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O
bie kolumny s! w pewnym sensie 
monitorami, które nie potrzebuj! 
podstawek. Obie s! dwudro"ne 

i powstaj! w Europie. Obie te" realizuj! 
tradycyjne za#o"enia i stanowi! kanon kla-
sycznego pi$kna. Kanciasto%& dla dzisiej-
szych projektantów to chyba temat tabu, 
bo w ka"dych „nowoczesnych” kolumnach 
znajdziemy mi#e dla oka zaokr!glenia.
Budowa

Tylko dlaczego mi#e? Mnie akurat pro-
stopad#o%ciany si$ podobaj! i wcale mnie 
nie razi widok kantów ostrych jak j$zyk 
te%ciowej. Na pierwszy rzut oka Xavian 
wygl!da jak brat Spendora. Prawie te same 
gabaryty (niewielka ró"nica w wysoko%ci) 
i uk#ad g#o%ników. Znajdziemy tak"e po-
dobie'stwa do ProAca. Niewykluczone, 
"e Roberto Barletta w#a%nie na nim si$ 
wzorowa# (u"ywa tak"e podobnych prze-
tworników), ale to chyba nie problem. Tym 
bardziej, "e produkty czeskiej ( rmy s! wy-
konane staranniej, a kosztuj! mniej.

I od tej staranno%ci zaczn$. Je"eli stolar-
ka Spendorów by#a znakomita, to w przy-
padku Giulietty nale"y stopniowa& oczko 
wy"ej. Perfekcyjna, doskona#a, wzorcowa? 
Trzy razy „tak”. Nie widz$ tu "adnych minu-
sów w stosunku do moich Audio Physiców 
Tempo, za to odnajduj$ drobiazgi, które 
%wiadcz! o szacunku do klienta. Najbardziej 
w oczy rzuca si$ fornir – zawsze najwy"szej 
jako%ci. Wszystko jedno, jak! wersj$ wybie-
rzecie – i tak docenicie symetri$ i pi$kno 
s#ojów. Skórzana „tabliczka znamionowa” 
to oczywi%cie gad"et, którego nie wida&. 
Podobnie jak wylot bas-re) eksu (z ty#u) – 
nie w postaci plastikowej wyt#oczki, tylko 
oszlifowanej aluminiowej rury. Gniazda 
(pojedyncze) pokryto nawet nie z#otem, ale 
platyn! (WBT Platinum Signature). Chyba 
trudno b$dzie znale*& dro"sze. Podstawki, 
wkr$cane w doln! %ciank$, to pi$& warstw 
naprzemiennie u#o"onego MDF-u i alumi-
nium. Maj! w#a%ciwo%ci t#umi!ce i dodaj! 
Giuliettom urody. W "adnym wypadku nie 
nale"y ich zostawi& w pude#ku.

Obudow$ sklejono z grubych (22 mm) 
p#yt MDF. Frezy na g#o%niki to dowód stara' 
stolarzy. I na tym nie poprzestali, bo %ruby 
mocuj!ce g#o%niki nie wchodz! bezpo%red-
nio w drewno, tylko w metalowe tuleje, tak 
jak w A6. Skrzynki ortodoksyjnie realizuj! 
ide$ wolnostoj!cego monitora. Przetworni-
ki wysoko- i nisko-%redniotonowy pracuj! 
w komorze wyt#umionej przyklejonymi do 
%cian grubymi p#atami pianki. Rozmiary 
komory stanowi! najwi$ksze zaskoczenie, 
bo przegroda znajduje si$ jakie% 10 cm pod 
doln! kraw$dzi! obr$czy Scan Speaka. Jest 
szczelna, a wi$c reszta obudowy pozostaje 
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„nieczynna”. Pod ni! znalaz#a si$ pusta ko-
mora, druga przegroda i trzecia komora. 
To dosy& oryginalne podej%cie do pracy 
g#o%nika nisko-%redniotonowego, bo raczej 
wszyscy staraj! si$ da& mu du"! obudow$, 
zamiast odcina& od drogocennych centy-
metrów sze%ciennych.

Zanim przykr$ci#em podstawki, w dnie 
znalaz#em otwór. Pocz!tkowo si$ przestra-
szy#em, bo nie lubi$ bas-re)eksów dmucha-
j!cych w pod#og$, ale wczytuj!c si$ w mate-
ria#y producenta, znalaz#em informacj$, "e 
jest to tak zwana „dziura technologiczna”. 
Czyli rozwi!zanie dzisiaj raczej zapomnia-
ne, ale pami$tam, "e kiedy% stosowano je 
nagminnie. Otwór s#u"y nie do wietrzenia 
i dmuchania, ale do wype#nienia komory 
wypra"onym piaskiem albo, jeszcze lepiej, 
%rutem o#owianym (mo"na nawet kupi& 
specjalny, „audio(lski”, ró"ni!cy si$ od 
„zwyk#ego” wy#!cznie cen!. Ten pierw-
szy ma jednak t$ zalet$, "e jest dost$pny). 
W ten sposób ma#e kolumny pod#ogowe 
mog! „przyty&” o dodatkowe 30 kg i zysku-
j! stabilno%&, prawie jak wa'ka-wsta'ka.

Zwrotnica dzieli pasmo przy 2,2 kHz. Jest 
(ltrem 1. rz$du i zawiera wyselekcjonowa-
ne komponenty z wysokiej pó#ki. Wysy#a 
sygna# do g#o%ników nie byle drucikami, 
ale przewodami Supry.

G#o%niki stanowi! top w%ród sprzeda-
wanych na wolnym rynku komponentów. 
Xavian nie wykonuje ich samodzielnie, ale 
zaopatruje si$ u Scan Speaka. Kopu#ka to 
Revelator D2905/970000 z tekstyln! mem-
bran! i ekranowanym magnesem. Ma od-
lewany ko#nierz i charakteryzuje si$ bardzo 
nisk! warto%ci! rezonansu mechanicznego. 
Co ciekawe, jej cewka nie jest ch#odzona 
ferro)uidem.

G#o%nik nisko-%redniotonowy (Scan Speak 
15W/8531K00) ma charakterystyczn!, po-
nacinan! papierow! membran$, dodatkowo 
nas!czon! t#umi!cym lepiszczem. Lekki od-
lewany kosz d*wiga pot$"ny i ci$"ki jak dia-
bli magnes, wi$kszy od samej membrany.

Parametry s! jeszcze mniej przyjazne 
wzmacniaczom ni" u Spendora. Nominalna 

impedancja jest wprawdzie taka sama, ale 
skuteczno%& to tylko 85 dB. Górn! granic$ 
mocy producent okre%la na 150 W, ale to 
bzdura. Wszystkie Xaviany s! bardzo wy-
magaj!ce wobec wzmacniaczy i potrzebuj! 
pr!du, jak p#uca powietrza. Nawet najta'-
sze monitory Barletty nie toleruj! NAD-ów, 
Marantzów i Roteli za mniej ni" 2000 z#/szt. 
Je"eli chcecie dokupi& do Giulietty elektro-
nik$ po 5000 z#/klocek, to kiepski pomys#. 
Te kolumny potrzebuj! rzetelnego nap$du  

i najlepiej si$ sprawdz! jako najta'sze ogniwo 
w systemie. Maj! potencja#, którego grzech 
nie wykorzysta&. We*cie to sobie do serca  
i nie wery(kujcie testu na podstawie ods#u-
chu z piecykiem ze %redniej pó#ki. Julka od-
wdzi$czy si$ dopiero wtedy, gdy zafundu-
jecie jej Romea ze szlachetnego rodu. Musi 
te" mie& musku#y ze stali.

Podsumowanie „%rubkologii” zamkn$ 
jednym s#owem, które Roberto zapewne 
zna: bravissimo! Osobom, które zechc! 
kompletowa& system, zaczynaj!c od ko-
lumn, powiem: BMW, czyli: b$dziecie 
mie& wydatki. W pe#ni usprawiedliwione, 
ale o tym dalej.
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Szerokie metalowe  
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D*wi$k Xavianów jest bardziej uniwersalny 

ni" Spendorów. Przypadnie do gustu wi$kszej 
liczbie osób i nie ukrywam, "e sam znajduj$ 
si$ w tej grupie. W ogóle estetyka brzmienia 
Xavianów jest mi bliska i z ciekawo%ci! %le-
dz$ poczynania Barletty. Prywatnie uwa"am,  
"e ro%nie nam (rma interesuj!ca jak Audio 
Physic kiedy%, i je"eli z#o"y si$ na to kilka 
czynników (odpowiednia promocja, fak-
tyczna praca nad popraw! d*wi$ku w kolej-
nych seriach, odrobina szcz$%cia z pras! na 
ca#ym %wiecie), to kto wie… Z drugiej strony, 
z punktu widzenia klientów niesie to pewne 
zagro"enie, zwi!zane z polityk! cenow! (pi-
sa#em o tym we wst$pniaku do czerwcowe-
go wydania „HFiM”). Na razie jest ona ko-
rzystna dla odbiorcy. Niewiele kolumn za 
11000 z# gra z podobnym wyra(nowaniem.

Oczywi%cie, znajd! si$ takie, które b$d! 
mie& wi$kszy bas i bardziej realistyczn! 
dynamik$, ale koncentruj!c si$ na samej 
muzyce, trudno Giuliettom zarzuci& co-
kolwiek. Lubi$, gdy d*wi$k jest przejrzy-
sty i nie musz$ si$ wysila&, aby prze%wie-
tli& jego faktur$. W przypadku Xavianów 
cech$ t$ doprowadzono do perfekcji i do-

piero porównanie z dro"szymi kolumna-
mi pozwala stwierdzi&, "e mo"na jeszcze 
lepiej. Redakcyjne Tempo VI s! odrobin$ 
bardziej przejrzyste, ale Xavian nadrabia 
t$ (bardzo niewielk!) ró"nic$ aksamitno-
%ci! i lekko%ci!. Tutaj mo"na ju" napraw-
d$ wybiera& na zasadzie: „co kto lubi”  
i uwa"am, "e obie strony b$d! mie& rów-
nie mocne argumenty.

Czeskie g#o%niki maj! wspania#! gór$. 
Revelator w pe#ni zas#u"y# na swoj! reno-
m$. W zasadzie nie ma muzyki, której by 

nie podo#a# albo zabarwia# pasmo nieprzy-
jemnymi efektami. Bez wzgl$du na to, czy 
s#uchacie rocka, symfoniki, czy muzyki 
wokalnej, gór$ wype#niaj! alikwoty. Pozo-
staje otwarta i no%na. 

Zwykle jako%& tej cz$%ci pasma wp#ywa 
na przestrzenno%& d*wi$ku. A to druga ce-
cha czeskich kolumn, któr! nale"y uzna& 
za wybitn!. Skrzynki bez problemu znikaj! 
z pokoju, jednocze%nie powi$kszaj!c jego 
rozmiary. Lokalizacja jest stabilna i ostra, 
g#$bia i szeroko%& – zaskakuj!ce. Ale to 
nic nowego, bo kolumny Xaviana tworz!  
w tym wzgl$dzie jako%& trudn! do powtó-
rzenia w swoich przedzia#ach cenowych.

Je"eli chodzi o dynamik$, stawiam moc-
n! czwórk$. +ciany d*wi$ku, takiej jak 
ogromne JBL-e, czeskie kolumny raczej nie 
zbuduj!. Za to doskonale oddaj! drobne 
kontrasty i s! w tej kwestii bardzo dok#ad-
ne. Oczywi%cie, pod warunkiem, "e dostan!  
ze wzmacniacza odpowiedni! dawk$ pr!-
du. Nie musicie si$ jednak o nic martwi&, 
je"eli postawicie je w pokoju mniejszym 
ni" 25 m,, bo w takich czuj! si$ najlepiej.

Wydajno%& ma#ego woofera jest zaskaku-
j!ca. Nie jest to dó# perfekcyjnie konturo-
wy i szybki jak b#yskawica, ale ma mi$kki 
i pulsuj!cy charakter. Schodzi te" bardzo 
g#$boko, zapewniaj!c przeciwwag$ przej-
rzystej i lotnej górze. Sprawia, "e d*wi$k 
jest muzykalny i przyjemny w odbiorze. 
Czyli kompromis w pe#ni si$ uda#.

Zw#aszcza "e brzmienie jest spójne, 
namalowane pastelow! palet! odcieni. 
Mo"ecie dzi$ki temu spojrze& na muzyk$  
w pewnym sensie z góry, kompletnie. Za to 
si$ w#a%nie p#aci nisk! skuteczno%ci!. No 
i za naturalno%&, wierno%& akustycznemu 
orygina#owi. Pod tym wzgl$dem Xavia-
ny tak"e wchodz! na najwy"szy poziom  
w swojej cenie.
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+wietne, ale tak"e wymagaj!ce kolumny. 

Ich posiadacze powinni by& równie bez-
kompromisowi. Ja bym jednak nie ba# si$ 
wysi#ku, bo efekt mo"e przekroczy& Wasze 
oczekiwania.

Xavian Giulietta
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