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B
o te! nie s" to zestawy dla osób, 
które chc" si# nimi og$usza% lub 
nag$a&nia% prywatki. Spendor 

kieruje sw" ofert# do do&wiadczonych 
audio' lów, dawno maj"cych za sob" fa-
scynacj# decybelami i wielkimi membra-
nami (chocia! w SP 100 siedzi prawdziwy 
smok). Jego klienci poszukuj" w d(wi#ku 
prawdy o muzyce, kultury i zwykle nie 
odchodz" zawiedzeni. Co wi#cej, wracaj", 
a ostatnim etapem wtajemniczenia s" mo-
nitory BBC. Mówi si#, !e trzeba do nich 
dorosn"% i jest w tym sporo prawdy. A6 
to doskona$y kompromis dla niezdecydo-
wanych. )"czy bowiem zalety klasycznej 
konstrukcji opracowanej dla radiowców 
z wygod" kolumny pod$ogowej.

Budowa
Jako&% kanciastych skrzynek nie budzi 

zastrze!e*. Obudow# wykonano z 18-mm 
MDF-u. Wn#trze wzmocniono wstawka-
mi i wyt$umiono p$atami pianki. Miejsca 
styku p$yt i frezy pod koszami wyklejono 
cienk" mat" bitumiczn", która pe$ni rol# 
dodatkowego wyt$umienia. Obudowa jest 
przez to g$ucha, w odró!nieniu od stoso-
wanej przez g$ównego konkurenta Spen-
dora – Harbetha. Ten drugi ma zreszt" 
jeszcze bardziej ortodoksyjne podej&cie 
do tradycji, poniewa! w katalogu nie znaj-
dziecie ani jednej skrzynki na pod$og#. To 
si# nazywa konsekwencja!

A6 to konstrukcja typu bas-re+ eks, 
jednak zamiast okr"g$ego tunelu zastoso-
wano w"ski wylot w kszta$cie prostok"ta, 
tu! nad pod$og". Jest to czwarta generacja 
portu „linear + ow”, który podobno po-
prawia kontrol# basu. Otwór dmucha do 
ty$u, warto wi#c zachowa% przynajmniej 
pó$ metra luzu od &ciany.

Obudowa opiera si# na czterech wkr#-
canych kolcach. Wzmacniacz pod$"czamy 
do jednej pary solidnych, chocia! nie z$o-
conych gniazd WBT. Parametry mo!na 
uzna% za w miar# przyjazne. Nominalna 
impedancja wynosi 8 omów, minimalna – 
6 omów. Skuteczno&% 86 dB to mo!e nie 
raj dla lamp, ale wielokrotnie mia$em oka-
zj# si# przekona%, !e Spendor lubi takie 
kon' guracje. Tutaj spokojnie wystarczy 
40 W, a górna granica? Producent okre&la 
j" na 200 W, chocia! 250 W z Maka g$o-
&nikom nie zaszkodzi$o. W przypadku 
tranzystora sprawa ma si# inaczej. Tutaj 
szuka$bym piecyka o mocy 80-100 W, 
a nawet wi#kszej.

Przygl"daj"c si# uwa!niej, dostrze!e-
my dba$o&% o szczegó$y. Nie chodzi tylko 
o stolark# (obudowy powstaj" w Wiel-
kiej Brytanii), ale o drobiazgi. Takie jak 
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metalowe tuleje, w które wkr#camy &ru-
by mocuj"ce przetworniki. Wewn#trzne 
okablowanie to nie druciki od lampki, 
tylko srebrzone przewody Van den Hula. 
Dwudro!ny uk$ad bazuje na dwóch prze-
twornikach. 18-cm nisko-&redniotonowy 
jest oryginalnym opracowaniem Spen-
dora. Ma odlewany kosz i membran#  
z materia$u b#d"cego specjalno&ci" kuch-
ni brytyjskiej 'rmy. To kolejna wersja bex- 
trenu, czyli polipropylenowej mieszanki, 
która powsta$a w czasach, kiedy Spencer 
Hughes bra$ udzia$ w programie badaw-
czym 'nansowanym przez BBC. G$o&nik 
ma pot#!ny magnes i nieruchomy sto!ek 
w centrum – korektor fazy. Kopu$ka nie 
powstaje w Sussex. Jest dzie$em Seasa, ale 
nie seryjnym modelem. Wykonuje si# j" 
wed$ug specy'kacji Spendora. W odró!-
nieniu od poprzednich wersji ko$nierz 
otaczaj"cy 29-mm tekstyln" membran# 
ma eliptyczn" wypuk$o&%. Pe$ni ona rol# 
dyfuzora – rozprasza fal# d(wi#kow"  
i tym samym zmniejsza kierunkowo&% jej 
propagacji. By% mo!e t$umi tak!e odbicia, 
bo zamiast twardego plastiku zastosowano 
tu pod$o!e z materia$u przypominaj"cego 
chropowat" gum#.

Pasmo jest dzielone w okolicach 4 kHz. 
Oznacza to w praktyce, !e nisko-&rednio-
tonowiec zachowuje si# jak g$o&nik szero-
kopasmowy, przez co zapewne konstruk-
tor chcia$ uzyska% jednorodny charakter 
ca$ego pasma. Puszka t$umi"ca za magne-
sem kopu$ki obni!a cz#stotliwo&% rezo-
nansow" i oczywi&cie – t$umi rezonanse.

Zwrotnic# zamontowano tu! za gniazda-
mi. Jest ona 'ltrem 2. i 3. rz#du. G$o&niki 
przykrywa maskownica, któr" warto zdej-
mowa%. Kolumny b#d" wówczas nie tylko 
$adniej wygl"da$y, ale i lepiej zagraj". Je&li 
chodzi o wyko*czenie – do wyboru mamy 
cztery forniry: czarny d"b (kto& to jeszcze 
kupuje?), jesion, wi&ni# i wenge. Podstaw-
ki, niemal niewidoczne, s" zawsze czarne. 
Od spodu, w rogach znalaz$y si# metalowe 
pier&cienie. I w$a&nie w nie, a nie w „!ywy” 
MDF wkr#camy szpilki. Nie !a$ujcie te! 
kilkuset z$otych na kamieniarza, który ob-
staluje odpowiednie podstawki chroni"ce 
parkiet. Tak pi#kne i solidnie wykonane 
skrzynki wstyd postawi% na monetach albo 
podk$adkach ze sklepu z !elastwem.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Przed zapoznaniem si# ze Spendorami 

przes$ucha$em kilka p$yt na Audio Phy-
sikach Tempo VI. A6 w moim systemie 
warto&ciowania uplasowa$y si# niebez-
piecznie blisko. Bior"c pod uwag# ró!ni-
c# w cenie, stawia to brytyjskie kolumny 

w &cis$ej czo$ówce przedzia$u cenowego 
8000-15000 z$.

W symfonii organowej Saint-Saen-
sa nie by$o mo!e takiego rozmachu, jaki 
zapewnia$y Tempo VI, ale zdziwiliby&cie 
si#, jak wiele potra' z siebie wykrzesa% 
niewielki polimerowy sto!ek. Organowe 
do$y schodzi$y bardzo nisko i wydawa$o 

si#, !e z rozci"gni#ciem najni!szych cz#-
stotliwo&ci nie ma tu problemu. Dopiero 
w tutti poczu$em, !e przyda$oby si# tro-
ch# wi#cej pary. Przestrze* tak!e nie by$a 
równie spektakularna – koncentrowa$a si# 
pomi#dzy g$o&nikami, wychodz"c lekko 
naprzód. Ale zaraz, zaraz… Czy przypad-
kiem nie o to chodzi$o?

Je!eli mia$bym porówna% &rednic#  
z wi#kszo&ci" kolumn pod$ogowych w tej 
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Klasyka smaku.
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cenie, móg$bym j" okre&li% s$owem: „ma-
giczna”. Pojawi$a si# prawdziwa przyjem-
no&% s$uchania; chcia$o si# jeszcze i jesz-
cze. Nie by$o to w !adnym razie s$odzenie 
lampiszona ani monitorów z obci#tymi 
skrajami pasma (chocia! góry mog$oby 
by% wi#cej). Brytyjska konstrukcja po pro-
stu pozwala doj&% do g$osu instrumentom  
i pokazuje je w ich naturalnym &rodo-
wisku, czyli sali koncertowej. Smyczki 
brzmi" niemal jak na !ywo. Mo!e s" mini-
malnie zaokr"glone, ale nie odbija si# to na 
alikwotach. Mimo atmosfery $agodno&ci 
wysokie registry organów potra'" przeni-
kliwie zapiszcze%. Przestrze* nie jest, jak 
wspomnia$em, imponuj"ca, bo przypo-
mina rysunkiem monitory bliskiego pola 
i kiedy znajdziemy si# w &rodku bazy, nie 
otaczaj" nas hektary mongolskiego stepu. 
Mo!emy si# za to poczu% tak, jakby&my si# 
znale(li w centrum wydarze*. Lokalizacja 
(róde$ jest perfekcyjna, a podanie &redni-
cy do przodu pomaga takim nagraniom, 
jak albumy Stock'scha, gdzie wokali&ci 
trzymaj" mikrofon niemal w ustach. Efekt 
jest trudny do zapomnienia i radz# po 
prostu pos$ucha%.

Spendory kochaj" fortepian, a on to 
uczucie odwzajemnia. W pierwszej chwili 

odbierzecie go jako lekko przyciemnio-
ny, ale to zapewne dlatego, !e dotychczas 
mieli&cie do czynienia z rozwrzeszczany-
mi kopu$kami (bo taka moda). Jednak 
d$u!szy kontakt spowoduje, !e zechcecie 
s$ucha% dalej. Zastanawia$em si#, z czego 
to wynika i postanowi$em sobie odpu&ci% 
analiz# pasma i dynamiki. Przysz$o mi na 
my&l chyba najbardziej trafne spostrze!e-
nie: te g$o&niki potra'" wydoby% z d(wi#-
ków muzyk#. I tego b#d# si# trzyma%, bo 
kiedy porównamy A6 z Tempo VI, to bas 

i d(wi#czno&% góry w tych drugich, nie-
stety, wygrywaj". Dynamika? Przejd(my 
do innego materia$u. Na pocz"tek zaser-
wowa$em kolumnom „Seaside Randez- 
vous” z p$yty „Northeim” Dennisa Kole-
na (Stock'sch). Zanim napisz# cokolwiek  
o brzmieniu, pogratuluj# kompozytoro-
wi. Gdybym us$ysza$, !e piosenk# napisa$ 
Paul Simon lub Cat Stevens, a mo!e nawet 
pochodzi$a z repertuaru ,e Beatles lub 
Toto i tak uzna$bym j" za jedn" z bardziej 
udanych. Reszta p$yty nie wytrzymuje 
tego porównania, ale có!, Kolen wysoko 
postawi$ sobie poprzeczk#. W tym re-
pertuarze Spendor pokazuje swoje spoj-
rzenie na nagrany materia$. Wyra(nie go 

ociepla i dodaje romantyzmu. Tak jak do-
bry wzmacniacz lampowy robi to jednak  
w sposób, który, je!eli si# nam spodoba, 
usprawiedliwia wszystkie zabiegi upi#k-
szaj"ce. Mi#kki, pulsuj"cy bas, wychodz"-
ce naprzód solówki saksofonu i aksamitna 
perkusja tworz" klimat inny ni! pod$o-
gowe monstra uzbrojone w batalion g$o-
&ników. Daj" uspokojenie, zadum#, odpo-
czynek i zanim si# spostrze!emy, p$yta si# 
ko*czy.

O ile Stock'sch na wielu g$o&nikach 
wypadnie spektakularnie, to mo!na si# 
obawia%, jak na A6 zabrzmi typowy pop, 
czyli Prince, Sting, AMJ czy Dire Straits. 
A to w ko*cu wi#ksza cz#&% p$ytotek i po-
!ywka ka!dego spotkania towarzyskiego 
z kilkoma kropelkami dobrej zabawy. I tu 
czeka nas zaskoczenie, bo w takim reper-
tuarze Spendory znajd" najwi#cej fanów. 
Dzieje si# tak dlatego, !e muzyka brzmi 
przyjemnie, wyra(nie i… $adnie. To try-
wialne stwierdzenie najlepiej pasuje do 
d(wi#ku brytyjskich kolumienek. Tak te! 
okre&l" go go&cie. A mocny bas i przej-
rzysta faktura rozwiej" w"tpliwo&ci co do 
ceny systemu.

.RQNOX]MD
Muzyka powa!na i ogólnie: akustycz-

ne brzmienia to !ywio$ brytyjskiego kla-
syka. Jest w nim duch serii klasycznej  
i, jako si# rzek$o, jest to propozycja dla 
osób dojrza$ych, niekoniecznie w sensie 
biologicznym. Ale to nie do ko*ca praw-
da, bo je!eli na drugiej szali stanie SP2/3, 
to osoba kochaj"ca muzyk# nie przestra-
szy si# podstawek ani skrzynek, które wy-
gl"daj", jak wygl"daj". Je!eli si# jeszcze 
nie zdecydowali&cie, to A6 zapewni Wam 
spokojny sen. I taka jest jego rola w kata-
logu, bo konstrukcja rzeczywi&cie si# uda-
$a. A ja ju! si# szykuj# na A9. Bo SP 100  
w najnowszej specy'kacji s" na razie w Pol-
sce niedost#pne. Niepowetowana strata.
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