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Hi-end to zabawa dla wtajemniczonych. W elitarnym klubie 
liczà si´ nie tylko marki, które zdà˝y!y obrosnàç legendà, ale tak˝e ludzie,
którzy za nimi stojà. Produkt mo˝e byç znakomity, 
ale powinien powstaç na bazie 
jakiejÊ filozofii. Jedni wprowadzajà 
w ˝ycie przedziwne pomys!y; 
inni trzymajà si´ sprawdzonych 
rozwiàzaƒ. Wyczynowe kolumny 
to zazwyczaj nic innego, 
jak materializacja wizji 
konstruktora, który nie musia! 
si´ przejmowaç kosztami 
i zaprojektowa! zestawy, 
w swoim mniemaniu, 
idealne.

Tomasz Karasiƒski

W pogoni 
za króliczkiem
Hansen Audio Prince V2

Hi-end kolumny
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L ars Hansen od najm!odszych lat
interesowa! si´ sprz´tem grajàcym.
Studiowa! elektronik´ i akustyk´,

pracowa! dla kilku producentów audiofil-
skiej aparatury, a˝ wreszcie, w 2003 roku,
postanowi! za!o˝yç w!asnà firm´. Cel by!
prosty – zbudowaç kolumny tak dobre,
jak to tylko mo˝liwe. Brzmi to jak bana!,
ale Lars, oprócz sporej dawki optymizmu,
mia! tak˝e doÊç dok!adnà wizj´, jak takie
zestawy powinny wyglàdaç.

W katalogu znajdziemy siedem kon-
strukcji: cztery pod!ogowe, jednà pod-
stawkowà, g!oÊnik centralny oraz subwo-
ofer. Przedmiotem recenzji jest trzeci 
model od góry.

Budowa
Prince V2 jest blisko spokrewniony z fla-

gowym Kingiem V2. Wykorzystano te sa-
me rozwiàzania i przetworniki. Obie ko-
lumny sà trójdro˝ne i nawet zwrotnice
zbudowano w ten sam sposób. Mo˝emy
wi´c przyjàç, ˝e wybór modelu b´dzie zale-
˝a! g!ównie od wielkoÊci pomieszczenia. 
W czasie testu kolumny pracowa!y w pro-
fesjonalnie przygotowanej sali o po-
wierzchni oko!o 45 m2. Jej nag!oÊnienie nie
sprawi!o im trudnoÊci, wi´c podejrzewam,
˝e flagowcami zainteresujà si´ g!ównie
w!aÊciciele ogromnych salonów.

Najbardziej charakterystycznym ele-
mentem zestawów Hansena sà obudowy.
Lars nale˝y do grona konstruktorów, we-
d!ug których powinny byç one martwe
akustycznie – masywne i sztywne. Odrzu-
ci! rozwiàzania stosowane na przyk!ad
przez spadkobierców BBC, polegajàce na
takim strojeniu skrzynek, aby ich Êcianki
gra!y razem z g!oÊnikami. Ci´˝kie i sztyw-
ne obudowy spotyka si´ cz´Êciej. Hansen
postanowi! zbudowaç coÊ bardziej za-
awansowanego.

W rezultacie powsta!a obudowa o skom-
plikowanych kszta!tach i ogromnej masie.
Prince V2, mimo ˝e nie ma przera˝ajàcych
gabarytów, wa˝y 85 kg/szt. Kolumny spra-
wiajà wra˝enie, jakby zosta!y wykonane 
z marmurowego konglomeratu. To jednak
coÊ innego – mieszanka, której nadano na-
zw´ Hansen Composite Matrix. Jej do-
k!adny sk!ad jest tajemnicà firmy, ale wia-
domo, ˝e obudow´ tworzy kilka warstw 
o ró˝nych w!aÊciwoÊciach t!umiàcych. 

Pierwsza to kompozyt, czyli ˝ywica
epoksydowa z wype!niaczami (g!ównie
w!ókno szklane). Drugà stanowi lekka 
i mocna pianka Rohacell. Pod nià mamy
kolejnà warstw´ ˝ywicy epoksydowej, ale 
z innym wype!nieniem, a na koniec – ta-
jemniczy element o nazwie Cloaking Devi-
ce. Z opisu wynika, ˝e jest to wyt!umienie,
dodatkowo obni˝ajàce poziom zniekszta!-
ceƒ. W rezultacie obudowy sà takie, jakie
powinny byç w teorii – ci´˝kie, martwe 

i nie wprowadzajà od siebie nic do osta-
tecznego rezultatu brzmieniowego. W ma-
teria!ach informacyjnych jest te˝ wzmian-
ka o zastosowanym w nich systemie Sound
Wave Diffraction Distortion Elimination
Technology. Dok!adne dzia!anie tej tech-
niki to jednak kolejny sekret.

Hanseny sà dost´pne w dwóch rodza-
jach wykoƒczenia – czarnym i srebrnym,
co tak˝e trzeba by!o stosownie ochrzciç:
Class A Hansen Audio Silver lub Black.
Wyglàda super, ale ˝eby nawet do lakieru
doklejaç swoje nazwisko?

Prince V2 wyposa˝ono w dwie toporne
maskownice – jednà na gór´, drugà na g!o-
Ênik basowy. To po prostu du˝e p!yty,
prawdopodobnie z MDF-u, z rozciàgni´tà
czarnà tkaninà. Montowane sà za pomocà
zwyk!ych ko!ków. Nie jest to ani praktycz-
ne, ani eleganckie. Mo˝e si´ czepiam, ale
skoro obudowy i membrany wykonano 
z kosmicznych materia!ów, to a˝ si´ prosi 
o maskownice z w!ókna w´glowego – na
przyk!ad rozpi´te na ramce z utwardzone-
go kompozytu. Takie zwyk!e dechy w ko-
lumnach za 120000 z! zakrawajà na lekkie
faux pas. Mo˝na by!o si´ bardziej postaraç.

Przyjrzyjmy si´ przetwornikom. Basowy
i Êredniotonowy wyglàdajà podobnie i sà
w!asnymi opracowaniami Hansena. JeÊli
chodzi o membrany, tak˝e nie u˝yto jedne-
go materia!u, wybierajàc konstrukcj´ wie-
lowarstwowà. Na pewno wykorzystano
kompozyty. DomyÊlam si´, ˝e mamy do
czynienia z czymÊ w rodzaju membrany
„W” Focala. Zewn´trzna warstwa wyglàda
na w!ókno szklane, pod nià mo˝e byç war-
stwa pianki, a potem – kto wie – druga
warstwa kompozytu albo coÊ jeszcze bar-
dziej egzotycznego. Hansen, niestety, trzy-
ma to w tajemnicy, za to w opisach znaj-
dziemy wiele firmowych rozwiàzaƒ. Uk!ad
magnetyczny to Hansen Motor System, 
w r´cznie montowanych koszach zastoso-
wano Hansen Architecture, a wszystkie
przetworniki wykorzystujà rozwiàzanie 
o wdzi´cznej nazwie Sound Wave Defor-
mation Prevention Technology. Wszystko
to ma zapewniç wysokà neutralnoÊç i wy-
eliminowaç podbarwienia, ale jak dok!ad-
nie dzia!a – nie wiadomo. Jedynym prze-
twornikiem, którego Hansen nie wytwarza
sam, jest kopu!ka. Powstaje na zamówienie
u zewn´trznego podwykonawcy i zosta!a

Hi-end kolumny

... i z profilu.Skomplikowana obudowa
Prince V2 z przodu...
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zaprojektowana tak, aby idealnie wspó!-
graç z 18-cm g!oÊnikiem Êredniotonowym
i 27-cm wooferem.

Zwrotnica to uk!ad 1. rz´du, montowa-
ny r´cznie metodà punkt-punkt przy u˝y-
ciu cyny z dodatkiem srebra. Element ten
ma tylko jedno zadanie: rozdzielaç pasmo
mi´dzy przetworniki. Konstruktor nie
uznaje skomplikowanych uk!adów z line-
aryzacjà impedancji i podobnymi udziw-
nieniami. Nie dopuszcza nawet pomys!u
naprawiania niedoskona!oÊci akustycz-
nych za pomocà filtra. Cz´stotliwoÊci 
podzia!u sà ustalane z du˝ym zapasem.
Ka˝dy przetwornik mo˝e bez spadków od-
twarzaç te o dwie oktawy wy˝sze lub ni˝sze
od cz´stotliwoÊci podzia!u. Ach, zapo-
mnia!bym: zwrotnice w kolumnach Han-
sena noszà nazw´ High Grade Component
Crossover i zastosowano w nich rozwiàza-
nie o nazwie V2 DAT (Driver Assimilation
Technology). 

Prince V2 robi wra˝enie konstrukcji
przemyÊlanej i dopracowanej. Warto
zwróciç uwag´ na po!o˝enie g!oÊników 
w przestrzeni. Woofer umieszczono na
pionowej p!aszczyênie frontu. Ârednioto-
nowiec zosta! odchylony do ty!u i odsuni´-
ty od s!uchacza. Kopu!ka znalaz!a si´ jesz-

cze ciut dalej, ale ju˝ bez pochylenia. Wy-
glàda to tak, jakby najpierw opracowano
najlepsze przestrzenne ustawienie prze-
tworników, a potem ulepiono obudow´,
która pozwoli!aby je zachowaç. Widaç, ˝e
ka˝dy detal, taki jak kàt nachylenia g!oÊni-
ka, ma swojà funkcj´ i zosta! okreÊlony 
z du˝à dok!adnoÊcià. 

High-endowy sprz´t bywa niepraktycz-
ny, ale w tym przypadku jedynà wadà 
z u˝ytkowego punktu widzenia jest masa

kolumn. Jednak mo˝na je w pojedynk´
przesuwaç w poszukiwaniu optymalnego
ustawienia. Szeroki wylot bas-refleksu
umieszczono z przodu, co u!atwia zadanie.
Gniazda sà pojedyncze.

A teraz chwila brutalnej szczeroÊci. Pod
wzgl´dem technicznym nie widz´ w tych
kolumnach nic wyjàtkowego. Sà du˝e, do-
pracowane, sprawiajà wra˝enie sensow-
nych, ale... Obudowy z kompozytów lub
innych niecodziennych materia!ów stosuje
wiele firm; kszta!tem Hanseny przypomi-
najà produkty Wilsona czy Joseph Audio.
G!oÊniki z kanapkowymi membranami 
to te˝ nic nadzwyczajnego (Focal, Elac). 
O konstrukcji zwrotnicy wiadomo niewie-
le, ale tutaj naprawd´ trzeba si´ napraco-
waç, ˝eby rozwiàzanie to uznano za orygi-
nalne (albo zastosowaç jeden zwisajàcy na
przewodach kondensatorek, jak Epos).
Rozsàdny klient uzna, ˝e albo producent
rzeczywiÊcie opracowa! wiele znakomitych
rozwiàzaƒ i chce je chroniç, albo dorabia
filozofi´ do, w gruncie rzeczy, prostego
opracowania. 

Konfiguracja
System ods!uchowy sk!ada! si´ z na-

p´du CD Acoustic Arts Drive II i prze-
twornika Tube-Dac II tej samej firmy,
przedwzmacniacza Acoustic Plan Sarod 
i koƒcówki mocy Tenor Audio 175S. Ca-

!oÊç !àczy!y najwy˝sze modele kabli Zu
Audio. Profesjonalnie zaadaptowana aku-
stycznie sala ods!uchowa mia!a oko!o 
45 m2. Przed pod!àczeniem Hansenów
elektronika gra!a przez kilkadziesiàt mi-
nut z kolumnami Acoustic Arts Concerto.

Brzmienie
Elementem, w prezentacji którego

Hanseny osiàgajà wy˝yny, jest neutral-
noÊç. To nieco podchwytliwe, bo króciut-

ki ods!uch nie pozwoli tej zalety doceniç,
a mo˝e nawet jej zauwa˝yç. Kolumny sta-
wiajàce na przejrzystoÊç czy dynamik´
mogà przykuç uwag´ ju˝ po kilkunastu
sekundach. Wybitna neutralnoÊç czy
spójnoÊç to ju˝ wy˝sze wtajemniczenie.
Poczàtkowo mo˝e si´ nawet wydawaç
nudna, ale jedna z zasad mówi, ˝e im lep-
sze wra˝enie na poczàtku, tym gorsze po
d!ugim ods!uchu. W tym przypadku by!o
odwrotnie. Najpierw dêwi´k wydawa! si´
nijaki i pozbawiony polotu. Ale wystar-
czy!o kilka razy zmieniç p!yt´, by si´ prze-
konaç, ˝e kanadyjskie kolumny po prostu
oddajà sprawiedliwoÊç muzykom i reali-
zatorom nagraƒ. Mo˝e czasem sà zbyt po-
wÊciàgliwe, ale to chyba dlatego, ˝e unika-
jà jakiejkolwiek ingerencji w muzyk´. Nie
dodajà nic od siebie. Ale te˝ nie zabierajà.

Na czym wi´c polega owa powÊciàgli-
woÊç? Chyba najbardziej objawia si´ 
w dziedzinie dynamiki. Cz´Êç g!oÊników 
z najwy˝szej pó!ki potrafi przekazaç
dêwi´k z energià i dosadnie zaznaczonà
fazà ataku. WLM-y, Triangle czy niektóre
Audio Physiki – ich dêwi´k a˝ kipi ener-
già. Hanseny te˝ to potrafià, ale muszà
mieç wyraêny powód, ˝eby zaprezento-
waç seri´ eksplozji. Trzeba je na przyk!ad
potraktowaç muzykà elektronicznà albo
dobrze nagranym rockiem. W teÊcie za-
cz´!y naprawd´ pulsowaç, kiedy w nap´-
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Hi-end kolumny

JeÊli chodzi o maskownice,
mo˝na by!o si´ bardziej 
przy!o˝yç. Ale w koƒcu 
ka˝dy rozsàdny u˝ytkownik 
i tak je zdejmie.

Owiana legendà 
kopu!ka i kanapkowy 
g!oÊnik Êredniotonowy.
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dzie wylàdowa! krà˝ek „Speak for Your-
self” Imogen Heap. Utwór „I Am in Love
with You” to próba, z którà niewiele 
systemów sobie poradzi. Kanadyjskie ko-
lumny pokona!y tor przeszkód bez wy-
si!ku. WczeÊniej nie uderza!y tak zdecy-
dowanie. Widocznie nie by!o potrzeby.

Zdarza si´, ˝e kiedy zmieniamy system,
cz´Êç p!ytoteki przestaje nam si´ podobaç.
Albo te˝ zmienia si´ repertuar, po który
cz´sto i ch´tnie si´gamy. Niektórzy zaczy-

najà, na przyk!ad, s!uchaç wi´cej klasyki 
i jazzu. W przypadku Hansenów nie 
b´dzie problemu z ˝adnym gatunkiem, 
a je˝eli ju˝ jakieÊ p!yty zacznà si´ rzadziej
pojawiaç w szufladzie odtwarzacza, b´dà
to g!ównie nagrania zbyt spokojne i ma!o
efektowne. Im kanadyjskie kolumny na
pewno nie dodadzà wigoru. Je˝eli brzmie-
nie b´dzie ospa!e, wina b´dzie le˝a!a albo
po stronie dêwi´kowców, albo sprz´tu to-
warzyszàcego. Hanseny kilka razy udo-
wodni!y, ˝e sà zdolne do prawdziwych
wyczynów dynamicznych, ale potrzebujà
zach´ty. Najwa˝niejsza pozostaje neutral-
noÊç i wiernoÊç orygina!owi, wi´c nie spo-
dziewajcie si´ trz´sienia ziemi przy balla-
dach Nory Jones. Z Drowning Poolem to
co innego.

Drugim aspektem wyró˝niajàcym Han-
seny jest stereofonia. Kolumny uwielbiajà
znikaç z pomieszczenia i – co ciekawe –
nie potrzebujà do tego nawet audiofil-
skich p!yt. Same w!aÊciwie zawsze sà nie-
obecne; zmienia si´ jedynie kszta!t i orga-
nizacja przestrzeni. Raz zobaczymy punk-
towe êród!o dêwi´ku na Êrodku linii 
!àczàcej g!oÊniki. Kiedy indziej roztoczy
si´ przed nami ogromna scena, dla której
nawet Êciany pokoju ods!uchowego nie
b´dà stanowiç bariery. Prince V2 potrafià
w tej dziedzinie chyba wszystko. Mogà
precyzyjnie rozlokowaç w przestrzeni

drobne dêwi´ki, wype!niç pokój przyjem-
nym pog!osem albo poumieszczaç instru-
menty na ró˝nej wysokoÊci. Raz znajdzie-
my si´ w sali koncertowej, kiedy indziej
poczujemy ciasny klimat studia. Jedno
jest pewne – ˝adna p!yta nie oka˝e si´ nie-
ciekawa. Mo˝na si´ przyglàdaç nawet
przestrzeni tych krà˝ków, które dotych-
czas uznawaliÊmy za kiepskie. Nawet je˝e-
li scena oka˝e si´ ÊciÊni´ta i st!umiona, 
b´dziemy chcieli jà poznaç.

Mimo oczywistych zalet Hansenów 
w czasie testu nie uda!o mi si´ do koƒca
oddaç przyjemnoÊci s!uchania. Muzyka,
odtwarzana niewàtpliwie na bardzo wyso-
kim poziomie, istnia!a gdzieÊ przede mnà,
a ja pozostawa!em w swoim Êwiecie. Jed-
na po!owa mózgu analizowa!a aspekty
brzmienia; druga w tym samym czasie
myÊla!a o korkach w Warszawie. A prze-
cie˝ nie powinno tak byç – przede mnà
sta! system w cenie nie jednego, ale kilku
dobrych samochodów. Same kolumny
mo˝na by zamieniç na nowe Volvo S80.
Jak widaç, suma pieni´dzy przeznaczo-
nych na sprz´t nie gwarantuje, ˝e pojawi
si´ element magii, który pozwala zapo-
mnieç o ca!ym Êwiecie. S!ucha!em kilku
systemów za kilkanaÊcie tysi´cy z!otych,
przy których mo˝na si´ by!o zanurzyç 
w muzyce i ju˝ nie chcieç wyp!ynàç na po-
wierzchni´. Hanseny natomiast tworzà
dystans pomi´dzy nami, a tym co kreujà.
Z aptekarskà dok!adnoÊcià dozujà ka˝dy
fragment pasma. Pilnujà idealnych pro-
porcji sk!adowych, ale nie pozwalajà nam
si´ zbli˝yç do ca!ej tej uk!adanki. Obser-
wujemy zdarzenia z oddali, ale, co cieka-
we, wcià˝ jesteÊmy w stanie precyzyjnie
okreÊliç odleg!oÊci mi´dzy dêwi´kami.
Obraz nam si´ nie zaw´˝a ani nie zlewa 
w ma!à plam´. Wielokrotnie uczestniczy-
!em jednak w koncertach siedzàc z ty!u

sali i wiem, ˝e sama odleg!oÊç nikogo nie
oderwie od spektaklu rozgrywajàcego si´
na scenie. A z Hansenami mamy poczucie
jakiejÊ bariery. Nie wynika ono tylko 
z operowania g!´bià. Sedno sprawy le˝y
gdzie indziej – one po prostu grajà niezbyt
emocjonalnie. Trafiajà si´ czasem kolum-
ny (i wcale nie muszà byç drogie), których
s!uchamy z poczuciem, ˝e doskonale si´
bawià. Ich entuzjazm nam si´ udziela, na-
wet gdy wracamy do domu w kiepskim
nastroju. I nawet je˝eli majà kilka wad,
wybaczamy im i czerpiemy radoÊç ze s!u-
chania. Prince V2 sà zaÊ do bólu neutral-
ne, dojrza!e, majà bardzo dobrà prze-
strzeƒ i dynamik´, ale nie porywajà.

Mo˝e Hanseny powinny zagraç z pot´˝-
nymi, typowo tranzystorowymi koƒców-
kami mocy o brzmieniu nawet troch´
agresywnym? Niewykluczone, ale niestety
nie mia!em okazji tego sprawdziç. Gdy-
bym dysponowa! kilkoma milionami 
z!otych, kupi!bym pewnie Prince V2 do
celów testowych. Dzi´ki nim bez wysi!ku
wskazywa!bym odst´pstwa od neutralno-
Êci w recenzowanych wzmacniaczach,
êród!ach i kablach. Nie mog!em si´ jed-
nak pozbyç wra˝enia, ˝e kolumny sà po-
ch!oni´te wyliczaniem proporcji i w!asnà
perfekcjà. 

Konkluzja
Prince V2 sà jak niemiecka limuzyna.

Kawa! solidnej in˝ynierii, wiele Êwietnych
rozwiàzaƒ technicznych, znakomita ja-
koÊç wykonania i osiàgi robiàce wra˝enie.
Produkt wartoÊciowy i dopracowany, bez
dwóch zdaƒ. Zabrak!o mi jednak radoÊci
z jazdy. Gdyby kosztowa!y mniej, wy-
chwala!bym pod niebiosa ich neutralnoÊç
i stereofoni´, choç pewnie napomknà!-
bym te˝ o dystansie pomi´dzy muzykà 
a s!uchaczem. DomyÊlam si´ jednak, ˝e
taki charakter prezentacji znajdzie wielu
zwolenników. Znam audiofilów, dla któ-
rych ten rodzaj grania jest idea!em i nie-
spe!nionym marzeniem. Moim nie, bo 
jestem egoistà i lubi´ sprz´t, który gra dla
mnie, nie dla siebie. 

Hi-end kolumny

Pokaêne woofery, 
równie˝ 

z kanapkowymi 
membranami.

Hansen Audio 
Prince V2
Dystrybucja: Sound Club
Cena: 120000 z!

Dane techniczne

SkutecznoÊç: 87 dB
Impedancja: 6 omów
Pasmo przenoszenia: 23 Hz - 23 kHz
Rekomendowana 
moc wzm.: b.d.
Wymiary (w/s/g): 105/35/50 cm

Ocena
Ocena brzmienia: hi-end
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