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Producent profesjonalnych zestawów
g!oÊnikowych APS Spanily jest firmà 
polskà i stosunkowo m!odà – 
Êwiat ujrza!a w 2006 roku. 
Nie przeszkodzi!o jej to odnieÊç 
sukcesu na mi´dzynarodowym 
rynku PA. 

Aktywne zestawy g!oÊnikowe APS Aeon

Dystrybucja: APS Spanily
Cena: 5000 z!

Dane techniczne
Przetwornik nisko-Êredniotonowy:

22 cm, niepowlekana celuloza, ekranowany
Przetwornik wysokotonowy: 25 mm,

tytanowa lub tekstylna (opcja) kopu!ka,
ekranowany

Pasmo przenoszenia w polu swobodnym: 
30 Hz - 30 kHz (+/- 2 dB)

Podzia! pasma: 1,5 kHz (24 dB/okt.)
Wzmacniacze: 150 W (bas), 70 W (góra)
WejÊcia: combo (1) XLR/TRS 1/4”
WyjÊcia: XLR (1) THRU
Wymiary (w/s/g): 42/27/36 cm
Masa: 18 kg/szt.
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F akt wart odnotowania tym bar-
dziej, ˝e króluje tam od dawna
kilku renomowanych wytwór-

ców, a swojego miejsca agresywnie poszu-
kujà tak˝e producenci z Chin.

Aeon to pierwsza konstrukcja w katalo-
gu APS (zawiera on równie˝ mniejszy
model Io). Sà to klasyczne studyjne moni-
tory Êredniego pola, a wi´c zestawy dosyç
uniwersalne, dwudro˝ne bas-refleksy 
z osobnymi wzmacniaczami dla cz´Êci
wysoko- i niskotonowej.

W stosunkowo du˝ych, a zw!aszcza g!´-
bokich obudowach musi si´ zmieÊciç
elektronika wzmacniajàca. Proste bry!y 
o zaokràglonych przednich kraw´dziach
robià wra˝enie masywnych jak ska!a i ta-
kie niemal sà. GruboÊç przedniej Êcianki
podkreÊla wyprofilowanie otworów bas-
-refleksu. Elegancko zaokràglono ich kra-
w´dzie, a sama rura b-r zaczyna si´ g!´biej.
Ten drobny element sugeruje przynale˝-
noÊç Aeonów do wy˝szej kategorii ceno-
wej. G!oÊniki pochodzà od Seasa. U góry
pracuje metalowa kopu!ka, b´dàca od-
mianà jednego z popularniejszych i wyso-
ko cenionych przetworników norweskie-
go producenta, zaÊ Êrodek i dó! pasma
przetwarza papierowy, niepowlekany g!o-
Ênik o Êrednicy oko!o 20 cm, wykonany
na zamówienie APS-u. Opcjonalnie do-
st´pny jest monitor z tekstylnà kopu!kà
tego samego wytwórcy. Front zestawów
uzupe!nia podÊwietlane logo firmy, zin-
tegrowane ze wskaênikiem przecià˝enia
(limiter).

Tylnà Êciank´ pokrywa metalowa p!yta,
pe!niàca dodatkowo funkcj´ radiatora
(w!aÊciwe radiatory elementów wzmac-
niajàcych przymocowano do niej od we-
wnàtrz). Podobnie jak w innych studyj-
nych g!oÊnikach, umieszczono tutaj re-
gulacje: skokowe pokr´t!a do zmiany czu-
!oÊci wejÊcia, poziom wzmocnienia dla
g!oÊników wysokotonowych oraz poziom
basu (bass controller, dodatkowo od!àcza-
ny prze!àcznikiem hebelkowym). „Gro-
und lift” przerywa p´tl´ masy. WejÊcie
„Combo” przyjmuje wtyki XLR i TRS 1/4
(du˝y jack). W teÊcie wykorzysta!em kable
XLR. Przelotka XLR pozwala przes!aç sy-
gna! do nast´pnego monitora.

Wzmacniacz sekcji wysokotonowej 
wykonano na bazie uk!adu scalonego
TDA7294, zaÊ niskotonowej – na tranzy-
storach Toshiba 2SA1943/2SC5200. 

Zasilacz to analogowy uk!ad z trans-
formatorem toroidalnym. Moc wynosi
150 W dla tonów niskich i Êrednich oraz
70 W dla wysokich. Deklarowane pasmo
przenoszenia to doÊç sensacyjne 30 Hz –
30 kHz (mierzone w polu swobodnym).

Monitory wyglàdajà na niezwykle solid-
ne i starannie wykonane. Wykoƒczenie w
pó!matowej czerni to studyjny standard,
choç nie zawsze tak !adnie zrealizowany.
Dost´pne sà w zasadzie dowolne kolory
lakieru; na jednej z wystaw widzia!em
APS-y w kolorze liliowym – kompletna
psychodelia. Dost´pna jest tak˝e wersja w
naturalnej okleinie. Tej nie widzia!em, po-
dejrzewam jednak, ˝e prezentuje si´ rewe-
lacyjnie.                                Alek Rachwald

Opinia 1
System
Odtwarzacz CD: Advance MCD

403/MDA-503

Przedwzmacniacz liniowy: 
BAT VK-52SE, Flying Mole PA-S1

Przewody sygna!owe: Sound 

Project XLR

Przewody zasilajàce: do!àczone 

do g!oÊników

Podstawki: Femi Max

Z estawy APS sprawi!y mi niespo-
dziank´. Zamawiajàc je do testu,
wiedzia!em, ˝e APS jest gwiazdà

studiów nagraniowych ostatnich lat, ale
przebój rynku pro nie musi byç przebo-
jem domowego hi-fi. Myli!em si´, chocia˝
aby wydobyç z tych zestawów lirycznà du-
sz´, musia!em si´ nieco napracowaç. By!o
warto.

Pierwszà cz´Êç testu wykona!em 
z przedwzmacniaczem Flying Mole –
zgrabnym japoƒskim urzàdzeniem z zasi-
laczem impulsowym. Przez tydzieƒ s!u-
chania w tej konfiguracji by!em pod
wra˝eniem szybkoÊci, dynamiki i przej-
rzystoÊci Aeonów. By!o troch´ tak, jak
si´ spodziewa!em: dêwi´k wysokiej ja-

koÊci, neutralny, specjalnie dla amatora
takiego rodzaju prezentacji. Mi!oÊnik
rozmarzonych pejza˝y pójdzie raczej
szukaç gdzie indziej.

W pierwszych dniach ods!uchu obni˝y-
!em poziom wysokich tonów o dwa stop-
nie podzia!ki, dzi´ki czemu dêwi´k, 
pozostajàc dok!adny i kontrolowany, z!a-
godnia!. OczywiÊcie, rzecz odbywa!a si´ 
w konkretnym pomieszczeniu; w pokoju
ods!uchowym silniej t!umiàcym wysokie
tony mog!oby byç inaczej. Taki zabieg po-
leci! zresztà sam producent twierdzàc, ˝e
kolumny sà zestrojone pod kàtem pracy 
w studiu i w zwyk!ym pokoju mogà graç
zbyt szczegó!owo. 

Po „zdj´ciu” góry nie mia!em ju˝ ˝ad-
nych zastrze˝eƒ. APS-y sprawdza!y si´ 
w ka˝dym repertuarze – od wokali (reali-
styczna i nasycona Êrednica), przez kame-
ralistyk´ i jazz, a˝ po du˝e sk!ady symfo-
niczne. Ograniczenia w basie okaza!y si´
niezbyt dotkliwe, natomiast separacj´ 
instrumentów, zdolnoÊç pokazywania or-
kiestry jako jednego organizmu, z!o˝one-
go z licznych instrumentów, okreÊli!bym
jako wybitnà.

Dobre wra˝enie podkreÊla!o zrów-
nowa˝enie pasma: nie by!o jasno, ciemno,
lekko czy ci´˝ko, tylko akuratnie, ze
szczyptà ponadprzeci´tnej przejrzystoÊci 
i dynamiki. „APS-y majà w sobie to coÊ” 
– myÊla!em. Wymarzone monitory dla
audiofila lubiàcego s!uchaç muzyki rozu-
mowo. I pewnie moja opinia ju˝ by taka
pozosta!a, gdybym po tygodniu nie si´-
gnà! po przedwzmacniacz BAT VK-52SE.
Wtedy zrobi!o si´ jeszcze ciekawiej.

APS Aeon, sterowane amerykaƒskim
przedwzmacniaczem (dodajmy, ˝e wÊcie-
kle drogim) pokaza!y wi´cej klasy, idàc
tym razem w kierunku uprzyjemnienia 
i zmi´kczenia, oddania organicznoÊci 
i prawdziwoÊci muzyki. Dawno nie s!ysza-
!em tak pi´knego, lirycznego, a zarazem
dobrze kontrolowanego odtworzenia
„Beyond The Missouri Sky”. Dawno te˝
nie s!ucha!em tej p!yty tak g!oÊno. Reper-
tuar jazzowy zyska! na nowej konfiguracji.
Stare „Kind of Blue”, êle znoszàce nad-
miernie suche lub ostre systemy, tutaj 
wypad!o dobrze, bez eksponowania szu-
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!ƒAlek Rachwald i Pawe! Go!´biewski  !
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mów, z bezstronnie nakreÊlonà, doÊç 
prymitywnà scenà stereo o niewielkiej g!´-
bokoÊci, za to z wyraênym wymiarem 
zarówno poziomym, jak i pionowym. Co
najwa˝niejsze, nie brakowa!o przyjemno-
Êci s!uchania, wynikajàcej z naturalnego 
i pe!nego emocji brzmienia.

Dynamiczne nagrania kameralne („La
Tarantella”, L’Arpeggiata, Christina Plu-
har) wypad!y znakomicie, demonstrujàc
godnà podziwu równowag´ mi´dzy deli-
katnoÊcià szczegó!ów i wybrzmieƒ, a ma-
krodynamikà w g!oÊniejszych fragmen-
tach. Szybkie tarantelle, jak i Êpiewne 
ballady brzmia!y równie autentycznie.

Brakowa!o najwy˝ej pewnej nadnatural-
nej bezpoÊrednioÊci, w!aÊciwej niektórym
high-endowym kolumnom. Lokalizacja
tak˝e nie nale˝a!a do ultraprecyzyjnych,
chocia˝ nie mo˝na jej by!o nazwaç z!à.

Mniejsze sk!ady akustyczne brzmia!y 
w tej konfiguracji systemu niemal wzor-
cowo. Spodoba!y mi si´ tak˝e wokale. Nie
mia!y takiego blasku, jak ARM-y zasilane
Jazzem, ale pokazywa!y wi´kszoÊç zalet
przy jednoczesnej naturalnej barwie i na-
syceniu. Wi´ksze rozjaÊnienie uzyska!em 
z przedwzmacniaczem Flying Mole. Od-
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by!o si´ to jednak kosztem lekkiej ostroÊci,
którà uzna!em za niepo˝àdanà. FM s!u-
cha!em wi´c w utemperowanym usta-
wieniu wysokich tonów. Z przedwzmac-
niaczem BAT-a wróci!em do pozycji neu-
tralnej.

Dla ka˝dych niewielkich g!oÊników
crash testem sà du˝e sk!ady. Z ciekawoÊcià
zada!em duetowi APS/BAT p!yt´ z nagra-
niem „Króla Rogera” Szymanowskiego, 
a zaraz potem „Straszny dwór” Moniusz-
ki. Aeony po raz kolejny okaza!y si´ szyb-
kie jak piorun, o zdecydowanym uderze-
niu i ca!kiem konkretnym basie. S!uchajàc
ich raczej si´ nie myÊli o ograniczeniach.
Troch´ twarde, spr´˝yste niskie tony
Êwietnie maskujà brak pot´gi najni˝szych
tàpni´ç. Zresztà, prawd´ mówiàc, wszyst-
ko poza cz´Êcià kot!ów i najd!u˝szymi
piszcza!kami organo-
wymi wypada re-

alistycznie. Po stronie minusów mo˝na
odnotowaç brak ostatecznego rozmachu,
oddechu w!aÊciwego du˝ym g!oÊnikom, 
a tak˝e troch´ ograniczone rozmiary sce-
ny stereo. To niewiele jak na zestawy o ta-
kich gabarytach, w takiej cenie i w dodat-
ku zawierajàce wbudowany wzmacniacz.

Owszem, pe!ni´ zalet pokaza!y dopiero
ze zbalansowanym preampem lam-
powym, a tego typu urzàdzenia nie nale˝à
do tanich, ale co z tego? Konkluzja? Zesta-
wy do studia i do domu. Pierwsza klasa, 
z plusem.                              Alek Rachwald

aktywne zestawy g!oÊnikowe

Opinia 2

System
Transport CD: Advance MCD 403

Przetwornik: Zagra Audio DAC

Przedwzmacniacz liniowy: 
BAT VK-52SE, Flying Mole PA-S1, 

Zagra Audio Pre

Przewody sygna!owe XLR: Fadel 

Aeroflex Plus, Sound Project

Przewody zasilajàce: DIY

Podstawki: Femi Max

O d pewnego czasu, przyznaj´,
˝e doÊç biernie, przymie-
rza!em si´ do sprawdzenia

mo˝liwoÊci monitorów aktywnych. Test
Aeonów da! po temu sposobnoÊç. Do-
st´pnoÊç kilku przedwzmacniaczy wy-
posa˝onych w wyjÊcia zbalansowane 
pozwoli!a uzyskaç trzy podstawowe kon-
figuracje. W ka˝dej rol´ przetwornika
pe!ni! zbalansowany DAC Zagra Audio.
Ze studyjnym charakterem systemu kon-
trastowa! jedynie widoczny za oknem
kwitnàcy sad.

Po aktywnych monitorach spodziewa-
!em si´ stereotypowo „profesjonalnego”
brzmienia. APS Aeon okaza!y si´ zaska-
kujàco przyjazne w zastosowaniu audio-
filskim.

Test rozpoczà!em od konfiguracji 
z przedwzmacniaczem Flying Mole.
Brzmienie odebra!em jako dynamiczne, 
a przy tym nienatarczywe, z szerokà scenà.
Ws!uchanie si´ w próbki ró˝nych repertu-
arów pozwoli!o dodaç do tego kilka mniej
pozytywnych okreÊleƒ. Najwi´ksze za-
strze˝enia wzbudzi!o lekkie wycofanie 
i st!umienie Êrednicy pasma. Ograniczony
zasi´g najni˝szych tonów przypisywa!em
charakterowi monitorów. Dostrzegalne
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nabra! ca!kowicie innego wymiaru; sta!
si´ aksamitnie !agodny, s!odki i p!ynny.
Im d!u˝ej go s!ucha!em, tym bardziej
wciàga! i kusi! niewymuszonà muzy-
kalnoÊcià. Odkrywa!em bogactwo zda-
rzeƒ mikrodynamicznych i wybrzmieƒ,
trójwymiarowoÊç sceny i lampowà eu-
foni´. Spokój i pewnoÊç bijàca z tak 
wysterowanych Aeonów pozwala!a za-
pomnieç, ˝e testowa!em monitory stu-
dyjne. System gra! bezkompromiso-
wo i absolutnie audiofilsko. Rozumiem
przez to uzyskanie efektu wiernego 
i pi´knego odtworzenia nagraƒ, pozwa-
lajàcego zapomnieç o zastosowanej kon-
figuracji i cieszyç ucho nieprzeci´tnym
brzmieniem.

Wniosek ze zbalansowanego triatlonu
wyciàgam taki, ˝e APS Aeon to rasowe
monitory, przekazujàce bez mrugni´cia
okiem zalety i wady towarzyszàcej elektro-
niki. Pozostajà obiektywne, ale nie okrut-
ne. Sà Êwietnym narz´dziem do oceny kla-
sy êród!a, przetwornika czy przewodów
sygna!owych. Ka˝da zmiana konfiguracji,
dokonana w czasie testu, zosta!a przez nie
wiernie przekazana. Zaraz, zaraz, co ja wy-
pisuj´. Przecie˝ z za!o˝enia to profesjonal-
ne narz´dzie do realizowania nagraƒ. 
W takim razie APS opracowa! kolumny
godzàce oba Êwiaty.     

Pawe! Go!´biewski

by!o tak˝e ograniczenie g!´bi prezentacji,
rozpi´tej na kszta!t ramy wyznaczonej
przez lini´ !àczàcà g!oÊniki. Tragedii jed-
nak nie by!o. Da! si´ za to odczuç poten-
cja! drzemiàcy w Aeonach.

Nast´pnie pod!àczy!em zbalansowany
przedwzmacniacz Zagra Audio. Zesta-
wienie z dobrze mi znanymi urzàdzenia-
mi odebra!em jako wyraênie lepsze od
pierwszego. Proporcje zakresów si´ wy-
równa!y. Fortepian wróci! na nale˝ne mu
miejsce na Êrodku sceny, a wra˝enie by!o
tym dobitniejsze, ˝e zosta!a ona zaryso-
wana z nale˝nà g!´bià. Dêwi´k sta! si´
spójniejszy i znacznie bardziej naturalny.

Od tej pory b´d´ ju˝ tylko chwali!
Aeony. Za czytelne, wolne od nadmier-
nej ostroÊci brzmienie, za Êwietnà ma-
krodynamik´ i nie pozbawiony pazura
atak oraz za odwa˝ne zejÊcia basu. Przy
tym zakres niskich tonów nie wydawa!
si´ nadmiernie rozbuchany. Producent
opar! si´ pokusie uzyskania fali ude-
rzeniowej. Zdyscyplinowany i zwarty
charakter niskich sk!adowych przypomi-
na!, ˝e to tylko monitory. A mimo to
zminimalizowano wra˝enie kompresji 
w kulminacjach, dzi´ki czemu orkiestro-
we tutti wybrzmiewa!y swobodnie i z od-
dechem. Tak˝e zdarzenia w skali mikro 
zosta!y potraktowane z pieczo!owitoÊ-
cià godnà ods!uchów studyjnych. Pre-

zentacja mia!a charakter bardzo dyna-
miczny, a jednoczeÊnie unika!a ner-
wowoÊci.

Przyzwyczajony do licznych mezalian-
sów cenowych w swoim systemie, bez wa-
hania si´gnà!em po zbalansowany przed-
wzmacniacz BAT VK-52SE. Nie sàdz´, 
by urzàdzenie za ponad 40 kz! by!o natu-
ralnym partnerem aktywnych kolumn 
w cenie 5 kz!. Warto jednak spróbowaç.

Lampowe serce VK-52SE wpompo-
wa!o w APS-y rozgrzanà krew. Dêwi´k
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