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ocz!tek tej ostatniej da"y 
ogromne flagowce, nazwane 
po prostu Magellanami. Za- 

prezentowano je na pocz!tku XXI 
wieku. Przez pewien czas stanowi"y 
jednostkowy pomnik mo#liwo$ci 
francuskiej wytwórni, a# w 2006 roku 
rozros"y si% do rozmiarów ca"ej nowej 
linii.

Testowane Magellany Cello SW2 to 
najmniejsze pod"ogówki ze szczytowej 
linii, co nie znaczy, #e s! to zestawy 
ma"e. Przeciwnie, to poka&ne trójdro#ne 
kolumny ze zdublowanymi przetworni- 
kami niskotonowymi. Ka#dy kolejny 
model serii jest wi%kszy, a# po modu"owe 
„Kolumny Zygmunta” o nazwie Grand 
Concert, które zast%puj! pierwsze 
Magellany. 

Zestawy, które otrzymali$my do 
testu, stanowi! (wed"ug informacji  
dystrybutora) now!, zmodyfikowa- 
n! wersj% dotychczasowych Cello. 
Zewn%trzn! oznak! zmian jest brak 
wyeksponowanych wcze$niej magne- 
sów trzymaj!cych maskownic% – 
obecnie s! one ukryte pod powierzchni! 
forniru. I bardzo dobrze, bo przednia 
$cianka i tak jest bardzo ozdobna. 
Drug! widoczn! ró#nic! jest odmien-
ny kszta"t i materia" coko"u, a tak#e 
brak z"otych $rub i kolców. Zast!piono 
je bardziej stonowanym matowym 
metalem. Pami%tam, #e po"!czenie 
z"ota, chromu i matowego aluminium 
w pierwszych Cello przyprawi"o mnie  
o ból z%bów. Teraz jest lepiej, chocia# 
na miejscu dyrektora firmy spró-
bowa"bym jeszcze okie"zna' fanta- 
zj% projektanta otworu bas-refleksu  

Triangle  

■ ■

i ozdobnych koszy g"o$ników. Mo#e  
w trzeciej wersji?

Jak wspomnia"em, Cello SW2 to 
konstrukcja trójdro#na. Wysokie tony 
przetwarza charakterystyczny dla pro-
ducenta g"o$nik tubowy  
z membran! tytanow!, 
oczywi$cie w najlepszej 
wersji. We wn%trzu po- 
lerowanej aluminiowej 
tubki tkwi korektor fazy 
w kszta"cie pocisku 
karabinowego. 

(rednie tony powie-
rzono, równie# bardzo 
trianglowskiemu, sto#-
kowi z powlekanego 
papieru, zawieszonemu 
na tekstylnym resorze. 
Nie imponuje mo#e 
zdolno$ci! pracy z du#ym 
wychyleniem, ale przy 
$rednich tonach nie jest 
to potrzebne. Firma sto-
suje podobne g"o$niki od 
lat i dla klientów stano-
wi! one jej wizytówk%.  
W centrum membrany 
tkwi udawany korektor 
fazy, tak#e wykonany  
z papieru. 

Niskie tony to nowo$' 
dla Triangla i pewne 
ust%pstwo na rzecz po- 
pularniejszych gustów: 
zainstalowano tam dwa 
g"o$niki z membranami 
o strukturze plastra 
miodu, z du#y- 
mi nak"adkami 

przeciwpy"owymi i na typowych gu- 
mowych resorach. Podobnie jak $red-
niotonowiec, maj! po 18 cm $rednicy, 
wi%c zapewnienie im du#ego skoku 
by"o istotne dla uzyskania mocnego 
basu.
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Obudowa to konstrukcja techno-
logicznie z"o#ona. Powierzchnia lakieru 
fortepianowego rwie oczy. Boczne 
$cianki s! wypuk"e, co z pewno$ci! ma 
pozytywny wp"yw na zachowanie fal 
d&wi%kowych wewn!trz, a przy okazji 
dobrze wygl!da. Obudow% wzmocnio- 
no w pionie, a dodatkowo wklejono 
kilka poziomych wie)ców. Woofery 
wspó"pracuj! z tunelem bas-refleksu  
o $rednicy 7 cm i wyprofilowanym 
wylocie. Z ty"u obudowy znajduje 
si% metalowa kszta"tka, mieszcz!ca 
podwójne terminale z wielkimi na- 
kr%tkami, po"!czone najlepszymi 
zworami, jakie zdarzy"o mi si% widzie': 
ich przewody nie s! zako)czone ani 
wide"kami, ani bananami, tylko p"askimi 
„oczkami” z blachy, pozwalaj!cymi na 
wyj!tkowo komfortowe mocowanie 
dowolnych ko)cówek kabli.

Skrzynie spoczywaj! na specyficz- 
nych coko"ach. Wykonane z twardego 
tworzywa, mieszcz! cztery cienkie 
stalowe kolce oraz kolec pi!ty, szeroki 
i masywny, który podpiera kolumn% 
z przodu i stanowi cz%$' strojenia  
akustycznego, prawdopodobnie jako 
g"ówny element odbieraj!cy wibracje 
z obudowy. Triangle s! pod tym 
wzgl%dem bardzo oryginalne – 
zdarza"o mi si% widzie' kolumny na 
trzech kolcach, ale na pi%ciu – tylko  

u Francuzów z Villeneuve St. Germain. 
Tak du#a liczba charakterystycznych 
rozwi!za) to rzadko$' w $wiecie 
kolumn. Od razu ro$nie te# ch%', aby 
przy"apa' Cello SW2 na graniu w stylu 
równie ekscentrycznym co zastosowana 
technika. Czy si% uda?

Alek Rachwald

D&wi%k du#ych Triangli odbiera si% 
jako obszerny, zamaszysty, oddaj!cy 
du#o energii, równie# w dole pasma. 
Cello s! mo#e ma"e w ramach serii, 
jednak w istocie to spore pod"ogowce, 
które z "atwo$ci! wype"ni! d&wi%kiem 
25 m2. Brzmienie jest uporz!dkowane 
i spokojne, prawie zwyczajne, dopóki 
nie pojawi si% odpowiedni materia".  
W tym wypadku rol% detonatora spe"-
ni" gazal („Ghazali”) Garcii-Fonsa, na 
którym precyzyjnie i pot%#nie oddano 
d&wi%k kontrabasu, za$ ostateczne 
potwierdzenie da"o „Jazz Variation” 
(O-Zone Percussion Trio). Pojawi"y 
si% tu takie sejsmiczne efekty ude- 
rzeniowe, jakich jeszcze nie s"ysza"em 
w swoim pokoju. Najwidoczniej Ma- 
gellany s! strojone z zachowaniem 
maksimum energii w niskich zakresach 
cz%stotliwo$ci. Kot"y wypad"y $wiet- 
nie. Bas by", o dziwo, szybki i kontro- 
lowany, mimo #e stosunkowo mi%kki, 
co tylko u"atwia"o odbiór muzyki. 
By"em pod wra#eniem mo#liwo$ci 
niskotonowych tych zestawów. Czy 
mo#na lepiej? Zawsze mo#na, zw"asz- 

cza z woofera o $rednicy 30 cm, ale co 
to za argument…

Po przeciwnej stronie pasma te# jest 
ciekawie. Triangle nigdy nie cierpia"y 
na niedostatek wysokich tonów i nowe 
Cello nie stanowi! pod tym wzgl%dem 
wyj!tku. W porównaniu z moj! 
wst%g! wysokich tonów jest ilo$ciowo 
podobnie. Zaobserwowa"em jednak 
w niektórych znanych mi utworach 
ciche brz%kni%cia, drobne efekty 
perkusyjne, które Triangle wyci!gaj! na 
bli#szy plan, ni# by to zrobi"y ARM-y. 
Pojawiaj! si% cykni%cia, których si% nie 
spodziewa"em. Cello czasem rzucaj! 
w twarz tak! niespodziank%, której 
grzeczniejszy ARM nie eksponuje. 
W sumie uwa#am wysokotonówk% 
Triangli za dobry, detaliczny, cho' 
bezlitosny przetwornik.

Istnieje poj%cie d&wi%ku dla facetów 
po czterdziestce. Zwykle okre$la si%  
w ten sposób "agodne brzmienie z ob- 

ci%t! gór!. Nie wiem dlaczego, skoro 
jegomo$cie w tym wieku maj! ogra-
niczone s"yszenie w"a$nie góry pasma. 
Zatem d&wi%k dla nas, ramoli, powinien 
raczej obfitowa' w wysokie tony, które 
i tak sami sobie odfiltrujemy. Co to ma 
wspólnego z Cello? Nie jest to na pewno 
starcze brzmienie. Napisa"em ju#  
o du#ej obfito$ci szczegó"ów perku-
syjnych. Równie# g"osy ludzkie maj! 
lekko podkre$lone sybilanty, co daje 
efekt „$wie#o$ci”. S"uchaj!c nagra)  
z p"yty „Best Audiophile Voices II” 
odnios"em wra#enie silnej obecno$ci 
wokalistek, ale te# musia"em przyzna', 
#e by"y nieco zbyt natarczywe jak na 
damy. Jako$' $rednicy pozosta"a dobra, 
g"osy nie by"y szorstkie, ale analityczno$' 
okaza"a si% wi%ksza, ni# zwykle ak- 
ceptuj%. Nasun%"o mi si% okre$lenie 
„d&wi%k hi-end” zamiast po prostu: 
„d&wi%k”. Natomiast tam, gdzie tubowe 
g"o$niki Triangli nie dopala"y, na 
przyk"ad w muzyce fortepianowej 
(Anderszewski graj!cy Bacha) lub  
w brzmieniu saksofonu, $rednica by"a 
naturalna i przyjazna. Lata do$wiad-

20-23Triangle Magellan.indd   22 9/3/10   6:28:34 PM



czy delikatny. Pierwsze wra#enie 
to swoboda dynamiczna. Dzi%ki 
zdecydowanej odpowiedzi na impuls 
nie doszuka"em si% tu s"yszalnych 
ogranicze), w"!czywszy w to nawet 
rozbudowane utwory symfoniczne.  
W parze z walorami makrodyna-
micznymi idzie szczegó"owo$'. Cello 
nie maskuj! niuansów, a ich d&wi%k jest 
bogaty i detaliczny.

Wi%cej kontrowersji mo#e wywo"a' 
zdecydowana i okre$lona barwa pre-
zentacji, szczególnie tonów wysokich. 
To w"a$nie one determinuj! #ywy 
charakter kolumn. Trudno si% ich  
wstydzi': s! d&wi%czne i czyste, a przy 
tym zaznaczaj! swoj! lekk! domina- 
cj% nad $rednic!. Umiarkowana 

ekspozycja sopranów dodaje brzmie-
niu no$no$ci i wype"nia powietrzem 
przestrze) pomi%dzy d&wi%kami.  
W tej manipulacji Cello nie przekraczaj! 
granic naturalno$ci. Brzmienie jest 
rze$kie, ale nie ostre. Sybilanty, chocia# 
zaznaczone, nie kalecz! uszu. Owszem, 
oklaski w nagraniach na #ywo s! bardziej 
d&wi%czne ni# w rzeczywisto$ci, ale one 
jedynie s"usznie nagradzaj! to, co si% 
dzieje si% pomi%dzy nimi.

(rednica pozostaje otwarta, czysta 
i barwna. Nie doszukacie si% w niej 
odchudzenia ani osuszenia. G"osy 
prezentuje z w"a$ciwym wype"nieniem 
i naturaln! barw!. Ich proporcja do 
akompaniamentu pozostaje dobrze 
wywa#ona. Nie s! ani natarczywe, ani 
wyolbrzymione, a przy tym pozosta-
j! czytelne. Instrumenty smyczkowe  
i d%te podobnie. 

Bas w wykonaniu Cello bardzo 
przypad" mi do gustu. Jest równy, 
mocny, pr%#ny i kontrolowany. Potrafi 
uderzy' twardo, zawarcze' strun! 
kontrabasu lub rozci!gn!' welon 
wokó" organów. I schodzi naprawd% 

nisko. Skierowane do przodu otwory 
bas-refleksu zestrojono z wyczuciem 
i jedynie sporadycznie przypominaj! 
o swojej obecno$ci. Trudno przece-
ni' t% umiej%tno$'. Mimo niewielkiej 
powierzchni mojego pokoju kolumny 
zmie$ci"y si% w nim bez problemu, 
nie sprawiaj!c niespodzianek w pos-
taci dudnienia czy podbijania niskich 
tonów. Wystarczy"o zadba' o wydaj-
n! amplifikacj%. Pomimo "atwych 
do okre$lenia akcentów w strojeniu 
zakresów, nale#y wyrazi' uznanie 
za umiej%tne "!czenie cz%$ci pasma. 
Przej$cia s! naturalne, wysokie tony 
– bardzo dobrze skomponowane ze 
$rednic!, a ta bez s"yszalnych ci%' 
przechodzi w $wietny bas.

Du#e wielodro#ne g"o$niki rzadko 
si% wspinaj! si% na szczyty holografii. 
Magellany nie stanowi! pod tym 
wzgl%dem wyj!tku, ale te# nie jest 
to ich wad!. Poza tym trudno im 
odmówi' prawid"owej stereofonii. 
Scen% przedstawiaj! proporcjonalnie, 
nie rozdmuchuj!c jej do rozmiarów 
stadionu. Prawid"owo rozmieszczaj! 
plany i wyra&nie okre$laj! g"%bi% 
sceny.

Po"!czenie zdolno$ci dynamicznych 
z du#ym wolumenem i #ywym ko- 
lorytem brzmienia daje w sumie 
bezpretensjonalny charakter. Magellany 
Cello SW2 to kolumny koncertuj!ce. 
Efektem jest brzmienie hojne, odwa#ne, 
radosne, a czasem nieokrzesane. Nie 
szukajcie w nich monitorowej precyzji, 
uzyskiwanej kosztem pow$ci!gliwo-
$ci i ogranicze) pasma. Zbudowano je 
do cieszenia si% muzyk!, ch"oni%cia jej 
wszystkimi zmys"ami i w tej roli spisuj! 
si% znakomicie. I w"a$nie za to szczerze 
je polubi"em.

Pawe" Go"%biewski

cze) ze stosowaniem papierowych 
przetworników przynios"y efekty. 

Jak to zwykle bywa, szczegó"owej 
górze towarzyszy"a ponadprzeci%t- 
na stereofonia – scena by"a g"%boka, 
a lokalizacja instrumentów bardzo 
precyzyjna. Pod wzgl%dem ustawienia 
Triangle s! typowe – najlepiej wypadaj! 
nakierowane na s"uchacza. Ustawienie 
na wprost nie zda"o egzaminu – &ród"a 
pozorne ulega"y „rozmazaniu”.

Czy Magellany prezentuj! d&wi%k 
francuski? Przyznam, #e co$ takiego 
t"uk"o mi si% po g"owie w czasie tego testu. 
Je$li tak, to warto pami%ta', #e Francja to 
cz%sto równie# wzmacniacze lampowe. 
Nie maj!c pod r%k! niczego bardziej 
„oh-la-la”, pod"!czy"em je do Ayona. 
Mocna austriacka lampa wysterowa"a 
Triangle bez najmniejszego trudu; nie 
zaobserwowa"em problemów z kontrol! 
basu. Poza tym spostrze#eniem musz% 
przyzna', #e nic szczególnego nie 
zasz"o. Brzmienie nie uleg"o zmianie, 
by' mo#e dlatego, #e wzmacniacz 
na KT-88 to energiczne, przejrzyste 
zwierz% i jako taki nie by" w stanie 
wprowadzi' atmosfery zamglonego 
rozmarzenia. Trudno, b%d% si% musia"  
z  tym pogodzi' – mi"ej mgie"ki nie  
b%dzie. Magellany s! neutralne, 
przezroczyste, troch% jak dla mnie 
podrasowane w kierunku dynamiki  
i „fanu”. Kolumny do $rednich i wi%k-
szych pomieszcze). *!czenie z sucho 
brzmi!cymi piecami niewskazane.

Alek Rachwald

By okie"zna' Cello w moim pomiesz-
czeniu, skorzysta"em ze zbalansowane- 
go dzielonego wzmacniacza Zagra,  
z J-FET-ami w przedwzmacniaczu i wydaj- 
nymi tranzystorami w ko)cówce mocy.

Charakter brzmienia kolumn po- 
d!#a w kierunku efektu wizualnego. 
Trudno go okre$li' jako nie$mia"y 
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