˝eli pozosta!a
gdzieÊ jeszcze przys!owiowa niemiecka
solidnoÊç, to na pewno mo˝na jà znaleêç
u Elaca.

Budowa
FS 127 to Êredniej wielkoÊci zestawy

pod!ogowe. Dost´pne sà cztery warianty
kolorystyczne: tytan, wiÊnia, czarny 
i srebrny (ten ostatni na wykoƒczeniu),
ale przednia Êcianka jest zawsze pokry-
wana lakierem fortepianowym. Warto
obejrzeç jà z bliska, pod Êwiat!o, aby 

Test kolumny 2000–4000 z! 

Elac FS 127
Niewiele du˝ych firm pozostawi!o 
produkcj´ w swoich macierzystych 
krajach. Tym bardziej nale˝y doceniç 
napis „Made in Germany” 
na eleganckich skrzynkach z Kilonii.
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doceniç jakoÊç wykonania. Nie powsty-
dzi!by si´ jej nawet Steinway.

Obudowy sklejono z 2,5-cm p!yt
MDF. Sà na tyle solidne, ˝e nie wymaga-
jà wewn´trznych wzmocnieƒ. Mimo to 
je zastosowano. Dba!oÊç o szczegó!y wi-
daç te˝ tam, gdzie wzrok nie si´ga. We-
wn´trzne okablowanie zrealizowano
grubymi przewodami z jednà ˝y!à mie-
dzianà, drugà – srebrzonà. W zwrotnicy
tak˝e u˝yto wysokiej jakoÊci komponen-
tów, jak choçby cewki powietrzne nawi-
ni´te drutem OFC. Gniazda to wygodne
z!ocone zaciski, oblane przezroczystym
plastikiem.

Dwuipó!dro˝ny uk!ad bazuje na trzech
g!oÊnikach, ustawionych symetrycznie.
Niewielkie nisko-Êredniotonowce majà
kanapkowe, jednolicie wkl´s!e membra-
ny, odlewane metalowe kosze i pot´˝ne
magnesy, ukryte w ekranujàcych pusz-
kach. Metalowa kopu!ka tak˝e jest ekra-
nowana. Zwrotnica dzieli pasmo przy 
2,5 kHz, a dolny g!oÊnik wspomaga re-
produkcj´ basu poni˝ej 500 Hz. Pierwszy
tunel bas-refleksu wyprowadzono do 
ty!u. Drugi dmucha w pod!og´, a raczej 
w polakierowanà na b!ysk podstaw´, nad
którà unoszà skrzyni´ cztery masyw-
ne nó˝ki. Kolumny powinniÊmy uzbroiç
w kolce, do!àczane w komplecie.

Elaki sà kompatybilne, ale bardziej 
lubià mocne, tranzystorowe wzmacnia-
cze, ni˝ na przyk!ad Triangle i skrzynki
ze stajni Harmana.

Wra˝enia ods!uchowe
W dynamicznej rozrywce Elaki grajà

efektownie. Podobnie jak JBL-e zdradza-
jà sk!onnoÊç do zdecydowanego akcen-
towania góry, ale za to potrafià to zre-
kompensowaç mi´sistym basem. Wiele
osób uwa˝a, ˝e metalowe membrany 
majà raczej tendencj´ do utwardzania
do!u, ale tutaj dzieje si´ inaczej. Kolum-
ny z Kilonii zawsze mia!y w tym wzgl´-
dzie w!asny charakter – spr´˝ysty i pul-

sujàcy dó!. W wydaniu najdro˝szych
modeli jest to wr´cz znak firmowy i ce-
cha, w której mo˝na si´ zakochaç. Pierw-
szym Elakiem z prawdziwego zdarzenia,
jaki s!ysza!em, by! uzbrojony w grzybek
214 4Pi. Do dzisiaj wspominam to wra-
˝enie, które spowodowa!o, ˝e zaintere-
sowanie sprz´tem hi-fi przekszta!ci!o si´
niemal w obsesj´. OczywiÊcie, opisywane
skrzynki to w katalogu niemieckiej firmy
„entry level”, ale ju˝ tutaj mamy na-
miastk´ tego, co jest dost´pne znacznie
wy˝ej.

W mniejszych sk!adach s!ychaç tak˝e
firmowà gór´. Czyli – przejrzystà, dêwi´cz-
nà i bardzo czystà. Nie jest to wst´ga JET,

ale ju˝ czuç, ˝e alikwoty wype!niajà stu-
dio, w którym dokonano nagrania. G!o-
sy brzmià ciep!o i mi´kko. Uwag´ 
przyciàgajà szarpni´cia strun gitar, pod-
kreÊlane przez metalowe kopu!ki. Sak-
sofony i tràbki wychodzà przed lini´ 
g!oÊników. FS 127 ma tendencj´ do przy-

bli˝ania nam zdarzeƒ. Rysuje scen´, 
która mo˝e nie powala g!´bià, ale za to
panuje na niej porzàdek. W sk!adach
symfonicznych Elaki zachowujà przej-
rzystoÊç i czytelnoÊç. Pomaga temu jas-
na i dêwi´czna góra, która nie pozos-
tawia pola do krytyki. S!ychaç ka˝de
uderzenie pa!eczki w talerz, a w triach
jazzowych najwa˝niejszy jest !ad i kla-
rownoÊç. 

Dopiero w muzyce z du˝à zawartoÊcià
elektroniki wysokie tony zaczynajà nie-
pokojàco cykaç. Stopa jest wydobyta 
z t!a. S!ychaç jà tutaj nawet lepiej ni˝ 
w JBL-ach, ale cz´sto si´ zdarza, ˝e pew-
ne cz´stotliwoÊci w konkretnych konfi-

guracjach pojawiajà si´ niemal znikàd.
W tym wypadku wspomniana atrakcja
tylko doda!a nagraniu tempa i ˝ycia.

Konkluzja
Eleganckie, starannie wykonane ko-

lumny z charakterem. Je˝eli jesteÊcie
przeciwnikami tzw. „niemieckiego brzmie-
nia”, warto pos!uchaç Elaca. Ja zawsze
ceni!em t´ firm´. Ale zaraz, zaraz…
Przecie˝ Audio Physic to te˝ germaƒski
wynalazek!

Test kolumny 2000–4000 z! 

Na bogato.

Elac FS 127 
Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 3598 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊników: 2,5/3
SkutecznoÊç: 89 dB
Impedancja: 4 omy
Pasmo przenoszenia: 35 Hz - 25 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 30 - 200 W
Wymiary (w/s/g): 98/23,5/33 cm
Masa: 16,4 kg

Ocena

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

Elac korzysta z w!asnych
przetworników. Wszystkie 
sà ekranowane magnetycznie.

Zwrotnica na dwóch p!ytkach.
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J e˝eli mielibyÊmy wskazaç jakàÊ ce-
ch´ wyró˝niajàcà Infinity na tle
konkurencji, to chyba by!aby nià 

innowacyjnoÊç. Ju˝ pierwsza konstrukcja,
stworzona w mitycznym gara˝u, by!a nie
pospolità skrzynkà a trójdro˝nym elektro-

statem ze sterowanym przez serwo subwo-
oferem. Przed przy!àczeniem do grupy
Harman International (1982) powsta! 
jeden z najbardziej spektakularnych pro-
jektów – Infinity Reference Standard,
przez wielu recenzentów uznany wów-

czas za najlepiej brzmiàcy system g!oÊniko-
wy na Êwiecie. Osiem lat póêniej debiuto-
wa!a seria Kappa, tak˝e entuzjastycznie
przyj´ta przez rynek.

Dzisiejsza oferta kolumn domowych
(firma ma tak˝e spore osiàgni´cia w samo-
chodówce) zawiera bardzo oryginalne
konstrukcje, których nie sposób pomyliç 
z dokonaniami innych producentów. Fla-
gowy model Prelude i seria Cascade to jed-
ne z najbardziej futurystycznie wyglàdajà-
cych kolumn, jakie znajdziecie w dowolnej
szerokoÊci geograficznej. Przy nich opisy-
wane Classie to szczyt konserwatyzmu.

Budowa
Kolumny od razu zwracajà uwag´ swoim

wzrostem. Sà zdecydowanie wy˝sze od
wszystkich z tej stawki, co dodatkowo pod-
kreÊlajà smuk!e proporcje. Drewniane 
wykoƒczenia zaprojektowano tak, by two-
rzy!y ca!oÊç z estetycznymi maskownicami.
Je˝eli zechcemy je zdjàç, musimy si´ liczyç 
z protestem pi´kniejszej po!owy.

Obudowy wykonano z grubych p!yt
MDF. Wewnàtrz zamontowano skompli-

Test kolumny 2000–4000 z! 

Infinity 
Classia 336
Firma Infinity mo˝e si´ pochwaliç 
high-endowymi korzeniami. Powsta!a 
w 1968 roku i od samego poczàtku celowa!a 
w najbardziej wymagajàcych klientów.
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kowane kratownice usztywniajàce kon-
strukcj´. Pozosta!e miejsce wype!niono
piankà. Nawet kable (grube, solidne) owi-
ni´to materia!em t!umiàcym.

G!oÊnik Êredniotonowy pracuje w zam-
kni´tym walcu. Wysokotonowy ma w!asny
falowód. Kopu!k´ schowano g!´boko 
w tubie wyk!adniczej, poprawiajàcej jej sku-
tecznoÊç. Firma chwali si´, ˝e membrana 
z CMMD (Ceramic Metal Matrix Dia-
phragm – technologia polegajàca na obu-
stronnym pokryciu aluminiowej formy 
materia!em ceramicznym) swobodnie od-
twarza pasmo powy˝ej 40 kHz, a falowód
ma zapewniaç aksamitne brzmienie i po-
prawiaç wspó!prac´ z resztà g!oÊników. 

Tych nie ˝a!owano. Oprócz Êrednioto-
nowca, zintegrowanego wspólnym moco-
waniem z kopu!kà, na froncie ka˝dej
skrzynki znalaz!y si´ a˝ trzy membrany 
basowe. Ich stalowe kosze wieƒczà ogromne
i ci´˝kie jak diabli magnesy. Takiego na-
p´du nie powstydzi!yby si´ nawet 30-cm
potwory z subwooferów. Wszystkie mem-
brany wykonano z CMMD. Filtr o nachyle-
niu 24 dB/okt. dzieli pasmo przy 500 Hz 
i 2,8 kHz. Osoby, które si´ obawiajà o kom-
patybilnoÊç Infinity, uspokajam – skutecz-
noÊç 91 dB zapowiada du˝à tolerancj´ dla
elektroniki.

Z ty!u znajdziemy dwie pary solidnych
z!oconych gniazd. Ca!oÊç opiera si´ na roz-
suni´tych na boki nó˝kach, które poprawia-
jà stabilnoÊç wysokich skrzyƒ. Wykonanie,
jakoÊç materia!ów i dba!oÊç o szczegó!y 
zas!ugujà na pochwa!´. Trudno b´dzie zna-
leêç drugie tak okaza!e, a przy tym starannie
wykonane kolumny w tej cenie.

Wra˝enia ods!uchowe
Zanim rozpoczà!em w!aÊciwy ods!uch,

kolumny pracowa!y kilka dni. W tym cza-
sie oglàda!em filmy. Infinity w pewnym
sensie spe!nia!y rol´ systemu kina domo-
wego, chocia˝ by!y pod!àczone do stereofo-
nicznego wzmacniacza. Ju˝ wtedy zauwa-
˝y!em, ˝e ich zdolnoÊç generowania pot´˝-
nego basu zdecydowanie wykracza ponad

to, do czego przyzwyczai!y mnie g!oÊniki 
w zbli˝onej cenie. 

W czasie s!uchania dobrze nagranych
p!yt popowych te obserwacje si´ potwier-
dzi!y. W dodatku od razu da!a o sobie
znaç góra pasma. Bardzo wyrazista, tro-
ch´ ostra, a jednoczeÊnie majàca w sobie
odrobin´ aksamitu. Dêwi´k by! bezpo-
Êredni, czytelny i wysuni´ty przed lini´
g!oÊników. Infinity odrobin´ przybli˝a!y
scen´, ale to podkreÊla!o wra˝enie otwar-
toÊci i bezpoÊrednioÊci. Kiedy wchodzi!
pot´˝ny i g!´boki bas, pokój wype!nia! si´
fizycznie odczuwalnà falà. Musz´ przy-
znaç, ˝e nieraz wyrwa!o mi si´ niecen-
zuralne s!owo, bo takiej pot´gi do!u si´

nie spodziewa!em, nawet patrzàc na szeÊç
g!oÊników, które jà wytwarzajà. 

W takich przypadkach bas zwykle domi-
nuje nad resztà. Przykrywa Êrednic´ i za-
mazuje rysunek sceny i grajàcych na niej
instrumentów. Tymczasem Infinity zacho-
wywa!y czystoÊç i jeÊli nawet czasem prze-
sadzi!y z górà, to nadal by!em pod wra˝e-
niem ich mocy. Chyba jeszcze nie s!ysza!em
w tej cenie kolumn, które potrafi!yby stwo-

rzyç w domu atmosfer´ koncertu, zw!asz-
cza tego z DVD. 

Classia najlepiej si´ czujà w muzyce roz-
rywkowej. W symfonice nadal zadziwiajà
dynamikà, ale czuç lekkie cofni´cie Êredni-
cy. Jednak do przestrzeni nie mo˝na mieç
zastrze˝eƒ. Mimo pokaênych gabarytów
kolumny potrafià zniknàç z pokoju, o ile
b´dziemy dysponowaç odpowiedniej klasy
elektronikà i oczywiÊcie nagraniem. W mu-
zyce fortepianowej daje si´ s!yszeç osu-
szenie Êrednicy i uprzywilejowanie góry, 
ale dêwi´k pozostaje wyraêny i czysty. Za to
perkusja w sk!adach jazzowych – armata!
Nie ka˝dy zaakceptuje taki przekaz, ale 
osoby poszukujàce mocnych wra˝eƒ b´dà
zachwycone.

Kiedy jednak w!àczy!em „3121” Prince’a,
sta!o si´ coÊ dziwnego. Bas si´ cofnà!, a po-
jawi!a si´ góra w zaskakujàcej obfitoÊci.
Oznacza to, ˝e wy˝szy zakres do!u jest cof-
ni´ty, przez co uzyskano wra˝enie nad-
przejrzystoÊci i porzàdku, za to najg!´bsze
pomruki sà traktowane priorytetowo.

Konkluzja
Nie zmienia to faktu, ˝e w kinie domo-

wym i audiofilskich realizacjach z pot´˝-
nym basem kolumny pokazujà rozmach, 
o który mo˝na posàdziç wielkie, koncerto-
we skrzynie do nag!aÊniania du˝ych sal.

Test kolumny 2000–4000 z! 

Podwójne gniazda 
w z!otej szacie.

Infinity Classia 336
Dystrybucja: RBC
Cena: 3998 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊników: 3/5
SkutecznoÊç: 91 dB
Impedancja: 8 omów
Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 30 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 10 - 250 W
Wymiary (w/s/g): 123,5/21,5/26,5 cm
Masa: 25,4 kg

Ocena

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

Czego jak czego, ale nap´du 
cewkom nie zabraknie.

T!umienie wibracji 
nie omin´!o tak˝e kabli.
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A merykanie od samego poczàtku
k!adà nacisk na wszystkie pola
eksploatacji kolumn. Skrzynki 

z trzema literkami trafia!y nie tylko pod
strzechy, ale tak˝e do studiów, rozg!oÊni
radiowych i klubów. Nag!aÊnia!y te˝
wielkie koncerty. W tym przypadku JBL
mo˝e spokojnie rywalizowaç z resztà
Êwiata, bo jego legendarne konstrukcje
zawsze uznawano za jedne z najlep-
szych, a w dodatku ich ceny nie przy-

prawia!y o zawrót
g!owy.

Bazujàc na roz-
wiàzaniach estra-
dowych, konstruk-
torzy opracowali
lini´ Studio L. Rzut
oka wystarczy, by
stwierdziç, co by-
!o ich prioryte-
tem. Seria liczy

osiem modeli, a ka˝dy jest konstrukcjà
trój- albo czterodro˝nà (pomijajàc oczywi-
Êcie subwoofer). Nawet zestawy efektowe 
i centralny majà po cztery przetworniki, 
w tym charakterystyczny superwysokoto-
nowy, schowany w g!´bokiej tubie. 

Podzia! pasma na cztery cz´Êci zapew-
nia g!oÊnikom komfort pracy, ale stwa-
rza te˝ problem z ich zestrojeniem. Jak
nietrudno si´ domyÊliç, zespó! in˝ynie-
rów JBL-a i z tym sobie poradzi!.

Z poszczególnych modeli mo˝na z!o-
˝yç system do kina domowego i chyba
w!aÊnie z tà myÊlà zaprojektowano seri´.
Wszystkie g!oÊniki basowe majà ekrano-
wane magnesy, a wi´c mo˝na je bez
obaw postawiç blisko telewizora. Zestaw
5.1 w wykonaniu JBL-a to dobry wybór
do kina akcji, gdzie trzeba zatrzàÊç zie-
mià. Tak samo jak na dobrze nag!oÊnio-
nym koncercie.

Budowa
Wykonane z 20-mm p!yt MDF skrzy-

nie sà naprawd´ pot´˝ne. Nie majà mo˝e
a˝ tak s!usznego wzrostu, jak Infinity, 
ale nadrabiajà to szerokoÊcià i, przede
wszystkim, g!´bokoÊcià. JakoÊç rzemio-

Test kolumny 2000–4000 z! 

JBL L880JBL L880
Seria Studio L powsta!a w oparciu 
o doÊwiadczenia z konstrukcjami 
profesjonalnymi. W tej dziedzinie 
dla JBL-a nie ma chyba tajemnic.
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s!a i materia!ów jest równie dobra jak 
w Classiach, chocia˝ nie zdecydowano
si´ na wewn´trzne kratownice. Zamiast
nich zamontowano listwy usztywniajàce,
co przy takich gabarytach skrzyƒ nie po-
winno nikogo dziwiç.

Do 700 Hz pracujà dwa 16-cm g!oÊni-
ki z PolyPlasu. Z tego samego materia!u
wykonano membran´ Êredniotonowà.
Przetwornik zamkni´to w osobnej ko-
morze. Od 5 kHz pasmo wype!nia tyta-
nowa kopu!ka, powy˝ej 20 kHz pa!eczk´
przejmuje „gwizdek” z mylaru – mate-
ria!u wykorzystywanego do budowy
m.in. paneli elektrostatycznych.

Bas-refleks dmucha do przodu. To do-
bra wiadomoÊç dla osób, które nie dys-
ponujà du˝ym pomieszczeniem, chocia˝
i tak lepiej b´dzie, je˝eli pozostawià od
tylnej Êciany przynajmniej 60 cm luzu.
Gniazda sà podwójne i z!ocone. Przyj-
mujà wszystkie popularne koƒcówki, jak
i go!e przewody. Kolumny nie sà wyma-
gajàce w stosunku do wzmacniaczy. Byle
amplituner do kina domowego sobie 
z nimi poradzi. 91 dB skutecznoÊci i im-
pedancja 8 omów to bardzo przyjazne
parametry.

Jedyne, na co mo˝na narzekaç, to fakt,
˝e zamiast forniru zdecydowano si´ 
na sztucznà foli´. Ale jest wystarczajàco
estetyczna, byÊmy mogli spaç spokojnie.
L880 sà dost´pne tylko w kolorze drewna
wiÊni.

Wra˝enia ods!uchowe
JBL-i s!ucha!em bezpoÊrednio po Infi-

nity. Zaczà!em od Prince’a, czyli mate-
ria!u, który najmniej mi si´ na nich 
podoba!. Bardzo dobrze si´ sta!o, ponie-
wa˝ od razu da!o si´ odczuç, ˝e dêwi´k
jest zdrowszy i bardziej wyrównany. Po-
jawi! si´ wy˝szy bas, który stanowi pod-
staw´ groove’u w „Fury”. L880 nie ˝a!o-
wa!y tak˝e góry. Niektórzy mogà nawet
stwierdziç jej nadmiar, ale zyska!a prze-
ciwwag´ w postaci mocno zarysowanego

do!u. Je˝eli chodzi o dynamik´ i mo˝li-
woÊci nag!oÊnienia du˝ych powierzchni,
to, co tu du˝o gadaç, spójrzcie na zdj´cia.
Otrzymacie dok!adnie to, czego si´ spo-
dziewacie.

W dobrych realizacjach popowych 
kolumny pokaza!y, ˝e nie ma chyba 
basu, z którym by sobie nie poradzi!y. 
O ile w Infinity by! on w pewnym sensie
napompowany, tutaj stanowi! jedno-
lity zakres, poczynajàc od najni˝szych
pomruków, a na prze!omie Êrednicy
koƒczàc. Nie mo˝na mieç do niego 
zastrze˝eƒ. Co wi´cej, trudno nie uznaç
go w tej cenie za wzorzec. Dlatego sta-

wiam szóstk´ w tabelce i polecam JBL-e
wszystkim, którzy chcà poczuç wiatr we
w!osach.

Je˝eli mia!bym jakoÊ okreÊliç dêwi´k
L880, to najlepiej pasuje „rockowy” albo
raczej: „koncertowy”. Faktycznie s!y-
chaç, ˝e konstruktorzy bazowali na 
takim wzorcu i efekt chyba ich samych
zaskoczy!. Je˝eli macie du˝y dom i chce-
cie w pokoju rz´du 100 m2 urzàdziç 

imprez´ z taƒcami na sto!ach, JBL-e 
podo!ajà takiemu wyzwaniu. Mo˝na 
powiedzieç, ˝e b´dà w swoim ˝ywiole.
Na dok!adk´ zrozumiecie tekst Êpiewany
przez wokalist´, nawet jeÊli sepleni, bo
dêwi´k jest wyraêny. Na ekspozycj´ góry
te˝ nie macie prawa narzekaç. To nie sà
audiofilskie monitory, grajàce goràcà
Êrednicà i nadajàce muzyce kràg!oÊç. 
Tutaj liczy si´ ostra jazda.

S!uchanie ma!ych sk!adów jazzowych
tak˝e wià˝e si´ z przyjemnoÊcià zbli˝onà
do koncertu w dobrze nag!oÊnionym
klubie, gdzie najwa˝niejsza jest dynami-
ka i energia przekazu. 

Je˝eli chodzi o naturalnoÊç, przejrzy-
stoÊç i g!´bi´, powiem tak: nie ma si´ 
co czepiaç. OczywiÊcie, sà g!oÊni-

ki, które poka˝à wi´cej kultury, muzy-
kalnoÊci i przestrzeni, ale jeszcze raz 
zaznaczam – JBL-e to nie kolumny dla
poszukiwaczy emocji w muzyce wokalnej
renesansu. I chocia˝ fortepian brzmi
prawid!owo, to i tak szybko wrócimy do
mocnego !ojenia.

Konkluzja
Je˝eli czujesz w duszy m!odzieƒczà

energi´ i potrafisz przejechaç na jednym
kole motocykla 50 metrów, to sà kolum-
ny dla Ciebie.

Test kolumny 2000–4000 z! 

Pod!àczenia te same 
co w Infinity.

JBL L880
Dystrybucja: RBC
Cena: 3998 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊników: 4/5
SkutecznoÊç: 91 dB
Impedancja: 8 omów
Pasmo przenoszenia: 30 Hz - 40 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 10 - 300 W
Wymiary (w/s/g): 99/22/37 cm
Masa: 24,5 kg

Ocena

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

Czterodro˝ny uk!ad z dwoma
pot´˝nymi wooferami i g!oÊnikiem
superwysokotonowym.

Dobrze zestroiç cztery
tory nie jest !atwo.
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T rudno si´ dziwiç, bo pod!ogówki
za 3990 z!, monitory za po!ow´ tej
ceny plus dedykowany g!oÊnik

centralny to wymarzona oferta dla skle-
pów, które majàc za sobà logo znanej 

i szanowanej firmy 
powinny wyszykowaç
sensowne obroty. Dla-
tego spodziewa!em si´
znaleêç na temat Kum mnó-

stwo informacji. A tu, jak Internet d!ugi
i szeroki, nic, choç marzec za pasem. Na
stronie producenta nie by!o ˝adnej
wzmianki, na witrynie dystrybutora –
tak˝e nie. Ba, takiej pozycji nie znalaz!em
nawet w oficjalnym cenniku. Mo˝e to ja-
kaÊ podróbka? Ale ˝arty na bok. Wiado-
mo, ˝e Francuzi pracowitoÊcià nie grze-
szà, wi´c notka si´ pojawi. W przysz!oÊci. 
A ja mam przyjemnoÊç przedstawiç 
Paƒstwu te kolumny byç mo˝e jako
pierwszy.

Budowa
Kumy nie sà zbyt du˝e. Wzrostem 

i uk!adem g!oÊników przypominajà 
Xaviany. Skrzynki pod wzgl´dem wyko-
nania to nic nadzwyczajnego, chocia˝
gruba przednia Êcianka zas!uguje na 
wyró˝nienie. W koƒcu to do niej przy-
kr´ca si´ przetworniki i to ona jest naj-
bardziej podatna na wibracje. „Do wybo-

Test kolumny 2000–4000 z! 

Triangle 
Kuma
Tu˝ przed Bo˝ym Narodzeniem 
Triangle wprowadzi! 
nowà seri´ kolumn. Francuzi 
pok!adajà w PG09 spore nadzieje.

23-40 Kolumny 2-4 bez reklamy  3/6/10  6:56 PM  Page 34



Hi•Fi i Muzyka 3/10 37

ru” mamy jedno wykoƒczenie – wenge.
Tak ciemne, ˝e na pierwszy rzut oka
przypomina czerƒ. Szkoda, ˝e nie prze-
widziano innych, bo wiele osób woli 
s!oje jasnego drewna.

Trójdro˝na konstrukcja wykorzystuje
firmowe przetworniki Triangla. Francuzi
majà w tej kwestii w!asny gust i nie 
ulegajà modom. Przysparza im to zresztà
wielu fanów, którzy podobnej koncepcji
nie znajdà nigdzie indziej. 

G!oÊniki basowy i Êredniotonowy majà
po 16 cm, membrany z papieru i du˝e
magnesy. Woofer wyposa˝ono w gu-
mowy resor i nak!adk´ przeciwpy!owà.
Âredniotonowiec ma resor plisowany.
Takie g!oÊniki widywa!em jeszcze w cza-
sach, kiedy na stojàco wchodzi!em pod
stó!. Nie znaczy to jednak, ˝e sà przesta-
rza!e. Tak samo „przestarza!e” sà wzorce
BBC, a uwa˝am je za najlepsze, co stwo-
rzono w dziedzinie monitorów.

Wysokie tony odtwarza mi´kka kopu!-
ka TZ209, zabezpieczona lekko obcia-
chowym kawa!kiem plastiku w kolorze
pomaraƒczowym. Nawet je˝eli sà to po-
maraƒcze z Algierii, mo˝na by!o sobie
darowaç t´ barw´, którà mój ulubiony 
ze s!owotoku dystrybutor okreÊli!by za-
pewne jako „buƒczucznà”. Bas-refleks
dmucha do przodu.

Gniazda sà pojedyncze, ale porzàdne,
z!ocone. Jeszcze lepsze sà komponenty
zwrotnicy. Audiofilskiej, bo prostej, ale
nie „wytanionej”. A˝ mi!o spojrzeç na
cewki powietrzne, kondensatory ozna-
czone logiem Triangla i porzàdne oka-
blowanie. Jak u Elaca. Producent do!àcza
w standardzie stalowe kolce. U˝yjcie ich
– poprawià rysunek basu.

Wra˝enia ods!uchowe
Triangli s!ucha!em jako przedostat-

nich. WÊród tej piàtki zaprezentowa!y
najlepszà przestrzeƒ. W du˝ych sk!adach
symfonicznych scena mo˝e jeszcze nie

wype!nia!a ca!ego pokoju, ale przynaj-
mniej mog!a otoczyç g!oÊniki i rozsze-
rzyç baz´ o dobry metr. Kolumny nie 
budowa!y specjalnie imponujàcej g!´bi;
koncentrowa!y si´ raczej na szerokoÊci
planu. Instrumenty by!y za to dobrze
rozseparowane, dzi´ki czemu muzyka
brzmia!a z oddechem i swobodà.

Je˝eli chodzi o barw´, zdecydowanie
najbardziej podoba!a mi si´ Êrednica.
Fortepian w centrum skali, saksofon,
g!osy ludzkie – to Êrodowisko, w którym
Kumy czujà si´ najlepiej.

W basie postawiono na tempo i kon-
trol´. Niskie cz´stotliwoÊci sà precyzyj-
ne, wybrzmienia si´ nie przeciàgajà, 

a w szybkich solówkach kontrabasu mo-
˝emy rozpoznaç poszczególne dêwi´ki.
Jest to przeciwny biegun ni˝ na przy-
k!ad w Elacu. Tamten ociepla! atmosfer´, 
dodawa! mi´kkoÊci. Triangle – od-
wrotnie. Dla nich liczy si´ precyzja i sta-
rajà si´ pokazaç ka˝dy instrument 
z osobna. 

Charakter wysokich tonów zosta! 
dopasowany do basu. Tutaj tak˝e prio-
rytetem jest rozdzielanie zdarzeƒ. Góra
jest zresztà dosyç specyficzna. Wydaje
si´, jakby by!a „podniesiona” wy˝ej ni˝ 

w przypadku pozosta!ych g!oÊników.
Wi´kszy nacisk po!o˝ono na zakres 
pracy tytanowej membrany. Inne g!oÊni-
ki raczej podkreÊlajà prze!om Êrednicy 
i wysokich tonów, tutaj wagi nabiera 
obszar, w którym le˝à sybilanty i talerze
perkusji. Prowadzi to do ekspozycji
wszelkich cykade!. Na pochwa!´ zas!u-
guje za to Êwietna integracja basu ze
Êrednicà. Dó! nigdy nie przesadza. 
W Trianglach nie znajdziemy spekta-
kularnych efektów, ale materia! aku-
styczny zawsze zabrzmi prawid!owo.

Na koniec jeszcze jedno. Kumy Êwiet-
nie sobie radzà z muzykà fortepiano-
wà. Wystarczy minuta s!uchania, ˝eby 

si´ pozbyç z!udzeƒ co do muzycz-
nych upodobaƒ konstruktorów. Francu-
zi postawili na klasyk´ w najlepszym 
wydaniu.

Konkluzja
Triangla przyj´!o si´ uwa˝aç za zna-

komitego partnera wzmacniaczy lam-
powych. S!uchajàc Kum, trudno temu
zaprzeczyç. Odrobina ciep!a i oszcz´d-
noÊci w górze mo˝e spowodowaç, ˝e 
te niewielkie pod!ogówki Was oczarujà. 
I fanklub Triangla znowu si´ powi´kszy.

Test kolumny 2000–4000 z! 

Gniazda proste, ale porzàdne. Triangle Kuma
Dystrybucja: Voice
Cena: 3990 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊników: 3/3
SkutecznoÊç: 90 dB
Impedancja: 6 omów
Pasmo przenoszenia: 45 Hz - 24 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 30 - 180 W
Wymiary (w/s/g): 96,5/19/27,5 cm
Masa: 15,5 kg

Ocena

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

Triangle pozostaje wierny
papierowym membranom.

Nieskomplikowana zwrotnica 
i wysokiej jakoÊci 
okablowanie.
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N ie ma g!oÊnika centralnego 
i subwoofera? Nie mo˝na zbu-
dowaç systemu 5.1? SpecjaliÊci

od marketingu uznajà to za b!àd strate-
giczny, ale ja odczuwam ulg´. Byç mo˝e
ktoÊ wreszcie zrozumia!, ˝e kino domowe
za 2999 z! jest równie nieustawne 
w mieszkaniu, co nieefektywne. Coraz
wi´cej ludzi idzie po rozum do g!owy i na
rynku daje si´ zauwa˝yç „umiarkowany
powrót do stereo”. Nie mam nic prze-

ciwko systemom au-
dio/wideo, ale mam
ÊwiadomoÊç, ˝e pi´ç
maluchów nie dorów-
na jednemu mercede-
sowi, jak by ta druga
marka nie spsia!a.

Budowa
Monitorki sà !adne.

Pod!ogówki podobno

nie. Spotka!em si´ z opiniami, ˝e sà wr´cz 
toporne. Ale przez lata nauczy!em si´ pa-
trzeç na drewniane skrzynki inaczej. 
Wykr´cam g!oÊniki, bior´ zwrotnic´ pod
lup´, patrz´ na spojenia i pukam w skrzy-
nie. Byç mo˝e Xaviany nie zabijajà wyglà-
dem, ale nie zgodz´ si´, ˝e sà êle zrobione,
jak napisano na naszym forum.

Skrzynki wykonano z najporzàdniejsze-
go MDF-u w tej grupie, a przednie Êcianki
sà najgrubsze. W Êrodku nie ma wzmoc-
nieƒ, ale te˝ ich nie potrzeba. Za ca!e wy-
t!umienie s!u˝y pokaêny p!at gàbki, przy-
klejony do tylnej Êcianki. Obudowy 
wykoƒczono naturalnym fornirem, który
byç mo˝e na pierwszy rzut oka nie wyglà-
da lepiej od okleiny, ale okiem b´dziemy
rzucaç cz´Êciej, zw!aszcza po zakupie.

Kszta!ty nie ulegajà modom. To trady-
cyjny prostopad!oÊcian z ostrymi kanta-
mi; zwyk!a skrzynka. Prosto z obudowy,
nie z plastikowej wk!adki, wystaje para
gniazd. W g!oÊniki Xavian zaopatruje si´
u Duƒczyków. Nisko-Êredniotonowe ma-
jà membrany z papieru, magnesy wielkie
jak talerze i metalowe kosze. Kopu!k´ wy-
twarza Peerless (tak by!o w egzemplarzu do-

Test kolumny 2000–4000 z! 

Xavian 
Gran 
Colonna

Najnowsza seria Xaviana to Suona. 
Zawiera monitory Primissima 
i pod!ogówki Gran Colonna. 
Opis tych drugich znajdziecie poni˝ej.
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starczonym do redakcji), chocia˝ od jakiegoÊ
czasu dost´pne sà Scan-Speaki. Druga mar-
ka jest bardziej presti˝owa, ale efekt taki sam
– g!oÊniki sà identyczne. Osie przetworni-
ków nisko-Êrednio- i wysokotonowego zbli-
˝ono poprzez na!o˝enie na siebie ko!nierzy.
To wynik dà˝enia do punktowego êród!a
dêwi´ku które oferuje najlepsze wra˝enia
przestrzenne.

Je˝eli lubujecie si´ w historii producen-
tów, to warto wspomnieç, ˝e wszystkie 
kolumny Xaviana wytwarza si´ r´cznie 
w Republice Czeskiej. Dla mnie to reko-
mendacja, bo wiem, ˝e Polacy czy Czesi sà
bardziej wydajnymi i starannymi wykonaw-
cami ni˝ Francuzi czy W!osi. Po prostu,
jeszcze im si´ w g!owach nie poprzewraca!o.
Znajà wartoÊç pracy i czujà sens kultywo-
wania jej etosu. Je˝eli przyjrzycie si´ Gran
Colonnom z bliska, to zrozumiecie, o co mi
chodzi. Roberto przepad! z kretesem u na-
szych sàsiadów nie tylko dlatego, ˝e o˝eni!
si´ z Czeszkà. Chocia˝, jak sobie przypomn´
swoje spacery po Pradze, to jestem sk!onny
go zrozumieç.

Wra˝enia ods!uchowe
Wprawdzie na s!uchaniu muzyki forte-

pianowej zakoƒczy!em, ale ten opis posta-
nowi!em rozpoczàç w!aÊnie od niej. Dlate-
go, ˝e kiedy w!àczy!em „Grand Piano”,
przyku!o mnie do fotela. Od pierwszych se-
kund wiedzia!em, ˝e w porównaniu z resz-
tà kolumn z tego testu, brzmienie fortepia-
nu na Xavianach to po prostu inna bajka.
Gran Colonnom znacznie bli˝ej do pozio-
mu AP Tempo VI ni˝ do typowych przed-
stawicieli segmentu 2000-4000 z!.

Dêwi´k si´ otworzy!, zw!aszcza w dwóch
aspektach: góry pasma i przestrzeni. Je˝eli
chodzi o t´ pierwszà, nareszcie przesta!em
s!yszeç robot´ kopu!ek, które koniecznie
musia!y coÊ uwypukliç. Dêwi´k sta! si´ 
aksamitny, swobodny i prawdziwy. Przy
braku wyostrzeƒ i ekspozycji pojawi!o si´
mnóstwo szczegó!ów. Wiele razy czyta!em
o „zdj´ciu kotary z g!oÊnika” i tym 
razem zdarzy!o si´ w!aÊnie coÊ takiego. S!u-
chajàc wielu kolumn, myÊla!em: „jest OK,
mo˝e troch´ brz´czà wysokie, ale dó! jest

jak nale˝y”. A tutaj mog!em si´ skupiç si´
na muzyce.

Xavianom uda!o si´ zniknàç w tym na-
graniu. Prezentacja przestrzeni przypomi-
na!a do z!udzenia moje Audio Physiki.
Gran Colonny nie zachowujà si´ jak ko-
lumny pod!ogowe, ale raczej jak dobry mo-
nitor. SpójnoÊç brzmienia fortepianu, za-
kresy, rejestry? Jest instrument, czyli wy˝sza
szko!a jazdy. I o ile w przypadku poszcze-
gólnych uczestników tego testu mo˝na by-
!o chwaliç poszczególne aspekty brzmienia,
to tutaj mo˝na zamknàç spraw´ jednym
okreÊleniem: audiofilskie kolumny. 

W jazzowych sk!adach us!ysza!em praw-
dziwy werbel, mi´sisty kontrabas, czystà 
i jednoczeÊnie nie k!ujàcà w uszy tràbk´,

a wszystkie instrumenty ustawione w kon-
kretnych miejscach na scenie, której roz-
miary mo˝na by!o wyczuç. Dêwi´k czysty 
i jednoczeÊnie pozwalajàcy na relaks bez
wzgl´du na poziom g!oÊnoÊci.

Cz´sto przy zbyt du˝ej iloÊci decybeli
przekraczamy granic´ tolerancji naszych
uszu. G!ównie ze wzgl´du na ha!asujàcà gó-
r´ lub dudniàcy bas. Tutaj b´dzie po prostu
za g!oÊno, ale nienaturalnych zjawisk raczej
nie stwierdzimy. OczywiÊcie, wiele zale˝y
od towarzyszàcej elektroniki. Ja mia!em
szcz´Êcie korzystaç ze Êwietnych wzmacnia-
czy. Trudno sobie wyobraziç, ˝eby ktoÊ
u˝ywa! do nap´dzania tych kolumienek
McIntosha MA7000 i okablowania wartego
tyle, co cztery pary Xavianów, ale uwierzcie
mi – czeskie skrzynki potrafi!y si´ znaleêç 
w tak doborowym towarzystwie. Mam 
te˝ rozsàdniejszà wskazówk´: Êwietnym

partnerem dla Xavianów jest Baltlab Epoca
1 v.3. Do tego stopnia, ˝e poprosi!em, aby
dystrybutor koniecznie przedstawi! Epoc´
Roberto Barletcie. Byç mo˝e zaowocuje 
to obecnoÊcià naszego produktu za grani-
cà? Polskim firmom trzeba pomagaç,
zw!aszcza jeÊli ich produkt jest wybitny, 
a w tym przypadku nie mam co do tego cie-
nia wàtpliwoÊci.

W po!àczeniu Epoki z Gran Colonnami
jest coÊ wyjàtkowego. Nie mam zwyczaju
zbyt d!ugo s!uchaç bud˝etowych syste-
mów, a tutaj ju˝ druga p!yta si´ koƒczy. 
Pora wi´c na zmian´ repertuaru. Pos!u-
chajcie gitary akustycznej i wokali w soulu.
Takiej integracji Êrednicy z górà trzeba szu-
kaç w wy˝szych cenach. B´dziecie te˝ 
zaskoczeni basem. Mo˝e nie jest to !adunek
wybuchowy, ale barwa, g!´bia i kontrola?
Znów nie mam uwag.

Mogà je mieç jedynie osoby, dla których
najwa˝niejsza jest dynamika i energia prze-
stawiajàca Êciany. Xaviany majà swoje roz-
miary i chocia˝ czasem wra˝enia przekra-
czajà nasze oczekiwania, nie starajà si´ nas
oszo!omiç Êcianà dêwi´ku. Zachowujà w!a-
Êciwe proporcje i nie pozwalajà, aby muzy-
ka zmieni!a si´ w ha!as.

Konkluzja
Mo˝e w!aÊnie dlatego grajà tak pi´knie.

Test kolumny 2000–4000 z! 

Zaciski wystajà wprost 
z obudowy. To u!atwia 
instalacj´ przewodów.

Przetworniki z wysokiej pó!ki. 
Uk!ad 2,5-dro˝ny.

Xavian Gran Colonna
Dystrybucja: Moje Audio
Cena: 3600 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊników: 2,5/3
SkutecznoÊç: 88 dB
Impedancja: 8 omów
Pasmo przenoszenia: 55 Hz - 40 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 30 - 250 W
Wymiary (w/s/g): 90/18/23,5 cm
Masa: 18 kg

Ocena

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

Minimalizm 
w czystej postaci.
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