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Vandersteen
rzadko goÊci
na ∏amach
czasopism hi-fi. A szkoda,
poniewa˝ produkuje niezwykle
ciekawe kolumny. Ewenementem
jest choçby to, ˝e wi´kszoÊç konstrukcji
liczy sobie ponad 30 (!) lat. Innymi s∏owy,
powsta∏y w czasach, gdy szczytem polskiej
myÊli technicznej by∏y Altusy. Wprawdzie kolumny
Vandersteena ró˝nià si´ od wrzeÊnieƒskich,
ale i tak przy wspó∏czesnych konstrukcjach
wyglàdajà jak ˝ywe dinozaury.
Mariusz Zwoliƒski

Desmond
i dinozaury

Vandersteen 3A Signature
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C

a∏a oferta amerykaƒskiej manufaktury sk∏ada si´ z kilku modeli
pod∏ogowych, monitorów, g∏oÊników centralnych i subwooferów. OczywiÊcie dwa ostatnie powsta∏y stosunkowo
niedawno, ale testowanemu dziÊ 3A stukn´∏y w∏aÊnie trzy dychy.
Z tej okazji Richard Vandersteen, za∏o˝yciel i g∏ówny projektant firmy, postanowi∏
je nieco zmodernizowaç i wypuÊci∏ wersj´
Signature. Od pierwowzoru ró˝ni si´ przetwornikami oraz zwrotnicà. W∏aÊciwie sà
to zupe∏nie nowe kolumny w starych obudowach, ale posiadacze poprzedniej wersji
za symbolicznà kwot´ mogà dokonaç
upgrade’u.
Dlaczego dopiero teraz doczeka∏y si´
zmian? Richard Vandersteen wychodzi
z za∏o˝enia, ˝e jak coÊ od poczàtku jest dobre, to przetrwa prób´ czasu, a wszelkie
czàstkowe modyfikacje przyniosà wi´cej
szkody ni˝ po˝ytku. Mo˝na z nim co prawda polemizowaç, ale po przes∏uchaniu „trójek” musz´ mu przyznaç racj´.

Budowa
3A Signature zajmujà Êrodkowà pozycj´
wÊród pod∏ogówek Vandersteena. Przed
nimi w cenniku wyst´puje model 1C i 2Ce
Signature II, a wy˝ej znajdziemy Quatro,
5A i Seven. Nie pytajcie mnie, gdzie si´
podzia∏a „szóstka”. Poszczególne modele
ró˝nià si´ gabarytami, iloÊcià i sposobem
aplikacji przetworników, jednak ogólne zasady ich budowy sà wspólne.
Vandersteeny 3A Signature ró˝nià si´ od
wszystkich kolumn, z jakimi mia∏em do tej
pory do czynienia, i zapewne od wielu, które jeszcze przewinà si´ przez mój dom. Zaczn´ od tego, ˝e sà nierozbieralne. W ogóle.
Obwàcha∏ je nasz redakcyjny fotograf,
obwàcha∏em ja, obwàcha∏ mój wÊcibski audiofilski kot i ˝aden z nas nie znalaz∏ sposobu, by dostaç si´ do Êrodka. Jedynym sukcesem by∏o odkr´cenie metalowej p∏ytki
z gniazdami, ale i ta droga okaza∏a si´ Êlepym zau∏kiem. Dlatego te˝, opisujàc budow´ 3A, pos∏u˝y∏em si´ mym przenikliwym
wzrokiem oraz informacjami producenta.
Z odleg∏oÊci kilku kroków Vandersteeny
sà smuk∏ymi prostopad∏oÊcianami, obciàgni´tymi ze wszystkich stron elastycznà
tkaninà. Dopiero spojrzenie przez nià pod
Êwiat∏o pozwala dostrzec zarysy w∏aÊciwej
obudowy. Rozwiàzanie to ma jednà powa˝nà zalet´ i dwie jeszcze powa˝niejsze wady. Pozytywem jest spokojny i harmonijny kszta∏t, który mo˝e si´
spodobaç nawet przedstawicielkom
p∏ci pi´knej, krytycznie patrzàcym na
kolejne graty w domu. Gdyby obudowy wystàpi∏y bez maskownic, stawiam dolary przeciw orzechom, ˝e ˝adna, nawet
najbardziej tolerancyjna towarzyszka ˝ycia
nie powita∏aby ich z otwartymi ramionami.

A wady? Pierwsza to wra˝liwoÊç na
wszelkie py∏ki fruwajàce w powietrzu,
które po wylàdowaniu na czarnej tkaninie
natychmiast rzucajà si´ w oczy, jak cz∏onek Ku-Klux-Klanu na zjeêdzie Czarnych
Panter. Druga niedogodnoÊç dotyczy
zwierzàt domowych. Mój high-endowy
kot Desmond, który zazwyczaj wykazuje
znacznie wi´ksze zainteresowanie kartonami po sprz´cie ni˝ ich zawartoÊcià, od
razu zaciekawi∏ si´ Vandersteenami. Na
swój sposób, niestety, bo po gruntownym
obwàchaniu naro˝ników doszed∏ do
wniosku, ˝e trafi∏ mu si´ doskona∏y drapak do Êcierania pazurów. Tylko b∏yskawiczna reakcja uchroni∏a mnie od przykrej rozmowy z dystrybutorem, ale przez
ca∏y pobyt u mnie, oczywiÊcie oprócz
testów, dolna po∏owa kolumn by∏a owini´ta kocami. Zbyt pi´knie to nie wyglàda∏o, wi´c wskaênik WAF (Wife Acceptance Factor) zszed∏ do wartoÊci poni˝ej
zera. Wróçmy jednak do tematu.
Obudowy „trójek” majà kszta∏t smuk∏ej
piramidy schodkowej, gdzie najwy˝szy sto-

pieƒ kryje w sobie kopu∏k´ wysokotonowà,
Êrodkowy – g∏oÊnik Êredniotonowy, a dolny tworzy skrzynie rezonansowe dla pary
wooferów.
Wysokie tony przetwarza calowa kopu∏ka ze stopu metali, ch∏odzona ferrofluidem. Nigdzie nie znalaz∏em sk∏adu membrany, ale mniemam, ˝e nie jest z ˝eliwa.
W jednej komorze z tweeterem umieszczono pokaêny g∏oÊnik Êredniotonowy, który
zosta∏ ciut wysuni´ty do przodu oraz skierowany do góry. Zabieg ten mia∏ na celu
wyrównanie czasowe obu przetworników.
Polimerowa membrana ma a˝ 11,5 cm
Êrednicy i pracuje w wyjàtkowo szerokim
paÊmie – od 600 do 5000 Hz.
Na Êrodkowym pi´trze, w niewielkiej
zamkni´tej odgrodzie, pracuje pierwszy
z pary g∏oÊników niskotonowych. Górny
20-cm woofer pokrywa pasmo 35-600 Hz.
Na jego wysokoÊci, bezpoÊrednio na tylnej
Êciance obudowy, umieszczono du˝à p∏ytkà drukowanà, na której zamontowano
zwrotnic´. Tworzy jà uk∏ad 1. rz´du ze
spadkiem 6 dB na oktaw´.

Regularna,
prostopad∏oÊcienna forma
nie powinna budziç kontrowersji.
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Uprzedzajàc fakty dodam, ˝e warto si´
przy∏o˝yç do ich w∏aÊciwego ustawienia.

Drugi g∏oÊnik basowy, a w∏aÊciwie subbasowy, o Êrednicy 25 cm, zaanektowa∏
dolnà komor´, si´gajàcà po∏owy wysokoÊci
kolumny. Dla odmiany skierowano go do
ty∏u, co nie ma akurat wi´kszego znaczenia,
bowiem superwoofer pracuje w bardzo
wàskim zakresie 26-35 Hz. Âcianki najni˝szej komory wzmocniono poprzecznymi
wr´gami, zaÊ jej wn´trze, podobnie jak pozosta∏ych, obficie wyt∏umiono we∏nà.
Po odwróceniu kolumny ujrza∏em zaciski
g∏oÊnikowe, które by∏yby obelgà nawet dla
chiƒskiego cha∏upnika podrabiajàcego Altusy. W charakterze high-endowych terminali
g∏oÊnikowych wystàpi∏y zwyk∏e Êruby metryczne, wkr´cane w nagwintowane gniazda.
Na dodatek umieÊcimy w nich wy∏àcznie
niezbyt szerokie wide∏ki albo go∏e druty,
a ich rozstaw wymusza na u˝ytkowniku zastosowanie podwójnego okablowania. WyjÊciem awaryjnym mogà byç zworki z kilkucentymetrowych odcinków kabla g∏oÊnikowego, najlepiej zaopatrzone w wide∏ki

Konfiguracja
Vandersteeny 3A Signature nie sà kolumnami, które b´dà ot tak sobie wspó∏pracowa∏y z dowolnym wzmacniaczem.
Zalecana moc powinna si´ wahaç w zakresie 100-200 W (przy oÊmiu omach), ale nie
trzeba podchodziç do tego z aptekarskà dok∏adnoÊcià. Z drugiej strony, pod∏àczenie
do nich 30-watowego piecyka mija si´ z celem. ˚eby nie kombinowaç jak koƒ pod
górk´, poprosi∏em dystrybutora o sugestie
dotyczàce sprz´tu towarzyszàcego. W odpowiedzi dosta∏em dwa kartony, zawierajàce zestaw Ayre Evolution: odtwarzacz CX-7
i wzmacniacz AX-7. Te˝ dobrze.
Wszystkie urzàdzenia zosta∏y po∏àczone kablami Nordost Red Dawn, a pràd
z gniazdka dotar∏ do nich Neelami N14E
Gold. System stanà∏ w pokoju o powierzchni 20 m2, która jest absolutnym minimum,
na jakie mo˝e sobie pozwoliç potencjalny
posiadacz 3A. Je˝eli nie dysponujecie takim
pomieszczeniem, a po lekturze tego testu
postanowicie powa˝nie si´ zainteresowaç
amerykaƒskimi kolumnami, mo˝ecie rozwa˝yç kupno ni˝szych modeli. Na Audio
Show 2009 s∏ucha∏em 2A Signature II,
grajàcych z niemal identycznym zestawem Ayre i w ich brzmieniu odnalaz∏em wiele elementów obecnych
w recenzowanym dziÊ modelu.

Modu∏
wysoko-Êredniotonowy
wyglàda jak minimonitor.

Kto ma rentgen w oku,
dostrze˝e to i owo
pod maskownicami.

Tu˝ obok gniazd znalaz∏em dwa pokr´t∏a
s∏u˝àce do regulacji wysokich i Êrednich
tonów. W wy˝szych modelach znajdziemy
w tym miejscu trzecie pokr´t∏o obs∏ugujàce
bas. Czy to si´ aby nie k∏óci z purystycznym
podejÊciem do sprz´tu, w którym najwi´kszym z∏em sà w∏aÊnie regulatory barwy
dêwi´ku? Otó˝ nie.
MyÊlà przewodnià, która towarzyszy∏a
Richardowi Vandersteenowi przy konstruowaniu kolumn, jest maksymalizacja spójnoÊci fazowej w miejscu ods∏uchu. S∏u˝yç
temu majà trzy rozwiàzania: regulatory poszczególnych podzakresów, cofni´cie g∏oÊników wysoko- i Êredniotonowych oraz
stalowe stela˝e, na których wspierajà si´ kolumny. Poza izolacjà od pod∏o˝a odchylajà
one obudowy do ty∏u pod pewnym kàtem,
optymalizujàc zgodnoÊç fazowà i czasowà
zespo∏ów g∏oÊnikowych. Stopieƒ odchylenia od pionu mo˝na regulowaç, a zale˝eç
on b´dzie od odleg∏oÊci kolumn od miejsca
ods∏uchowego oraz wysokoÊci s∏uchacza.
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Wra˝enia ods∏uchowe
Przed rozpocz´ciem formalnych ods∏uchów przez dobry tydzieƒ wygrzewa∏em
odtwarzacz, wzmacniacz i kolumny. Nast´pnym etapem by∏o przes∏uchanie odtwarzacza i wzmacniacza w ró˝nych uk∏adach i konfiguracjach tak, by w miar´
dok∏adnie poznaç ich charakter. I wreszcie,
pewnej pi´knej soboty, uzbrojony w nabytà
wiedz´, notatnik, stert´ p∏yt i dzbanek herbaty z cytrynà, po wyeksmitowaniu kota
z pokoju, przystàpi∏em do pracy.
Pierwszym, co uderzy∏o mnie w uszy, by∏a fenomenalna budowa sceny. Nazwanie
jej holograficznà w pe∏ni oddaje mo˝liwoÊci
Vandersteenów. W nagraniach klasyki dos∏ownie widzia∏em podest z muzykami
i tylko od jakoÊci realizacji zale˝a∏o, czy
znajdowali si´ tu˝ przede mnà, czy daleko
za linià kolumn. Zmiany panoramy dêwi´kowej nast´powa∏y równoczeÊnie ze zmianà krà˝ków w odtwarzaczu, a ró˝nice pomi´dzy nagraniami by∏y tak oczywiste, ˝e
zauwa˝a∏y je nawet postronne osoby. Identyfikacja êróde∏ pozornych nie pozostawia∏a najmniejszego pola do krytyki i tym
jednym stwierdzeniem za∏atwi´ d∏ugie
i kwieciste opisy, jak to dzwonki dzwoni∏y
pó∏ metra nad kolumnami, a odg∏os b´bna
wielkiego dobywa∏ si´ spod kaloryfera.
W dobrze zrealizowanych nagraniach mog∏em Êledziç gr´ dowolnego instrumentu,
np. klawesynu, niezale˝nie od reszty sk∏adu. Zresztà, spora w tym zas∏uga wysokich
tonów. By∏y dêwi´czne, bardzo detaliczne,
a przy tym nienachalne i nie narzuca∏y swojej obecnoÊci prze∏omowi Êrednicy.
Na szczególne podkreÊlenie zas∏uguje prezentacja g∏osów. W nagraniach muzyki powa˝nej by∏y wr´cz namacalne. Pomijam oddechy i mlaÊni´cia, które dawa∏y si´ niekiedy
wy∏apaç, ale barwa, delikatna wibracja powietrza wokó∏ artystów i jakaÊ ulotna aura,
jakà wokó∏ siebie roztaczali, powodowa∏y, ˝e
nie sposób by∏o oderwaç od nich uszu.
W czasie odtwarzania audiofilskich p∏yt
kolumny wyczarowywa∏y prawdziwy spektakl. Nawet gdy na tacce odtwarzacza làdowa∏y gorsze realizacje, system potrafi∏ przekazaç pe∏ni´ muzyki oraz sporà dawk´
emocji. I jeÊli do tej pory nie mia∏em ˝adnych zastrze˝eƒ do brzmienia Vandersteenów, to po zmianie repertuaru na nieco
l˝ejszy… by∏o jeszcze lepiej.
O „Grand Piano” W∏odka Pawlika moi
koledzy napisali ju˝ tyle, ˝e nawet niezorientowany czytelnik zyska∏ spore poj´cie
o zawartoÊci albumu. Ale „spore poj´cie”
od prawdziwej wiedzy dzieli istotna ró˝nica. Podobna dzieli∏a to, co us∏ysza∏em
„z konserwy” od koncertu, którego swego
czasu mia∏em przyjemnoÊç byç uczestnikiem. Co zaskakujàce – na korzyÊç p∏yty.
WielkoÊç i barwa instrumentu odpowiada∏a temu, co pami´ta∏em z wyst´pu, jednak

na nagraniu pomi´dzy dêwi´kami by∏o
znacznie wi´cej powietrza i jakiejÊ niezidentyfikowanej „czarnej substancji”, która
wyraêniej podkreÊla∏a poszczególne dêwi´ki na tle z czarnego aksamitu. Dobrze zagraç cisz´ to nie lada sztuka.
Podobne spostrze˝enia, dotyczàce
brzmienia fortepianu, zanotowa∏em po wys∏uchaniu kilku nagraƒ Leszka Mo˝d˝era,
solo i z towarzyszeniem sekcji rytmicznej.
W drugim przypadku o palm´ pierwszeƒstwa rywalizowa∏y z fortepianem przeszkadzajki Zohara Fresco i chwilami to on
stawa∏ si´ postacià pierwszoplanowà.
DoÊç ciekawie wypad∏o porównanie wokalistów „rozrywkowych” z „powa˝nymi”.
W przypadku tych ostatnich by∏y to chóry

jakby muzycy wczoraj spotkali si´ na sesji.
OczywiÊcie, budowa sceny odbiega∏a od
wspó∏czesnych realizacji, ale barwa instrumentów – miód.
Gdy sterta testowych p∏yt powa˝nie stopnia∏a, a w dzbanku z herbatà ujrza∏em dno,
przysz∏a kolej na rocka. Dopiero wtedy 3A
pokaza∏y, na czym polega porzàdny bas.
Pod wzgl´dem rozciàgni´cia pod∏ogówki
Vandersteena z powodzeniem mogà konkurowaç z najlepszymi subwooferami, natomiast pod wzgl´dem kontroli i szybkoÊci
nie ust´powa∏y monitorom. Podobnych
wra˝eƒ doÊwiadczy∏em, s∏uchajàc kiedyÊ
KEF-ów Reference 205 (HFiM 11/05), które w moim prywatnym rankingu zajmujà
pierwsze miejsce pod wzgl´dem jakoÊci
niskich tonów. Co prawda up∏yw czasu
mo˝e st´piç niektóre wra˝enia, ale wybitnych ods∏uchów ∏atwo si´ nie zapomina.
Podobny poziom reprodukcji basu prezentowa∏y testowane w∏aÊnie kolumny i z ciekawoÊcià porówna∏bym obie konstrukcje.
Na razie, wraz z brytyjczykami, dzielà najwy˝sze miejsce na podium.
Ostatnià p∏ytà, która bra∏a udzia∏ w formalnym teÊcie, by∏a nieÊmiertelna „Amused to Death” Rogera Watersa. JeÊli myÊlicie, ˝e odtwarzajàc jà, bra∏em aktywny
udzia∏ w muzycznym spektaklu, to jesteÊcie
„w mylnym b∏´dzie”. Owszem, spektakl
by∏, ale rozgrywa∏ si´ przede mnà. Trójwymiarowa scena wype∏ni∏a si´ wielobarwnymi odg∏osami przyrody. Na ich tle Waters
snu∏ swà opowieÊç, a ja zastanawia∏em si´,
kim musia∏bym byç, by chimeryczny by∏y
basista Pink Floydów zgodzi∏ si´ przede
mnà wystàpiç. I za jakie pieniàdze.

Konkluzja
Tak wyglàdajà high-endowe
gniazda made in USA.

chwalàce wielkoÊç Pana, ale gdy z kolumn
pop∏ynà∏ g∏os Cassandry Wilson Êpiewajàcej
„Blue in Green” Davisa, w∏osy stan´∏y mi
sztorcem na g∏owie. I wcale nie chodzi
o wznios∏oÊç czy uduchowienie, lecz o magnetyzm, jaki roztacza∏a wokalistka. Oddechy oraz inne odg∏osy towarzyszàce Êpiewaniu by∏y czytelne jak na d∏oni, zwi´kszajàc
realizm nagrania, i nie musia∏em nawet
wysilaç wyobraêni, by zobaczyç przed sobà
ciemnoskórà gwiazd´, siedzàcà na wysokim
sto∏ku barowym i Êpiewajàcà tylko dla mnie.
Przerzuci∏em kilka p∏yt z jazzem elektrycznym i akustycznym i za ka˝dym razem
odkrywa∏em jakàÊ podskórnà energi´ drzemiàcà pomi´dzy bitami. Nie wiem, jak
Richard Vandersteen to zrobi∏, ale muzykom autentycznie chcia∏o si´ graç, wokaliÊci Êpiewali z zaanga˝owaniem, a realizatorzy nagraƒ wyjàtkowo przy∏o˝yli si´ do
pracy. Nawet stare nagrania, np. „Stella by
Starlight” sprzed pó∏ wieku, brzmia∏y tak,

Opisujàc kiedyÊ kolumny Bose 901,
zadeklarowa∏em, ˝e kiedy przejd´ na redakcyjnà emerytur´, zajmà miejsce w moim systemie, a ja - zamiast analizowaç poszczególne dêwi´ki - reszt´ ˝ycia sp´dz´
na s∏uchaniu muzyki. Po teÊcie Vandersteenów 3A Signature moje twarde postanowienie zaczyna mi´knàç. Musz´ tylko
odbyç m´skà rozmow´ z kotem.

Vandersteen
3A Signature
Dystrybucja:
Cena:

Audiofast
18100 z∏

Dane techniczne
SkutecznoÊç:
Impedancja:
Pasmo przen.:
System:
Rek. moc wzmac.:
Ekranowanie:
Bi-wiring:
Wymiary (w/s/g):
Masa:

87 dB
6Ω
26 Hz – 30 kHz
trójdro˝ne, zamkni´te
100-200 W
brak
tak
122/41/32 cm
40,5 kg

Ocena
Brzmienie:

hi-end
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