
Test kolumny 4000-8000 z!

Odtwarzacz CD: Gamut CD 3
Wzmacniacz: McIntosh MA7000
Okablowanie: Fadel Aphrodite, 

Neel N14E Gold
Stoliki: StandArt
Pod kolumnami: marmur, 3 x 40 x 60 cm

CzternaÊcie par
cz´Êç 2

Maciej Stryjecki

System
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Przed miesiàcem przedstawiliÊmy siedem par kolumn pod!ogowych. 
Aby si´ zapoznaç z przeglàdem tego, co gra za 4000-8000 z! 
i w dodatku nie potrzebuje podstawek, radz´ przeczytaç ca!oÊç testu.
Stara!em si´ w nim ujàç 
najciekawsze propozycje 
z polskiego rynku.

CzternaÊcie par
cz´Êç 2
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C z´sto ich renoma jest dla roz-
sàdnego cz!owieka wi´ksza ni˝
odpowiedników z bran˝y moto-

ryzacyjnej. Co chwil´ s!ysz´, ˝e ktoÊ po-
zbywa si´ marki z tradycjami równie bez-
nami´tnie, jak torby zepsutych Êliwek. 
Saaba nikt nie chcia!, a moje ex-ulubione
Volvo najpierw wysz!o za mà˝ za Forda, 

a teraz kupili je Chiƒczycy. Niech mi kto-
kolwiek t!umaczy, ile wlezie, ˝e technolo-
gia b´dzie rozwijana i powstanà lepsze 
auta. Dla mnie ta marka si´ skoƒczy!a. 

Co pozostaje? Mercedes i BMW. Jak by
si´ nie stoczy!y, przynajmniej nadal sà
niemieckie. Nie wiadomo, jak d!ugo jesz-
cze, ale mo˝e ten status quo powinien
czegoÊ nauczyç innych w!aÊcicieli rozpo-
znawalnych na ca!ym Êwiecie logotypów?

Tymczasem producenci hi-fi pozostajà
sobà, a przynajmniej sprawiajà takie wra-
˝enie. Niektórzy przenoszà produkcj´ do
Paƒstwa Ârodka, ale jeszcze jakoÊ utrzy-
mujà to˝samoÊç. Inni nadal sà dumà kra-
jów, w których ulokowali siedziby. Tym
bardziej, ˝e naprawd´ nie muszà oszcz´-
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Test kolumny 4000-8000 z!

Na rynku hi-fi funkcjonujà firmy-legendy. 
Majà pozycj´ równie mocnà 
co BMW czy Rolls-Royce 
w ÊwiadomoÊci mi!oÊników dobrych aut.

Electrocompaniet
Prelude PSF-1
Electrocompaniet
Prelude PSF-1
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dzaç, chyba ˝e z pazernoÊci. Sprz´t jest
horrendalnie drogi, co nie obni˝a jego
atrakcyjnoÊci w oczach klientów. Czasem
nawet przeciwnie. Rozumiem narzekania
na kalkulacje cen, ale stare przys!owie
mówi, ˝e jak si´ nie ma miedzi, to si´ na
d… siedzi. I s!usznie - firmy z tradycjà
systematycznie podnoszà ceny, a klientów
nie brakuje. Niektórzy, jak Harbeth, nie
wyrabiajà si´ z produkcjà i trzeba czekaç
kilka miesi´cy na zamówionà zabawk´.

Electrocompaniet to specjalista od
wzmacniaczy. Podobno jego êród!a sà
tak˝e dobre. Jestem w stanie uwierzyç, bo
to ciàgle elektronika, a mechanik´ mo˝na
kupiç u innego specjalisty. Ale kolumny?
Kwiatek do ko˝ucha, przeznaczony dla
najwi´kszych fanów, którzy muszà mieç
wszystko jednej firmy?

Budowa
Tak by si´ mog!o wydawaç, ale patrzàc

na PSF-1, mam zupe!nie inne odczucia.
Owszem, lakier fortepianowy na bokach
skrzyƒ budzi skojarzenia z akrylowymi
p!ytami frontowymi wzmacniaczy, ale czy
fornir albo p!yta MDF stanowi o jakoÊci
kolumn? Poza tym wykoƒczenie jest im-
ponujàce. Tak, wiem, ˝e to ju˝ 7200 z!, ale
i w tym segmencie niektóre firmy pozwa-
lajà sobie na pokrycie skrzynek winylowà
folià. Tymczasem Prelude wyglàdajà nie
gorzej od B&W czy Monitor Audio.

Âcianki przednia, górna i tylna to szlifo-
wane aluminium, z wyczuwalnà pod palca-
mi strukturà metalu. Barwione na czarno,
po!yskujà w promieniach s!oƒca. Podstaw´,
w którà wkr´camy do!àczone kolce, tak˝e
pokryto lakierem fortepianowym. JakoÊç
gniazd nie odbiega od montowanych we
wzmacniaczach z wysokiej pó!ki. Wystarczy
rzut oka, ˝eby stwierdziç, ˝e kolumny sà
produktem luksusowym i gdyby kosztowa-
!y dwa razy wi´cej, wcale bym si´ nie zdzi-
wi!. Ot, weêmy choçby taki drobiazg, jak
mocowanie maskownic. Nie b´d´ si´ rozpi-
sywa!. Zainteresowani sami sprawdzà.

Dwuipó!dro˝ny uk!ad bazuje na trzech
g!oÊnikach. Nisko-Êredniotonowe majà

plastikowe kosze i celulozowe, powleka-
ne membrany oraz solidne magnesy. Ko-
pu!k´ zrobiono z jedwabiu i wyposa˝ono
w du˝y uk!ad nap´dowy. Kto produ-
kuje przetworniki dla Electrocompanieta,
nie wiem. Ale to raczej firma europejska.
Skrzynki te˝ wglàdajà jak wynik pracy
manufaktury, w dobrym znaczeniu. 
Tunel bas-refleksu dmucha do ty!u, 
a zwrotnica dzieli pasmo przy 2,3 kHz.
Dolny g!oÊnik wspomaga bliêniaka poni-
˝ej 500 Hz.

Wra˝enia ods!uchowe
Prelude podobno idealnie pasujà do

wzmacniaczy Electrocompanieta. W cza-
sie testu akurat nie dysponowa!em pie-
cem norweskiej firmy, wi´c napisz´ to, 
co us!ysza!em na Maku MA7000.

Kolumny grajà du˝ym, efektownym 
i dosyç specyficznym dêwi´kiem.

Czujemy ekspozycj´ wysokich tonów. In-
strumenty perkusyjne wychodzà naprzód;
s!ychaç ka˝de uderzenie pa!eczek w talerz
lub werbel. Podobnie ludzkie g!osy –
mo˝na zauwa˝yç tendencj´ do akcento-
wania sybilantów. W porównaniu do wie-
lu kolumn z tego testu trudno to jednak
uznaç za wad´. Niektóre eksponowa!y gó-
r´ dobitniej, a nie wywo!a!o to u mnie we-
wn´trznego sprzeciwu. Je˝eli wysokie to-
ny sà wystarczajàcej jakoÊci, mo˝na to
odebraç jako przejaw charakteru brzmie-
nia. A do dêwi´ku reprodukowanego
przez jedwabne kopu!ki trudno si´ przy-
czepiç. Nie jest mo˝e tak czysty, jak u lide-
rów, ale szczegó!y si´ nie zamazujà i do-
brze zrealizowane p!yty brzmià swobod-
nie i bez wi´kszych podbarwieƒ.

Przestrzeƒ oceniam na czwórk´. Ko-
lumny raczej nie zniknà z pokoju, ale

przekonujàco rysujà akustyk´ i rozmiar
studia. Ârednica jest precyzyjna. Nie ma
mo˝e osza!amiajàcej mi´kkoÊci, za to
tràbka i saksofon podajà ka˝dy dêwi´k
osobno. Twardawy charakter sprzyja
przejrzystoÊci. Partia fortepianu jest prze-
kazywana wyraênie, nawet gdy towarzy-
szy mu orkiestra symfoniczna lub rozbu-
dowany sk!ad jazzowy. W muzyce aku-
stycznej bas pozostaje precyzyjny. Jak na
tak du˝e kolumny nie imponuje g!´bià,
ale jest mocny i kontrolowany. Mo˝e 
daleko mu do tempa charakterystycznego
dla obudów zamkni´tych, ale i tak s!ychaç
lepszà reakcj´ na szybkie impulsy, ni˝ 
w wypadku wielu innych bas-refleksów.

W muzyce rozrywkowej z du˝à zawar-
toÊcià dynamiki jeszcze dobitniej odczuje-
my, ˝e najwa˝niejsze sà precyzja i przej-
rzystoÊç. Ekspozycji góry raczej ju˝ nie
stwierdzimy, za to mo˝emy doceniç wy-
równanie rejestrów. Dzi´ki niemu dêwi´k
jest dynamiczny i energiczny, a jednocze-
Ênie nie m´czy.

Konkluzja
Kolumny Electrocompanieta wyglàdajà

i brzmià efektownie. Majà te˝ to coÊ, co
pozwala je zaliczyç do sprz´tu wysokiej
klasy – niewymuszonà czytelnoÊç, po!à-
czonà z umiarem w dozowaniu atrakcji.
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Test kolumny 4000-8000 z!

Zaciski mocowane 
do metalowej p!ytki.

Electrocompaniet
Prelude PSF-1
Dystrybucja: Hi-Fi Club
Cena: 7200 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊn.: 2,5/3
SkutecznoÊç: 89 dB
Impedancja: 4 omy
Pasmo przenoszenia: 46 Hz – 20 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 60-200 W
Wymiary (w/s/g): 107/21/34 cm
Masa: 20 kg

Ocena

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

Zwrotnica oddalona 
od gniazd, przymocowana
do tylnej Êcianki.

G!oÊniki 
prawdopodobnie 
pochodzà 
z Europy.
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Budowa
Pod!ogówki 716 mia!y pokaêne rozmiary

i chocia˝ nie wyglàda!y reprezentacyjnie (ta-
nia folia winylowa), to w standardowym
mieszkaniu dobrze wype!nia!y metry kwa-
dratowe, zarówno pod wzgl´dem wizual-
nym, jak i akustycznym.

Seria 800 jest z za!o˝enia bardziej luksu-
sowa, wi´c mo˝emy te˝ oczekiwaç bardziej
satysfakcjonujàcego wykoƒczenia. I tak rze-
czywiÊcie jest - do redakcji trafi!y b!yszczà-
ce, czarne postumenty. Wersj´ okreÊla si´
jako „akryl” i warto dbaç o lustrzane po-
wierzchnie. Nale˝y je czyÊciç mi´kkà ba-
we!nianà Êciereczkà lub irchà, unikajàc
mocnych detergentów.

Akrylowym lakierem pokryto fronty, 
gór´ i ty! skrzynek. Po bokach zamontowa-
no panele wykoƒczone, no w!aÊnie, wydaje
mi si´, ˝e folià winylowà. W dost´pnych
materia!ach nie ma informacji na ten te-
mat, a wersja hebanowa niespecjalnie przy-
pomina!a ten rodzaj drewna. Do wyboru
mamy tak˝e „mok´” (przypominajàcà
ciemny orzech), a ta wyglàda na zdj´ciach
na identycznà jak w 716 V.

Kolumny postawiono na aluminiowych
postumentach, uzbrojonych we wkr´cane
kolce. By!o to konieczne, poniewa˝ 816 V
majà dodatkowy kana! bas-refleksu skiero-
wany w pod!og´. Niespecjalnie lubi´ to roz-
wiàzanie (modne ostatnio wÊród konstruk-
torów), bo zwykle skutkuje niezbyt szybkim

Test kolumny 4000-8000 z!

Pami´tacie kolumny Focala, testowane 
w „Hi-Fi i Muzyce” sprzed miesiàca? 
Nazywa!y si´ 716 V. Ten model jest… taki sam,
tyle ˝e inny. Jedno z moich ulubionych
powiedzeƒ z dzieciƒstwa pasuje tutaj jak ula!.

Focal 
Chorus 816 V 
Focal 
Chorus 816 V 
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i rozmi´kczonym do!em. Zapewnia za to
sporà mobilnoÊç skrzynek. 

Gniazda to znów tania plastikowa wy-
t!oczka i niklowane styki. Sà za to wygodne
dzi´ki gumowym pierÊcieniom.

G!oÊniki to identyczny zestaw, jak 
w 716 V. Basowy i nisko-Êredniotonowy
majà membrany z polyglasu (celuloza napy-
lona w!óknem szklanym) o takiej samej
Êrednicy. Ró˝nià si´ tylko nak!adkà prze-
ciwpy!owà. Ich kosze odlano z aluminium. 
Majà kszta!t u!atwiajàcy wentylacj´ cewek.
W tym celu pozostawiono jeszcze otwór pod
dolnym resorem. Kopu!k´ wyposa˝ono 
w ma!y neodymowy magnes i ciekawy ko!-

nierz, przypominajàcy liter´
„L”. Cz´Êç drgajàcà os!ania sztywna i wytrzy-
ma!a siatka. Tradycyjnie dla Focala, kopu!ka
jest wkl´s!a. Tym razem zastosowano stop
aluminium i magnezu. 

Interesujàco wyglàdajà maskownice. Na-
wet gdy je za!o˝ymy, g!oÊnik wysokotono-
wy pozostaje odkryty. Nigdy nie wierzy!em,
˝e materia! przykrywajàcy przetworniki jest
ca!kowicie przezroczysty akustycznie, a takie
zabiegi tylko potwierdzajà te wàtpliwoÊci.

Producent chwali si´ tak˝e skrzyniami.
Wykonano je z 25-mm p!yt MDF, a we-
wnàtrz umieszczono dodatkowe profile
usztywniajàce konstrukcj´. Dwa górne
g!oÊniki pracujà w osobnej komorze aku-
stycznej.

Parametry wskazujà na wysokà kompaty-
bilnoÊç kolumn. SkutecznoÊç 91,5 dB oraz
nominalna impedancja 8 omów (minimal-
na 4,3 oma) pozwalajà oczekiwaç, ˝e na-
p´dzimy je nawet s!abym wzmacniaczem
tranzystorowym. Focale powinny si´ tak˝e
zaprzyjaêniç z lampà. S!ysza!em takie po!à-
czenia i zwykle si´ udawa!y.

Wra˝enia ods!uchowe
Chorusów 816 V s!ucha!em bezpoÊrednio

po 716 V. Mo˝liwoÊç porównania prawie 
takich samych modeli z ró˝nych pu!apów

cenowych zawsze jest ciekawa, a wnioski 
– nie zawsze oczywiste. 

Pierwsze wra˝enie jest takie, ˝e 816 V gra-
jà odrobin´ lepiej, zachowujàc niemal iden-
tyczny charakter. Tutaj równie˝ zauwa˝y-
my lekkà ekspozycj´ góry, co podkreÊla
przejrzystoÊç i szczegó!owoÊç nagraƒ. W dy-
namicznej muzyce rozrywkowej zapewnia
to komfort s!yszenia wielu planów i analizy
faktury wspó!brzmieƒ. Focale nie majà 
problemu z rozbudowanymi sk!adami 
wykonawczymi. Z wdzi´kiem mierzà si´ 
z orkiestrà symfonicznà i aran˝acyjnymi wo-
dotryskami Prince’a. Dysponujà zapasem
dynamiki i tworzenie Êciany dêwi´ku to dla
nich !atwe zadanie. W kwestii i tak bardzo
dobrej dynamiki widaç post´p. Dêwi´k jest
obszerniejszy, bardziej nasycony energià,
równie˝ ukrytà w drobnych kontrastach.
Pozwala to muzyce pulsowaç, t´tniç ˝yciem.

Bas schodzi ni˝ej i osiàga wy˝sze ciÊnienia
akustyczne. Daje to bardzo efektowny obraz,
ale - podobnie jak w taƒszym modelu – mo˝-
na mieç zastrze˝enia do barwy. Nie uda!o si´
uniknàç jednostajnoÊci i spowolnienia. O ile

grajà instrumenty elektroniczne, mo˝na nie
mieç wi´kszych zastrze˝eƒ, ale w przypadku
akustycznych s!yszymy, ˝e nie jest to wierne
odwzorowanie barwy, z którà stykamy si´ na
˝ywo. Kontrabas w nagraniach jazzowych
gra odrobin´ g!ucho. G!oÊniki nie nadà˝ajà
za szybkimi przebiegami w solówkach. Stopa
to oczywiÊcie mniejszy problem, bo nie po-
trzebuje a˝ takiego zró˝nicowania. Przyda!by
si´ jednak szybszy i bardziej zdecydowany
atak oraz, co chyba jeszcze wa˝niejsze – kon-
trola wybrzmieƒ.

Pochwaliç za to nale˝y przestrzennoÊç
dêwi´ku – rozmiary sceny i panujàcy na niej
porzàdek. Tak jak w przypadku 716 V – 
kolumny mo˝e jeszcze nie znikajà z pokoju,
ale potrafià rozsunàç jego Êciany zarówno
wszerz, jak i w g!àb. Gradacja planów jest 
plastyczna, a êród!a dêwi´ku otacza dobrze
zarysowana aura pog!osowa. Na p!ytach

ECM-u doskonale s!ychaç, kiedy zastosowa-
no sztuczny pog!os, a kiedy wynika on z roz-
miarów studia.

Ârednica jest ciep!a, ale przejrzysta. Sak-
sofon i g!osy ludzkie brzmià okràg!o i nie
przeszkadza w tym akcentowanie wysokich
tonów. Z przyjemnoÊcià s!ucha!em tak˝e
muzyki fortepianowej. „Grand Piano” Paw-
lika tym razem zabrzmia!o z zaznaczeniem
rozmiarów du˝ego studia, w którym odby-
wa!o si´ nagranie. Niskie rejestry wypad!y 
w miar´ przekonujàco, Êrednica – z masà 
i czytelnoÊcià, a góra ju˝ niemal wzorowo.
Mo˝na powiedzieç, ˝e im wy˝sze cz´stotli-
woÊci przychodzi Chorusom przetwarzaç,
tym lepiej si´ sprawdzajà.

Konkluzja
Czy warto dop!aciç blisko 2000 z!? Od-

powiedê nie jest jednoznaczna, bo zmiany,
które zasz!y w brzmieniu,
nie sà ewidentne. O ile

dynamika i roz-

miary dêwi´ku uleg!y odczuwalnej popra-
wie, to bas nie zyska! tempa ani kolorytu.
Nadal jest jednostajny, choç schodzi ni˝ej.

Pozosta!e aspekty, jak przestrzennoÊç 
i czytelnoÊç, stojà na wysokim poziomie,
ale tak te˝ by!o w przypadku 716 V. Lep-
szà jakoÊç wykonania uwa˝am za coÊ, co
klientowi i tak si´ nale˝y, kiedy wydaje
ponad 4000 z!.

Koƒcowe oceny w tabelce sà takie same,
jak w 716 V, ale ogólne wra˝enie troch´
lepsze.
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Gumowe nakr´tki 
nie Êlizgajà si´ w palcach.

Focal Chorus 816 V
Dystrybucja: Trimex
Cena: 6590 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊn.: 2,5/3
SkutecznoÊç: 91,5 dB
Impedancja: 8 omów
Pasmo przenoszenia: 47 Hz – 28 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 30-200 W
Wymiary (w/s/g): 104/28/37 cm
Masa: 26 kg

Ocena

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

Dodatkowy 
tunel 
bas-refleksu.

G!oÊniki takie same 
jak w 716 V.
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J e˝eli o mnie chodzi, wola!bym wi-
dzieç w swoim mieszkaniu „szóst-
ki”, ze wzgl´du na zgrabniejsze

proporcje. RX 8 sà naprawd´ du˝e. Przed-
nie Êcianki majà takà samà szerokoÊç, ale
g!´bokoÊç skrzyƒ to inna bajka. Sà tak˝e
trudniejsze w ustawieniu, bo wymagajà
wi´kszej odleg!oÊci od tylnej Êciany. Kon-
strukcja jest jednak skierowana do osób
dysponujàcych sporymi pomieszczenia-
mi. W 30 m2 basu na pewno nie b´dzie
zbyt du˝o, a je˝eli ju˝, to zawsze mo˝na
skorzystaç z zatyczek do bas-refleksów,
do!àczonych w komplecie. W systemach
kina domowego w ogóle nie nale˝y si´ 
zastanawiaç nad tym problemem, bo za
reprodukcj´ niskich tonów w g!ównej
mierze b´dzie odpowiada! subwoofer 
z 12-calowà membranà. 

Lini´ uzupe!nia dwudro˝ny g!oÊnik
centralny. Jako efektowe mo˝emy zas-
tosowaç „jedynki” albo „dwójki”. Tak 
b´dzie „na bogato”, chocia˝ osobiÊcie
uwa˝am, ˝e stawianie z ty!u monitorów
tej klasy po prostu im uw!acza. Mia!em
okazj´ pos!uchaç RX 2 i ˝ycz´ wielu oso-
bom, aby mog!y zbudowaç na nich zestaw
stereo. Do wyboru mamy tak˝e dedyko-
wane jednostki efektowe RX-FX, chocia˝
w imi´ zasady, ˝e nie ma rzeczy za do-
brych, mo˝na pominàç powy˝sze uwagi 
i wyposa˝yç si´ w stendowe skrzynki.

Test kolumny 4000-8000 z!

„Ósemki” to najwy˝szy model w serii Silver RX.
Przeznaczono je dla osób, którym bas RX 6
wyda si´ za ma!y albo ich pokój za du˝y.

Monitor Audio
Silver RX 8
Monitor Audio
Silver RX 8
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Budowa
RX 8 od taƒszych pod!ogówek odró˝nia

obecnoÊç trzeciej bia!ej membrany. Re-
produkcj´ niskich tonów powierzono
dwóm g!oÊnikom. Konstrukcja jest trój-
dro˝na, wi´c cz´stotliwoÊci podzia!u pa-
sma ustalono inaczej. W RX 6 basowiec
pracowa! od 700 Hz w dó!. W „ósem-
kach” dwa sto˝ki majà !atwiejsze zadanie,
bo dzia!ajà do 300 Hz. Âredniotonowy
wype!nia zakres do 2,2 kHz i ma krótszy
skok ni˝ w „szóstkach”. Znacznie mniej
si´ wysila, wi´c teoretycznie mo˝emy spo-
dziewaç si´ lepszej Êrednicy. Praktycznie
doÊwiadczenia z monitorami wskazujà na
coÊ innego. 

Z!oconà kopu!k´ wyposa˝ono w pot´˝-
ny magnes, zamkni´ty w puszcze t!umià-

cej, która obni˝a cz´stotliwoÊç rezonanso-
wà i pe!ni rol´ ekranu magnetycznego.

Producent podkreÊla szerokie pasmo
przenoszenia g!oÊnika wysokotonowego –
do 35 kHz. Membrany nisko- i Êrednioto-
nowca majà, znane z innych modeli MA,
wg!´bienia. Na takich samych przetworni-
kach zbudowano wi´kszoÊç modeli Silver
RX. W stosunku do poprzednich rozwià-
zaƒ zmieniono tak˝e kosze. Teraz majà
bardziej a˝urowà konstrukcj´, zapewniajà-
cà swobodniejszy przep!yw powietrza.

Monitor Audio odró˝niajà si´ od kon-
kurencji brakiem Êrub na Êciance przed-
niej. Efekt uzyskano przez zastosowanie
metalowych pr´tów przytwierdzonych do
magnesów i dokr´canych z ty!u. Bonusem
jest usztywnienie skrzyƒ, chocia˝ myÊl´,
˝e to akurat by!o dobrodziejstwem in-
wentarza, a nie zamierzonym celem.

Na uwag´ zas!uguje jakoÊç wykoƒcze-
nia. Podczas testu by! u mnie akurat sto-
larz – montowa! szafki na p!yty. Przyjrza!
si´ skrzynkom z bliska i powiedzia!: „Nie-
mo˝liwe, pokryli ca!e pud!o jednym p!a-
tem forniru?”. Za chwil´ jednak doda!:
„No, nie. Widz´ !àczenia, ale bardzo
sprytne i tak dok!adne, ˝e nikt si´ nie zo-
rientuje”.

RX 8 sà trudniejszym obcià˝eniem dla
wzmacniacza ni˝ „szóstki”. Potrzebujà
wi´cej mocy i majà ni˝szà impedancj´
znamionowà.

Wra˝enia ods!uchowe
Napisa!em wczeÊniej, ˝e kierujàc si´ wy-

glàdem, wybra!bym mniejsze RX 6. Jednak
ju˝ w pierwszych minutach s!uchania po-
czu!em, ˝e mia!bym powa˝ny dylemat. Bo
„ósemki” grajà lepiej. Spodziewa!em si´ 
tego samego charakteru z dodatkiem wi´k-
szego basu i bardziej realistycznej dynami-
ki. I nie zawiod!em si´. W symfonice ró˝ni-
ca by!a dyskretna, ale pod ka˝dym wzgl´-
dem na plus. Kontrabasy nabra!y g!´bi,

uderzenia w membrany kot!a i b´bna wiel-
kiego – bliskoÊci i mocy. Podstawa harmo-
niczna si´ obni˝y!a, poszerzajàc odczuwal-
ne pasmo przenoszenia. Dêwi´k sta! si´
wi´kszy, pe!niejszy i bli˝szy temu na ˝ywo.

W jazzowych realizacjach stopa wysz!a
naprzód i dosta!a zastrzyk namacalnej ener-
gii. Jak nietrudno przewidzieç, poprawi!a
si´ tak˝e dynamika. I to zarówno odbierana
jako zdolnoÊç nag!oÊnienia pomieszczeƒ,
jak i ukryta w drobnych kontrastach. 

Porównujàc RX 6 z RX 8, mo˝emy u˝yç
analogii z samochodem z ró˝nymi silnika-
mi. Je˝eli ten taƒszy ma 200 koni mecha-
nicznych i w zupe!noÊci nam to wystarcza,
to dysponujàc dodatkowà setkà poczuje-
my, ˝e pojazd zaczyna si´ zachowywaç 
zupe!nie inaczej, a ju˝ reakcja na naciÊni´-
cie peda!u gazu to dwie odmienne estetyki.
Problem w tym, ˝e w przypadku „ósemek”
dostajemy tak˝e lepsze wyposa˝enie i wy-
god´ podró˝owania.

Wi´ksze Monitor Audio brzmià niby tak
samo. „Niby”, poniewa˝ je˝eli przyjrzymy

si´ fakturze nagraƒ, !atwiej rozró˝nimy po-
szczególne grupy instrumentalne i znaj-
dziemy dodatkowà porcj´ szczegó!ów.

Wysokie tony zyskujà wi´cej blasku.
Ârednica – mimo podobnego do RX 6
ocieplenia – tak˝e jest wyraêniejsza. Je˝eli
mia!bym uznaç, ˝e MA dodajà muzyce
w!asnego charakteru, to dro˝szy model
czyni to dyskretniej. Jest bli˝ej prawdy 
o realizacjach, a pozostaje równie przyja-
zny s!uchaczowi. Tak˝e stereofonia od 
razu wydaje si´ bli˝sza wyobra˝eniom 
o faktycznych rozmiarach studia. Na sce-
nie panuje porzàdek, a szczegó!y i wy-
brzmienia sà precyzyjnie dozowane.

Je˝eli macie jeszcze wàtpliwoÊci, które
skrzynki wybraç, pos!uchajcie koncerto-
wych albumów z mocniejszym rockiem 

albo napakowanego decybelami jazzu.
Tempo, drive i intensywnoÊç ataku to
chyba najistotniejsze ró˝nice i jednocze-
Ênie coÊ, co wywo!uje szeroki uÊmiech na
twarzy. 

Konkluzja
Sà sytuacje, w których 1200 z! jest barie-

rà nie do pokonania. Wtedy mo˝na si´
cieszyç licznymi zaletami „szóstek”. Poza
tym nie znajduj´ uzasadnienia dla ich wy-
boru w bezpoÊrednim starciu. Wy˝sze 
Silvery sà pod ka˝dym wzgl´dem lepsze, 
a radoÊci s!uchania nie da si´ przeliczyç na
punkty w tabelce.

Powtórka z RX 6.

Monitor Audio 
Silver RX 8
Dystrybucja: Audio Center
Cena: 5490 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊn.: 3/4
SkutecznoÊç: 90 dB
Impedancja: 4 omy
Pasmo przenoszenia: 32 Hz – 35 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 50-175 W
Wymiary (w/s/g): 90/18,5/33 cm
Masa: 22 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!!
Dynamika: !!!!!
Stereofonia: !!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!!
Bas: !!!!!
Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!
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Test kolumny 4000-8000 z!

Cewki powietrzne 
i kondensatory
polipropylenowe, 
czyli audiofilski zestaw.

Trzy metalowe 
membrany 
– specjalnoÊç 
kuchni 
Monitor Audio.
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Test kolumny 4000-8000 z!

Motive 2 to prawdziwe maleƒstwa.
Zaryzykowa!bym twierdzenie, 
˝e powinny si´ sprawdziç w pokoiku 
o powierzchni rz´du 10 m2.

Neat Motive 2

W yobraêni´ wi´kszoÊci audiofi-
lów w naszym kraju rozbudza-
jà du˝e kolumny pod!ogowe.

Wydobywajàcy si´ z czeluÊci piekie! bas,
dynamika startujàcego odrzutowca oraz
podobne stereotypy przychodzà na myÊl od
razu. Tymczasem praktyka pokazuje, ˝e
zbyt du˝e kolumny w zbyt ma!ym po-
mieszczeniu albo basem zabijajà wszystko,
co si´ na p!ycie rusza, albo… w ogóle go nie
majà. Znika stereofonia, dêwi´k staje si´
niewyraêny, st!amszony, a z radoÊci zakupu
pozostaje jedynie problem, co zrobiç z tymi
„klabzdronami”. 

Nie s!ysza!em jeszcze dobrych monito-
rów, które nie nag!oÊni!yby poprawnie
sporego salonu, za to pod!ogówki w klit-
kach to prawie zawsze zabójstwo na orga-
nie s!uchu. Ale nie ka˝dy chce si´ bawiç 
w solidne i ci´˝kie podstawki, bo nierzadko
zajmujà wi´cej miejsca ni˝ jednolity pro-
stopad!oÊcian. Kosztujà te˝ swoje, a stawiaç
na regale? To˝ to grzech.

Budowa
Maleƒstwa Neata wcale nie sà tanie – pro-

dukcja odbywa si´ w Wielkiej Brytanii. Sto-
larka poch!ania lwià cz´Êç kosztów, ale efekt
widaç. Tak precyzyjnie wykonane skrzynki
mogà powstaç w Chinach, ale wówczas te˝
przyjdzie za nie sporo zap!aciç. Kiedy doli-
czymy koszty transportu, czasem wychodzi
na to samo, chyba ˝e skala produkcji zmieni

Neat Motive 2

29-50 kol 4000-8000   4/29/10  5:20 PM  Page 38



Hi•Fi i Muzyka 5/10 41

relacje. Neat to firma niszowa, wi´c p!acimy
za r´cznà robot´ i wst´p do klubu dost´pne-
go nielicznym. Ponadto prezentuje oryginal-
ne podejÊcie do spraw technicznych. Uznaje
je za drugorz´dne. Od parametrów wa˝niej-
sze sà ods!uchy i efekt „muzyczny”. Chocia˝
i te majà uzasadnienie. Na przyk!ad niska
skutecznoÊç. Z jednej strony winduje wyma-
gania wobec wzmacniaczy, z drugiej – po-
zwala osiàgnàç naturalne i muzykalne
brzmienie.

Dwudro˝ny uk!ad bazuje na ma!ym g!o-
Êniczku nisko-Êredniotonowym z 11,5-cm
membranà polimerowà. Wysokie tony od-
twarza odwrócona metalowa kopu!ka, oto-
czona du˝ym p!atem mi´kkiej pianki. Oba
przetworniki powsta!y w oparciu o specyfi-
kacje Neata. Kolejnà specjalnoÊcià kuchni
jest zwrotnica. Kiedy si´ jej przyglàdam,

przypomina mi si´ historia telegrafu bez
drutu wed!ug Lema: na pewnej planecie
mieszkali specjaliÊci od wyciàgania drutów.
Pewnego razu uda!o im si´ uzyskaç tak cien-
ki, ˝e ju˝ go nie by!o – i tak powsta!o wspo-
mniane urzàdzenie. Neat dà˝y do podobnej
doskona!oÊci, ale nie z oszcz´dnoÊci. Zda-
niem konstruktorów ka˝dy element wp!ywa
na brzmienie, wi´c lepiej ograniczyç ich iloÊç
do minimum.

Tunel bas-refleksu dmucha do do!u, 
co umo˝liwia uzyskanie obszernego basu 
z niewielkich przetworników i ogranicza ry-
zyko zwiàzane z ustawieniem blisko Êcian.
W przypadku tych kolumn to zrozumia!e,
jednak nie przepadam za tym rozwiàzaniem.

Motive 2 majà podklejone na sta!e pod-
stawki, uzbrojone w kolce ostre jak ig!y do
najg´stszych tkanin. Wchodzà w parkiet jak
w mas!o, wi´c lepiej si´ zaopatrzyç w pod-
k!adki. W ka˝dym porzàdnym salonie hi-fi
znajdziecie srebrne, z!ote, zwyk!e i cudowne,
a wszystkie w miar´ !askawe dla kieszeni.

Wra˝enia ods!uchowe
Podobnie jak wi´kszy model, „dwójki”

zdradzajà tendencj´ do eksponowania wy-
sokich tonów. Dlatego w jazzowych nagra-
niach instrumenty perkusyjne wychodzà
na pierwszy plan. Talerze, werbel, ka˝de
uderzenie pa!eczki sà  czytelne i stajà si´
czasem g!ównà atrakcjà spektaklu. Tràbka
tak˝e zawsze b´dzie jaÊniejsza ni˝ w rzeczy-

wistoÊci, podobnie jak sekcja smyczków
traktowana jako ca!oÊç, bo same skrzypce
brzmià wr´cz wzorcowo. Nie jest to jednak
oderwanie wysokich tonów od ca!oÊci i po-
danie ich s!uchaczowi jako osobnej pigu!ki
do prze!kni´cia, tylko konsekwentne
kszta!towanie charakteru brzmienia. 

Ârednica idealnie integruje si´ z górà i ma
podobnà barw´ – tak˝e jasnà i skoncentro-
wanà na przejrzystoÊci. Dlatego analiza fak-
tury wspó!brzmieƒ i obserwacja linii melo-
dycznych poszczególnych instrumentów
nie przysparza trudnoÊci.

Dynamika zale˝y g!ównie od repertuaru,
którego s!uchamy. Fortepian solo brzmi
bez zastrze˝eƒ. Owszem, przyda!oby si´
pewniejsze oparcie w basie, ale przejrzy-
stoÊç i czytelnoÊç rekompensujà ten niedo-

statek. Podobnie w trio, gdzie kontrabas
jest wystarczajàco obszerny. Muzyka kame-
ralna? Tak˝e bez uwag. Problem zaczyna
si´, kiedy mamy do czynienia z rozbudowa-
nymi sk!adami. Wielka orkiestra symfo-
niczna to dla Neatów zbyt du˝e wyzwanie.

W pomieszczeniach wielkoÊci 20 m2 staje
si´ jasne, ˝e kolumny sà zbyt ma!e, aby pra-
wid!owo wype!niç je dêwi´kiem. Co innego,
gdy wstawimy je do pokoju mniejszego ni˝
15 m2. Wtedy ci´˝ar przesuwa si´ do do!u,
co zestawom zdecydowanie wychodzi na
dobre. Mimo to Motivy nadal b´dà selek-
cjonowaç materia! na ten, który potrafià 
pokazaç z wdzi´kiem oraz zbyt skompliko-

wane faktury, w których nat!ok informacji
w ni˝szych cz´Êciach pasma spowoduje
utrat´ przejrzystoÊci, czyli ich najwi´kszego
atutu. Nie mo˝na wymagaç zabijajàcej dy-
namiki od tak ma!ych skrzynek. Nie ozna-
cza to, ̋ e nie potrafià graç g!oÊno. Dysponu-
jà zaskakujàcym potencja!em i trudno dojÊç
do progu zniekszta!ceƒ. Chodzi mi raczej 
o impulsy, odczuwane jako mi!e pulsowanie
powietrza. Tutaj niektóre monitory poradzà
sobie zdecydowanie lepiej, ale to te˝ nie po-
winno nikogo dziwiç, je˝eli spojrzymy na
wielkoÊç g!oÊnika nisko-Êredniotonowego.
Tym bardziej, ˝e bas… No w!aÊnie.

Zupe!nie nie rozumiem, po co starano si´
wyciàgnàç z tych skrzyneczek subwoofero-
wy dó!. Czy dla efektu, jaki wywo!ujà g!o-
Êniczki komputerowe Bose? Przecie˝ Neaty
to podobno kolumny, które majà odkrywaç

pi´kno muzyki. Tym-

czasem pod!àczony do gniazdka bas w na-
graniach rockowych i popowych jest po
prostu fatalny. Huczàcy, jednostajny, m´-
czàcy i ciàgnàcy si´ jak dzieƒ bez jedzenia,
zatykajàcy b´benki w uszach, a˝ czasem
chce si´ u˝yç regulacji barwy, bo jest go… za
du˝o. Je˝eli konstruktor chcia! udowodniç,
˝e potrafi uzyskaç z miniaturek pot´˝ny dó!,
to gratuluj´, uda!o si´. Przy okazji eliminu-
je to mo˝liwoÊç komfortowego s!uchania
p!yt takich jak „3121” Prince’a.

Konkluzja
Specyficzne kolumny do konkretnych

zadaƒ.

Test kolumny 4000-8000 z!

Z ty!u kopu!ka wyglàda 
na pot´˝niejszà od g!oÊnika
basowego.

Zubo˝ona forma Motive 1 
na tej samej „p!ycie
pod!ogowej”.

Neat Motive 2
Dystrybucja: Sound Club
Cena: 4400 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊn.: 2/2
SkutecznoÊç: 85 dB
Impedancja: 8 omów
Pasmo przenoszenia: 35 Hz – 30 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 50-150 W
Wymiary (w/s/g): 75/16/20 cm
Masa: 11 kg

Ocena

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

Bas-refleks dmucha 
w pod!og´.
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Test kolumny 4000-8000 z!

W 1960 roku Spencer Hughes rozpoczà!
dzia!alnoÊç na w!asny rachunek. 
Zapewne nie zdawa! sobie sprawy, 
˝e w!aÊnie tworzy jednà z legend hi-fi.

DoÊwiadczenia zdobywa! w BBC,
bioràc udzia! w powstawaniu po-
nadczasowych monitorów. Nie-

d!ugo dzie!o jego ˝ycia – Spendor – zosta-
!o docenione. Firma znalaz!a si´ w gronie
certyfikowanych dostawców sprz´tu dla
BBC, dodajmy, ˝e bardzo wàskim. 

Do dziÊ przetrwa!o tylko dwóch konty-
nuatorów tamtej idei. Zarówno Spendor,
jak i Harbeth nadal produkujà niemal
identyczne skrzynki. OczywiÊcie nie oby!o
si´ bez modyfikacji i w!asnych rozwiàzaƒ,
ale nadal sà to klasyczne monitory, uzna-
wane przez wielu za najlepsze, co si´ wy-
darzy!o w dziedzinie wiernej reprodukcji
dêwi´ku w domu i w studiu.

W 2001 roku brytyjskà manufaktur´
przejà! Philipp Swift, za!o˝yciel Audiola-
ba. Fani obawiali si´, ˝e spowoduje to
skomercjalizowane produktów. Nowy za-
rzàd okaza! si´ jednak rozsàdny, bo obok
Êwie˝ych koncepcji (w tym kolumn pod-
!ogowych, skierowanych do szerszego
kr´gu odbiorców) pozostawiono klasycz-
nà lini´ - dum´ Spendora i obiekt wes-
tchnieƒ ortodoksyjnych audiofilów.

Budowa
Na tle konkurentów z tego testu A5 wy-

glàdajà jak zabawki. Mo˝na pomyÊleç, ˝e
razem z Neatami Motive 2 zainicjowa!y

Spendor A5Spendor A5
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mod´ na miniaturyzacj´, jak w Japonii 
(w koƒcu to te˝ wyspy) lub nowy stan-
dard – „monitory na pod!og´”. 79 cm
wzrostu i smuk!e proporcje pozwalajà
oczekiwaç, ˝e sà to zestawy do ma!ych po-
koi. Ale pozory mylà. Przekonajà si´ 
o tym osoby, które zechcà przenieÊç
skrzynki. Sà zaskakujàco ci´˝kie i wyko-
nane z precyzjà godnà podkreÊlenia. Bry-
tyjczycy zadbali o ka˝dy szczegó!. We-
wnàtrz znalaz!y si´ listwy wzmacniajàce, 
a okablowanie to nie drucik ze sklepu za
rogiem, tylko grube srebrzone przewody
Van den Hula, lutowane cynà z domiesz-
kà srebra. Nawet tradycyjne wkr´ty, które
zazwyczaj wgryzajà si´ w obudow´, zastà-
piono Êrubami wkr´canymi w nagwinto-
wane metalowe tuleje.

2,5-dro˝ny uk!ad wykorzystuje trzy
g!oÊniki. Mi´kka kopu!ka ma szeroki re-
sor (dzi´ki temu ma !àczyç zalety ma!ych

i du˝ych membran – szerokie pasmo i wy-
dajnà prac´ w ni˝szych zakresach) oraz
pot´˝ny magnes. Wykonuje si´ jà w Nor-
wegii wed!ug specyfikacji Spendora. 
Poni˝ej pracuje nisko-Êredniotonowiec 
z pó!przezroczystà polimerowà membra-
nà (takà samà jak w serii klasycznej) i nie-
ruchomym korektorem fazy w centrum.
Od 700 Hz w dó! wspomaga go g!oÊnik 
o takiej samej Êrednicy. A propos tej
ostatniej, to nie wiem, w jaki sposób jà
mierzono. Producent deklaruje 15 cm,
tymczasem w!àczajàc w to obr´cze, wy-
chodzi 14,5 cm. Dla Êcis!oÊci: membrany
wraz z resorami majà Êrednic´ 11,3 cm.
Kosze odlano ze stopu magnezu, a jako
nap´d wykorzystano du˝e magnesy. Wy-
konanie g!oÊników nie pozostawia wàtpli-
woÊci; podobne odczucia mamy, oglàda-
jàc zwrotnic´.

Port bas-refleksu („linear flow” – p!aski
wylot przy podstawie) wyprowadzono do
ty!u. WÊród danych technicznych uwag´
zwraca p!aski przebieg impedancji z mini-
mum przy 5 omach. Pojedyncze gniazda
to prawdziwe WBT.

Do wyboru mamy cztery rodzaje forni-
rów: czarny i jasny dàb, wiÊni´ oraz we-
nge. Moim zdaniem ten ostatni prezentu-
je si´ najbardziej elegancko. 

Na koniec jeszcze jedno: kolumny mo-
˝e sà ma!e, ale wyglàdajà Êwietnie. JakoÊç

wykonania tylko podkreÊla ich klasycznà
urod´. A˝ szkoda zak!adaç maskownice.

Wra˝enia ods!uchowe
Aby doceniç A5, warto zaczàç s!uchanie

od materia!u akustycznego: muzyki forte-
pianowej, wokali czy niezbyt rozbudowa-
nych sk!adów jazzowych. Szybko da si´
zauwa˝yç, ˝e Spendor jest wierny estetyce
serii klasycznej.

Najwi´kszà zaletà jest neutralnoÊç 
Êrednicy. Fortepian brzmi realistycznie 
i wciàgajàco. Momentami daje si´ wr´cz
fizycznie odczuç wibracje grubych strun
basowych. Kolumny pokazujà nie tylko
w!aÊciwà barw´ instrumentu, ale te˝ pier-
wiastek emocjonalny. Mo˝na si´ zachwy-
caç dêwi´cznoÊcià zakresów, ale i zwróciç
uwag´ na to, co zapisane pomi´dzy pi´-
cioliniami.

PrzyjemnoÊç sprawia tak˝e obserwacja
smyczków i d´tych. Ka˝dy instrument,
którego nie pod!àcza si´ do pràdu, jest
bliski swojemu rzeczywistemu odpowied-
nikowi. Na Spendorach blachy perkusji 
sà tak prawdziwe, ˝e zamykajàc oczy,
mo˝na si´ daç oszukaç, ˝e uczestniczy-
my w koncercie. Podobne wra˝enie wy-
wo!ujà dzwony rurowe w symfonice. Tak
realistycznych i czystych wysokich tonów
ze Êwiecà szukaç.

Ale trzeba sp´dziç z A5 kilka d!u˝szych
chwil i przestawiç si´ na ten rodzaj grania.
Z poczàtku góra wydaje si´ lekko cofni´ta,
bo nie ha!asuje jak wi´kszoÊç kopu!ek.

Dopiero kiedy poÊwi´cimy muzyce odro-
bin´ uwagi, dociera do nas, ˝e szczegó!ów
jest wi´cej, ni˝ mo˝na si´ spodziewaç, 
nawet po kolumnie w tej cenie. Dodatko-
wo przy sporych poziomach g!oÊnoÊci nie
pojawia si´ ba!agan. OczywiÊcie, nie po-
winniÊmy oczekiwaç, ˝e skrzynki przeka-
˝à atmosfer´ koncertu, ale ich zdolnoÊç
nag!oÊnienia du˝ych pomieszczeƒ wielu
zaskoczy.

A5 grajà monitorowo i dotyczy to nie
tylko barwy, ale te˝ przestrzeni. Pierwszy
plan wysuwa si´ lekko do przodu. In-
strumenty operujàce w Êrednicy sà
uprzywilejowane, ale widaç tak˝e rysu-
nek g!´bi. Najwa˝niejsza jest precyzja 
i je˝eli ktoÊ chce mieç wi´kszoÊç zalet
monitora, a przy okazji nie zaprzàtaç 
sobie g!owy podstawkami, to w „przy-
s!owiowà jedenastk´”.

Bas zaskakuje rozmiarami, chocia˝ jest
niezbyt szybki i skoncentrowany w Êred-
nim i wy˝szym zakresie. Je˝eli szukacie
pomp decybeli kruszàcych mury, to raczej
nie tutaj. W Spendorach niskie cz´stotli-
woÊci pasujà do muzyki akustycznej.
Wa˝ne jest oddanie prawdziwej barwy
kontrabasu, a nie tàpni´ç typu „hu-
aaammma”.

Konkluzja
Kultura i muzykalnoÊç. Namiastka

prawdziwego monitora BBC w wygodnej
obudowie. Polecam!

Test kolumny 4000-8000 z!

Pod gniazdami szczelina 
bas-refleksu.

Spendor A5
Dystrybucja: Decibel
Cena: 7900 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊn.: 2,5/3
SkutecznoÊç: 86 dB
Impedancja: 8 omów
Pasmo przenoszenia: 60 Hz – 20 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 40-200 W
Wymiary (w/s/g): 79/16,5/25 cm
Masa: 16 kg

Ocena

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

G!oÊniki Êredniotonowy 
i niskotonowy to w!asne
opracowania Spendora.
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Test kolumny 4000-8000 z!

Altea to w tym teÊcie drugi przedstawiciel serii
Ex. Od wi´kszego Antala ró˝ni si´ wielkoÊcià
obudów i iloÊcià przetworników.

Triangle
Altea Ex 
Triangle
Altea Ex

O ile Antale mo˝na by!o uznaç za
ogromne i w ogóle chyba jedne 
z najwi´kszych, jakie znajdziemy

w przedziale 4000-8000 z!, to Altee majà
gabaryty, do których przywykliÊmy. Nadal
jednak sà to kolumny przeznaczone do
sporych pokoi – poni˝ej 18 m2 ustawiacie je
ju˝ na w!asnà odpowiedzialnoÊç (wed!ug
producenta minimum to 20 m2). Francuzi
muszà mieç wi´kszà przestrzeƒ ˝yciowà,
poniewa˝ mniejszych i taƒszych pod!ogó-
wek w ofercie nie ma. Pozostajà albo moni-
tory, albo wy˝sze linie. 

Podobnie jak wielu innych producen-
tów, Triangle stosuje zasad´ migracji 
rozwiàzaƒ technicznych z dro˝szych do
taƒszych serii. W Espritach znalaz!y si´ ele-
menty z Magellanów.

Budowa
Jednym z nich jest szeroka aluminiowa

podstawa, oparta na czterech gumowych
nó˝kach (w komplecie do!àczane sà tak˝e
masywne kolce). Najwa˝niejszym punktem
podparcia pozostaje ozdobny sto˝ek 
z przodu. Na nim spoczywa wi´ksza cz´Êç
masy i dodatkowo wa˝ne zadanie: przeka-
zywanie drgaƒ obudowy pod!odze.

Obudow´ podzielono na dwie ko-
mory akustyczne. Górna zajmuje 1/3
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wn´trza i stanowi obcià˝enie kopu!ki i g!o-
Ênika Êredniotonowego. W ten sposób 
uzyskano efekt postawienia monitora na
module basowym. Obie komory sà wenty-
lowane osobnymi kana!ami bas-refleksu.
Dolny dmucha do przodu, górny – do ty!u.
Daje to wi´kszà swobod´ przy ustawieniu,
chocia˝ radzi!bym zachowaç przynajmniej
pó! metra luzu od tylnej Êciany.

Przednia Êcianka jest zaokràglona i zdobi
jà tabliczka z wygrawerowanym logo. Fron-
ty wyst´pujà jedynie w kolorze czarnym. 
Je˝eli chodzi o pozosta!e Êcianki, specjalne-
go wyboru tak˝e nie ma. W katalogu figu-
rujà tylko dwa wykoƒczenia: czarne i ko-
niakowe (takie jak na zdj´ciach). Niestety,
nie sà to forniry, tylko zwyk!a folia winylo-
wa. Wyglàda znoÊnie, ale za ponad 5000 z!
znakomita wi´kszoÊç konkurentów nie
skàpi na naturalne drewno.

Solidne podwójne gniazda doprowadzajà
sygna! do 2,5-dro˝nego uk!adu, opartego na
trzech przetwornikach. Sà to w!asne pro-
dukty Triangla. W nich le˝y specyfika ko-
lumn i charakter brzmienia, przysparzajàcy
firmie ciàgle nowych fanów. Wysokie tony
odtwarza g!oÊnik tubowy, a raczej metalowa
kopu!ka z korektorem fazy, ukryta w g!´bo-
kiej tubie. Oprócz poprawy skutecznoÊci
szeroki wylot ma wyrównywaç obszary pro-
mieniowania niskich i Êrednich tonów.
Okupione jest to specyficznymi podbarwie-
niami i charakterystykà kierunkowà, ale
mo˝na zmniejszyç moc dostarczanà do g!o-
Ênika poprzez zastosowanie t!umika i tym
samym ograniczyç zniekszta!cenia, zacho-
wujàc to samo ciÊnienie akustyczne.

Nisko-Êredniotonowiec ma membran´ 
z celulozy i charakterystyczny resor z tka-
niny, przypominajàcy harmonijk´. Roz-
wiàzanie zaczerpni´to z kolumn estra-
dowych. Przetwornik jest wi´kszy ni˝ 
w Antalach, co wydaje si´ zrozumia!e – 
w 2,5-dro˝nym uk!adzie musi sobie pora-
dziç z szerszym pasmem u do!u. Zamiast
korektora fazy zastosowano zwyk!à na-
k!adk´ przeciwpy!owà. G!oÊnik basowy
jest identyczny jak w dro˝szym modelu.
Jego membrana ma dwie warstwy: celulo-
zowà i z plecionki w!ókna szklanego. 
W centrum znajduje si´ du˝a kopu!a

usztywniajàca sto˝ek. Oba przetworniki
wyposa˝ono w identyczne kosze.

Altea jest !atwym obcià˝eniem dla
wzmacniacza. Wysoka skutecznoÊç i wy-
równany przebieg impedancji (wartoÊç 
minimalna 4,4 oma) pozwalajà stosowaç
nawet niezbyt mocne lampy (francuskie ko-
lumny zawsze si´ lubi!y ze szklanymi baƒ-
kami). Triangle proponuje tak˝e w!asne
przewody g!oÊnikowe – miedziany TC2250
i srebrzony Silver Ghost.

Wra˝enia ods!uchowe
Opis przeznaczam dla osób, które w po-

przednim wydaniu „HFiM” przeczyta!y test
Antali. Je˝eli ktoÊ przegapi! tamten odcinek
– jego strata. Nie w!àczy si´ p!ynnie w akcj´.

Mamy do czynienia z tym samym cha-
rakterem brzmienia. Dotyczy to zw!asz-

cza wysokich tonów. Nadal s!ychaç tub´, 
a specyficzne „psss” zaznacza si´ jeszcze
wyraêniej. Przys!uchujàc si´ brzmieniu
perkusji, trudno nie dostrzec zapiaszczenia
werbla i syczàcych sybilantów. Pod tym
wzgl´dem Altee pokazujà wi´cej charakte-
rystycznych cech zatkanego nosa mega-
fonu ni˝ Antale. Z prostej przyczyny – 
w taƒszym modelu Êrednica nie jest ju˝ tak
namacalna i czarujàca. Kiedy na scenie
rozstawia si´ pluton grajków i razem two-
rzà orkiestr´ symfonicznà lub big-band,
sprawa si´ komplikuje. Pojawia si´ nat!ok
informacji, które ginà w momentach, 
gdy ludziom, z niewyjaÊnionych powo-
dów, przyjdzie do g!owy graç naraz. To za-
przeczenie idei nagraƒ audiofilskich, gdzie
rzadka faktura sprzyja przejrzystoÊci i –
wbrew pozorom – odczuwalnej dynamice. 

Pod wzgl´dem tempa kolumnom nie
mo˝na nic zarzuciç, bo sà szybkie i dok!ad-

ne, ale brakuje im drugiego bieguna – cie-
p!a. Po raz kolejny przypomn´, ˝e Triangle
zwyk!o si´ uwa˝aç za dobre towarzystwo
wzmacniaczy lampowych. Na pewno pod-
!àczenie do Altei koƒcówki zbudowanej na
EL34 lub jeszcze lepiej – mocnej triodzie
pomo˝e, ale ju˝ nie uzyskamy takiej magii,
jak z Antalami. Nie b´dzie te˝ porównywal-
nej przejrzystoÊci, bo smyczki na moim 
systemie wypad!y o klas´ gorzej. Mniej wy-
raziÊcie, a tego nie mo˝na wybaczyç.

Pozostaje za to prawie taka sama prze-
strzeƒ. „Prawie” robi jednak ró˝nic´, wi´c 
w tabelce stawiam czwórk´. Podobnie mu-
zykalnoÊç – skoro nie ma tej rozdzielczoÊci 
i precyzji w Êrednicy, kolumny musz´ uznaç
za brzmiàce sucho i metalicznie.

Z dynamikà i basem nie ma problemów,
dopóki nie porównamy Altei z dro˝szym

modelem. Brakuje koncertowej atmosfery, 
a niskie cz´stotliwoÊci nawet nie starajà si´
zejÊç w regiony, w których podwójny 
zestaw membran Antali porusza! si´ z nie-
wymuszonà swobodà. Chocia˝ raczej – sta-
rajà si´ i to mi si´ nie podoba. Owszem,
tempo mo˝e troch´ przyÊpiesza, ale wol´
poczuç od czasu do czasu masowanie brzu-
cha, bo podobno od tego si´ chudnie. Na
pocieszenie powiem, ˝e fortepian Pawlika 
z „Grand Piano” czaruje prawie tak samo.
Prawie.

Konkluzja
Altea jest o 1540 z! taƒsza, Antal dwa 

razy lepszy. Co tu wi´cej gadaç.

Test kolumny 4000-8000 z!

Papierowe membrany 
i tuba wysokotonowa 
– zestaw typowy 
dla Triangla.

Triangle Altea Ex
Dystrybucja: Voice
Cena: 5350 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊn.: 2,5/3
SkutecznoÊç: 91 dB
Impedancja: 8 omów
Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 20 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 30-150 W
Wymiary (w/s/g): 106/20/36 cm
Masa: 20 kg

Ocena

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

Typowa wyt!oczka 
z plastiku utrudnia dost´p
do nakr´tek.

Pi´trowy uk!ad i w!asne
okablowanie Triangla.
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Test kolumny 4000-8000 z!

Xavian zosta! za!o˝ony przez Roberta Barlett´ 
w 1995 roku. JakoÊ tego nie zauwa˝y!em, 
bo by!y ciekawsze tematy. 
A teraz marka coraz bardziej mi si´ podoba.

Xavian
Duetto

X avian to firma czeska, ale jej za!o-
˝yciel jest W!ochem. To ciekawe
po!àczenie owocuje typowym dla

Italii perfekcyjnym podejÊciem do stolar-
ki i potencja!em kraju, który, podobnie
jak Polska, intensywnie si´ rozwija. Oczy-
wiÊcie kryzys kryzysem, ale mam tu na
myÊli si!´ roboczà. Obywatele m!odszej
cz´Êci Unii pracujà staranniej i wydajniej.
Nie jest to mój wymys!, ale wynik obser-
wacji poczynionych w trakcie wizyt u pro-
ducentów.

Xavian podkreÊla, ˝e wszystkie modele
kolumn (nawet najtaƒsze) wykonuje si´ 
w Czechach. Wiem, ˝e Chiƒczycy potrafià
si´ przy!o˝yç do stolarki, kiedy si´ im do-
brze zap!aci, ale patrzàc na Duetto, przypo-
minam sobie stare, dobre czasy.

Budowa
Skrzynki sà wykonane perfekcyjnie. Gru-

be p!yty MDF majà wewn´trzne wzmocnie-
nia i sà pokryte okleinà z naturalnego drew-
na. W tej cenie to niby nic nadzwyczajnego,
ale warto zwróciç uwag´ na znakomità 
jakoÊç forniru, która nie ust´puje takim spe-
cjalistom, jak Sonus Faber. Powiem wi´cej,
ja wybra!bym Xaviana, poniewa˝ bardziej
odpowiada mi koncepcja prostej konstruk-
cji, wykorzystujàcej sprawdzone od dziesi´-
cioleci rozwiàzania. Proporcje obudów sà
klasyczne, podobnie jak ich kszta!ty. Duetto

sà pozbawione zaokràgleƒ. To

Xavian
Duetto
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kanciaste prostopad!oÊciany, wyglàdajàce
tak samo, jak przed kilkunastoma laty zna-
komita wi´kszoÊç kolumn wysokiej klasy.
Nie znajdziecie w nich ˝adnych oznak no-
woczesnoÊci. Dla mnie to klasyka smaku,
podobnie jak opisywany po sàsiedzku Spen-
dor. Widzia!em ju˝ wiele wzorniczych fajer-
werków i wiem, ˝e jedyne, co si´ nie starze-
je, to elegancka prostota.

Ozdob´ stanowià podstawy, tak˝e wyko-
nane z dok!adnoÊcià budzàcà uznanie. Ka-
napkowa struktura (trzy warstwy MDF-u
rozdzielone dwoma p!atami aluminium)
pomaga t!umiç niepo˝àdane drgania. To
równie wa˝na funkcja, jak stabilizacja ko-
lumn na mi´kkim pod!o˝u. Boki sà Êci´te
równiutko jak laserem. Coko!y kontaktujà
si´ z pod!ogà za poÊrednictwem b!yszczà-
cych metalowych kolców. Na nich kolumny
prezentujà si´ jeszcze lepiej.

Dwa tunele bas-refleksu dmuchajà do ty-
!u. Majà niewielkà Êrednic´ i nie sà to zwy-
k!e otwory w obudowie ani plastikowe 
wyt!oczki. Rury wytoczono z aluminium.
Pomi´dzy nimi znajduje si´ para solidnych
gniazd, wystajàcych wprost z obudowy.
Przechodzà jedynie przez p!at skóry, czyli
oryginalnà tabliczk´ znamionowà.

Dwuipó!dro˝ny uk!ad oparto na prze-
twornikach Vify (Vifa-Peerless). Mi´kka,
tekstylna kopu!ka PX25SG ma calowà nasà-
czanà membran´ z szerokim zawieszeniem 
i radzi sobie z pasmem do 40 kHz. Nisko-
-Êredniotonowe PL12WJ (Premium Line)
wyposa˝ono w membrany z powlekanego
papieru, odlewane z metalu kosze i solidne
magnesy. Mocowanie odbywa si´ za po-
Êrednictwem Êrub, wkr´canych w metalowe
tuleje. Dwa górne przetworniki zachodzà na
siebie. Zbli˝enie ich osi ma na celu uzys-
kanie lepszych efektów przestrzennych, 
a wysuni´cie nisko-Êrednitonowca przed
kopu!k´ – wyrównanie fazy. Ten duet za-
chowuje si´ jak monitor; pracuje zresztà 
w osobnej komorze akustycznej. Przegroda
znajduje si´ tu˝ pod koszem górnego sto˝ka
z nak!adkà przeciwpy!owà.

Wewn´trzne okablowanie pochodzi od
Supry. Zwrotnica jest bardzo prosta i mieÊci
si´ na jednej p!ytce drukowanej. Nie oszcz´-
dzano na elementach. WÊród nielicznych

znalaz!y si´ cewki powietrzne i kondensato-
ry polipropylenowe. Pasmo podzielono
przy 3 kHz. Dolny g!oÊnik wspomaga 
reprodukcj´ basu od 500 Hz w dó!.

Wra˝enia ods!uchowe
Kiedy w odtwarzaczu wylàdowa!a p!yta

„3121” Prince’a, musia!em sobie od razu
zrobiç przerw´ i pod!àczyç inne kolumny,
chocia˝ na chwil´. Potem wróci!em do 
Xavianów z przekonaniem, ˝e ju˝ wiedzia!-
bym, jak zainwestowaç 6000 z!.

Przeprowadzajàc testy, s!ucham zwykle
analitycznie i zastanawiam si´ nad poszcze-
gólnymi aspektami brzmienia. Zdarzajà si´
jednak przypadki, w których jestem „ku-
piony” po pierwszej minucie.

Z g!oÊników pop!ynà! otwarty dêwi´k,
który bez trudu wype!ni! pokój. W kwestii
przejrzystoÊci trudno tutaj cokolwiek do-

daç. Ka˝dy szczegó! by! !atwy do wy!owie-
nia, podany na tacy, a jednoczeÊnie odby-
wa!o si´ to swobodnie – bez koniecznoÊci
eksponowania góry i akcentowania grup
instrumentalnych. Co istotne, najwi´cej
szczegó!ów znalaz!em w Êrednicy pasma.
Dzi´ki temu g!ównym bohaterem „Incense
and Candles” stawa!y si´ wokale. Elektro-
niczne przetwarzanie g!osu zosta!o pokaza-
ne jak przez lup´. Wra˝enie pot´gowa!a
przestrzeƒ. To kolejny model czeskiej fir-
my, który nasuwa mi skojarzenia z Audio
Physikiem. Kolumny potrafià tak samo
zniknàç z pokoju i rozsunàç jego Êciany, 
a na scenie przez ca!y czas panuje porzàdek.

W muzyce akustycznej instrumenty zbli-
˝ajà si´ do wra˝eƒ na ˝ywo. Dominuje
przejrzystoÊç, po!àczona z lekkoÊcià i cie-
p!em. Dêwi´k jest plastyczny i realistyczny.
Obserwacja instrumentów perkusyjnych
daje mnóstwo przyjemnoÊci. Wysokie tony

charakteryzujà noÊnoÊç i swoboda. Z kolei
tràbka Randy Breckera nie k!uje w uszy, 
a jednoczeÊnie s!ychaç szczegó!y artykula-
cji. Fortepian ma troch´ powi´kszone roz-
miary i solidne oparcie w basie. Je˝eli cho-
dzi o sam charakter dêwi´ku, nasuwajà si´
skojarzenia ze Spendorem A5. Tak samo
czuç koncentracj´ na emocjach w przeka-
zie. Xaviany sà odrobin´ jaÊniejsze i grajà
obszerniej. Z kolei Spendory pokazujà jesz-
cze wi´kszà kultur´, chocia˝ do muzykal-
noÊci Duetto trudno mieç zastrze˝enia.
Dopiero porównanie z wybitnymi kon-
strukcjami pokazuje, ˝e mo˝na si´ posunàç
o w!osek dalej.

Podobnie jak w przypadku A5, bas jest
dosyç charakterystyczny. To chyba spe-
cyfika konstrukcji – postawiono na 
mi´kkoÊç, spr´˝ystoÊç 
i wype!nienie pasma
ciep!em, które po-

chodzi g!ównie z niskich cz´stotliwoÊci.
Natomiast nie nale˝y si´ spodziewaç per-
fekcyjnej kontroli wybrzmieƒ i natych-
miastowego ataku. Czeskie kolumny sta-
wiajà raczej na przyjemny i relaksujàcy
charakter do!u, podkreÊlony mi!ymi po-
mrukami zaskakujàco niskich zakresów. 
I tym si´ ró˝nià od Tempo VI. Gdyby
mia!y jeszcze ten drive, Niemcy mogliby
straciç spokojny sen. Ale nie nale˝y zapo-
minaç, ˝e Duetto sà dwa razy taƒsze.

Konkluzja
Szczerze i goràco polecam Xaviany. 

W swojej cenie sà prawdziwà okazjà. Daj´
osobistà rekomendacj´.

Test kolumny 4000-8000 z!

Vifa 
Premium Line.

Gniazda wystajà wprost 
ze skrzynki. Skórzana
„tabliczka znamionowa”.

Xavian Duetto
Dystrybucja: Moje Audio
Cena: 6200 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊn.: 2,5/3
SkutecznoÊç: 87 dB
Impedancja: 6 omów
Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 40 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 40-200 W
Wymiary (w/s/g): 91/18/25 cm
Masa: 20 kg

Ocena

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

Cewki powietrzne 
i porzàdne okablowanie.
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