
51+Lľ)L�L�0X]\ND������

Hi-end NROXPQ\

Teoria i sztuka
Audio Physic  
Scorpio II
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Do dzisiejszego testu tra!"y kolum-
ny, które równie# mo#na uzna$ 
za efekt mno#enia bytów. Scorpio 

(aktualnie w wersji oznaczonej rzymsk% 
dwójk%) mia"y kilka lat temu wype"ni$ luk& 
cenow%, jak% up"yw czasu zd%#y" wytwo-
rzy$ pomi&dzy Tempo i Virgo. Je'li kto'  
w tym eufemizmie dopatrzy si& nutki cyni-
zmu, to prosz& bardzo. Do'$ przypomnie$ 
#e testowane u nas w 1998 roku Virgo 
dystrybutor wycenia" wtedy na niespe"na  
12 tys. z". Obecnie za bardziej zaawan-
sowanego technologicznie spadkobierc& 
tamtego modelu zap"acimy, w zale#no'ci 
od wersji (s% dwie) i wyko(czenia, od 25 
do 32 tys. z". W tym samym czasie Tem-

po dro#a"o o wiele wolniej. Wprowadzenie 
nowego modelu nie powinno zatem bu-
dzi$ w%tpliwo'ci. Gdy jednak przyjrzymy 
si& pro!lowi technologiczno-konstrukcyj-
nemu Skorpionów, sprawa troch& si& kom-
plikuje. 

S% to kolumny 3,5-dro#ne, tak jak 
Avanti i aktualny )agowiec – Cardeas  
(o testowanej u nas ledwie w czerwcu 2009 
Calderze mo#ecie ju# zapomnie$; jej pro-
dukcja dobieg"a ko(ca). Za wyj%tkiem ko-
pu"ki zastosowano tu przetworniki takie 
same jak w Avanti. Scorpio od Avanti s% 
ni#sze tylko o 1 cm, a od g"ównych wersji 
Virgo i Tempo – wy#sze, odpowiednio, o 
11 i 10 cm. Za to z Tempo VI i ni#szymi 

modelami Audio Physica (Yara i Sitara) "%-
czy je rodzaj g"o'nika wysokotonowego. Po 
analizie powy#szych faktów jestem troch& 
zdezorientowany. Scorpio bardziej przy-
pominaj% ta(sz% wersj& Avanti ni# braku-
j%ce ogniwo pomi&dzy Tempo i Virgo. 
Mo#e o pozycji w cenniku zadecydowa"a 
jako'$ brzmienia? Tego jednak nie b&d& w 
stanie oceni$. Najwi&kszym ekspertem od 
kolumn Audio Physica jest u nas Maciej 
Stryjecki – ale skoro i on po ods"uchu Vir-
go i Tempo wybra" ta(szy model, to nale#y 
przyj%$, #e nic nie jest takie proste, jak si& 
wydaje, a !rma daje klientom prezenty bez 
okazji. Sztuk% jest jednak ich znalezienie.

Budowa
Przy Scorpio raczej trudno b&dzie za-

stosowa$ si& do regu"y mówi%cej, #e uszy 
s"uchacza powinny si& znajdowa$ na wyso-
ko'ci g"o'nika wysokotonowego. Kolumny 
maj% 110 cm wysoko'ci, a trzeba jeszcze 
doda$ kolce i ewentualnie marmurow% 
p"yt& pod nimi. Gabaryty tak#e sugeru-
j% zakup Skorpionów do du#ych salonów. 
Na pewno b&d% w nich dobrze wygl%da$. 
Estetyczny tuning u"atwi szeroka gama do-
st&pnych wyko(cze(: klon, wi'nia, orzech, 
czarny jesion, heban oraz czer( i biel pola-
kierowane na wysoki po"ysk. Trzy ostatnie 
opcje wi%#% si& z dop"at% 2100 z".

Do kszta"tu swoich skrzynek Audio Phy-
sic zd%#y" ju# wszystkich przyzwyczai$. Pa-
trz%c z góry, mamy co' w rodzaju obci&tego 
z dwóch w&#szych stron pud"a rezonan-
sowego sp"aszczonej lutni, a równoleg"e 
wzgl&dem siebie 'cianki przednia i tylna s% 
odchylone do ty"u o 7 stopni. Jedna sztuka 
wa#y 27 kg, a stabilno'$ zapewniaj% jej nó#-
ki z kolcami, których wysuni&cie mo#na  
"atwo dopasowa$. 

Konstrukcja skrzyni 3,5-dro#nych ko-
lumn, wyposa#onych w siedem przetwor-
ników, musi by$ skomplikowana. Budowy 
wewn&trznej producent nie ukrywa – prze-
krój mo#na sobie obejrze$ na stronie inter-
netowej AP. Obawia$ si& nie ma czego, bo 
skopiowanie takiej obudowy – przy zacho-
waniu odpowiedniej jako'ci wykonania – 
przekracza mo#liwo'ci wi&kszo'ci amato-
rów i zawodowców. Grubo'$ wykonanych 
z MDF-u 'cianek wynosi 2 cm. Pogrubio-
ny zosta" jedynie spód. Tweeter pracuje  
w niewyt"umionej komorze, która "%czy si& 
w g"&bi z korytarzem biegn%cym od góry 
do do"u przez ca"% wysoko'$ skrzyni. Od 
niej na g"ucho odizolowano jedynie ko-
mor& obu przednich wooferów. G"o'niki 
basowe pracuj% w przestrzeni wzmacnianej 
licznymi odgrodami i wentylowanej dwo-
ma identycznej wielko'ci bas-re)eksami – 
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jeden z nich zosta" wyprowadzony z ty"u,  
a drugi w dó". Okablowanie wewn&trzne 
nie wisi w powietrzu jak w wi&kszo'ci ko-
lumn – wszystkie luzy przyklejono do 'cia-
nek. Tradycj% Audio Physica s% pojedyncze 
terminale g"o'nikowe, a zwyczajem ostat-
nich lat – mo#liwo'$ zamówienia wersji 
zdublowanej.

Na temat zwrotnicy niczego si& nie do-
wiemy. Umieszczono j% w miejscu, które-
go nie zobaczymy bez demonta#u panelu 
z terminalami. A panel jest zainstalowany 
na sta"e. Ca"% powierzchni&, jak% styka si&  
z obudow%, wype"nia neoprenowa uszczelka. 
To rozwi%zanie (nazwane przez !rm& VCT 
– Vibration Control Terminal) t"umi energi& 
mechaniczn% przenoszon% przez kable.

Na przedniej 'ciance ulokowano mi&k-
k% kopu"k& (prawdopodobnie wykonan% 
przez Vif& wed"ug specy!kacji Audio Phy-
sica) oraz dwa woofery z wytwórni Wave-
cor. Otrzyma"y one niemal barokow% na-

zw&: Hyper-Holographic Cone Midrange 
Driver, w skrócie HHCM. Konstrukcja ich 
kosza jest hybrydowa – na aluminiowym 
odlewie z radiatorem umieszczono drugi 
szkielet z plastiku. Odlew utrzymuje po-
dwójny neodymowy magnes oraz zapew-
nia stabilno'$ mechaniczn% i termiczn% 
przetwornika. Natomiast plastikowa cz&'$ 
poprawia t"umienie, czego efektem jest 
komfort pracy membrany i cewki. Mem-
bran& wykonano z aluminium pokrytego 
pow"ok% ceramiczn%. Nawet zawieszenie 
zastosowane w tych g"o'nikach otrzyma"o 
specjaln% nazw& – ACD (Active Cone Dam-
ping). Silikonowy pier'cie( ma eliminowa$ 
niepo#%dane rezonanse, charakterystyczne 
dla metalowych membran. Korektor fazy 
zrobiono z anodowanego aluminium. Gór-
ny z g"o'ników na froncie jest w zasadzie 
'redniotonowcem, natomiast dolny pracu-
je do cz&stotliwo'ci 500 Hz (jak ju# wspo-
mnia"em, Scorpio to konstrukcja 3,5-dro#-
na). Prawdziw% robot& basow% odwalaj% 
cztery woofery znajduj%ce si& po bokach. S% 
one pod"%czone w kon!guracji push-push: 
wychylaj% si& jednocze'nie w tym samym 

kierunku wzgl&dem obudowy, co redukuje 
mechaniczne wibracje, przenoszone z g"o-
'ników na skrzynie. 

.RQğJXUDFMD
Kolumny wspó"pracowa"y z trzema 

ko(cówkami mocy: lampowymi mono-
blokami Cary Audio Design CAD 805 An-
niversary Edition oraz z tranzystorowymi 
wzmacniaczami stereo – Usherem R-1.5 
i Conradem-Johnsonem MF2250. Przez 
wi&ksz% cz&'$ testu u#ywa"em pasywnego 
przedwzmacniacza Music First Audio Pre-
ampli!er mkII, lecz pod koniec zast%pi"em 
go lampowym ARC LS17. Jako *ród"o wy-
korzysta"em odtwarzacz SACD Cary Au-
dio Design – 303T Professional Version,  
a funkcj& rezerwowego pe"ni" Naim CD 5X/
Flatcap 2X. Kable g"o'nikowe i "%czówki po-

chodzi"y z zabójczo drogiej linii Tara Labs – 
+e Edge. Akcesoria i okablowanie sieciowe 
dostarczyli Neel, PAL i Shunyata Research.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Kolumny stan&"y na marmurowych p"y-

tach, a pod kolcami znalaz"y si& dodatkowe 
podk"adki. Po pod"%czeniu wszystkiego 
by"em na tyle wyczerpany, #e postanowi-
"em odpocz%$ przy lekturze archiwalnych 
testów Audio Physica w naszym pi'mie.  
Z g"o'ników p"yn&"a popularna muzyczka  
z taniego tunera NAD-a. Ods"uchy i staran-
ne ustawianie planowa"em rozpocz%$ tro-
ch& pó*niej. Zreszt%, przy celowaniu lewej 
kolumny w podk"adki niechc%cy przesun%-
"em marmurow% p"yt& i dogi&cie skrzynek 
by"o w owej chwili zupe"nie przypadkowe 
i niesymetryczne. W ogóle nie mog"em si& 
jednak skupi$ na lekturze, poniewa# od po-
cz%tku co' mi nie pasowa"o. Mimowolnie 
wychwytywa"em, #e nawet w takich wa-
runkach z muzyk% dzieje si& co' dziwnego. 
D*wi&ki materializowa"y si& w sposób, do 
którego nie by"em przyzwyczajony. Nie 
chodzi tu o stadionow% szeroko'$ czy mi-

limetrow% precyzj& lokalizacji. To by" dziw-
ny inny wymiar, inny rodzaj przestrzennej 
prawdy o muzyce. Prawdy, w której ka#dy 
d*wi&k mia" jak%' niezidenty!kowan% do-
datkow% energi&, wewn&trzny dopalacz, 
dzi&ki któremu nigdy jeszcze metafora  
o materializacji brzmienia nie wyda"a mi 
si& tak bliska urzeczywistnienia. Brakowa"o 
chyba tylko transparentu z napisem „Witaj 
w klubie Audio Physica”. 

Ca"a ta nowa prawda muzyczna sta"a si& 
jeszcze prawdziwsza, gdy kolumny odpo-

wiednio dogi%"em, pomierzy"em odleg"o-
'ci, a d*wi&k pop"yn%" z high-endowego 
odtwarzacza. W tym miejscu powinienem 
powtórzy$ wszystkie pochwa"y na temat 
jako'ci generowanej przez Audio Physiki 
przestrzeni, jakie mo#na znale*$ w ka#dej 
wcze'niejszej recenzji kolumn tej !rmy. 
Obawiam si& jednak, #e nic nowego wymy-
'li$ nie zdo"am. Scorpio dysponuj% zdolno-
'ci% do rzucenia d*wi&ku w dowolny chyba 
punkt pokoju ods"uchowego. O ile oczywi-
'cie odpowiednia informacja znajduje si& 
na p"ycie. Ma"o tego, dzi&ki nim odkry"em 
nowe niesamowite rzeczy nawet na takich 
p"ytach, jak sk"adanka przebojów Haliny 
Fr%ckowiak, kol&dy Arki Noego czy kato-
wane na okr%g"o w latach 80. albumy Talk 
Talk i Ultravox (wtedy oczywi'cie na ka-
setach). Realizacje bardziej wysmakowane 
to ju# prawdziwa uczta, której opisu si& nie 
podejm& z uwagi na brak weny poetyckiej. 
W zwyk"ych s"owach uj%$ si& tego nie da.

Bas Skorpionów jest mocny i szybki. Do-
k"adnie s"ycha$ pocz%tek i koniec ka#de-
go d*wi&ku. Gradacja barw w dole pasma  
w niczym nie przypomina podzia"u pod-
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stawy harmonicznej na pomruki o trzech 
czy czterech ró#nych poziomach. Tutaj tych 
poziomów mamy zdecydowanie wi&cej,  
a ka#demu zosta"a przypisana ogromna si"a. 
Niszczycielska – chcia"oby si& doda$. Gdy 
rozpocz%" si& utwór „Death Letter” Cassan-
dry Wilson (p"yta „New Moon Daughter”), 
musia"em przykr&ci$ ga"k& potencjometru  
w przedwzmacniaczu. My'l&, #e gdybym tego 
nie zrobi", w ramach eksperymentu ustawi" 
tryb powtarzania „repeat 1” i wyszed" na 
przyk"ad do kina, to po powrocie ca"y tynk 
ze 'cian i z su!tu le#a"by ju# na pod"odze. 

Kontroli basu nie mo#na zarzuci$ #adne-
go ewidentnego b"&du, chocia# Scorpio II 

zdecydowanie nale#% do kolumn wystrze-
gaj%cych si& twardo'ci i osch"o'ci. Pod-
stawa harmoniczna, oprócz pot&gi i zró#-
nicowania, charakteryzuje si& p"ynno'ci% 
przej'$ i rozbujan% fantazj%. Z basem zwi%-
zany jest jednak pewien problem. Stare au-
dio!lskie porzekad"o mówi%ce, #e kluczo-
we dla brzmieniowej nirwany jest zgranie 
kolumn i akustyki pomieszczenia, jeszcze 
raz okaza"o si& prawd%. Otó# Scorpio do 
pokoju 23-metrowego (jakim dysponuj&) 
s% za du#e. Niezale#nie od rodzaju nagra-
nia oraz pod"%czonej ko(cówki dawa"o 
si& wychwyci$ delikatne podbicie górnego 

zakresu niskich tonów. Podbicie to mo#-
na by"o wprawdzie regulowa$, dokonuj%c 
radykalnych posuni&$ (dos"ownie – su-
wa"em marmurowymi p"ytami po wyk"a-
dzinie), ale wyeliminowa$ go zupe"nie nie 
zdo"a"em. Scorpio bez w%tpienia by"y pro-
jektowane do pomieszcze( o wi&kszej po-
wierzchni. My'l& #e dopiero w 30 metrach 
zaprezentuj% pe"ni& mo#liwo'ci. W moich 
23 prawdopodobnie lepiej si& sprawdz% 
mniejsze Virgo i Tempo. Mam nadziej&, #e 
ta uwaga zostanie zapami&tana jako fun-
damentalny wniosek niniejszego testu. 

Niezale#nie od jako'ci d*wi&ku, kupuj%c 
zbyt du#e skrzynki do zbyt ma"ego po-

mieszczenia sami strzelamy sobie w stop& 
– po"owa wydanej kwoty po prostu nam 
nie zagra. Lepiej kupi$ mniejsze kolumny, 
a zaoszcz&dzone pieni%dze przeznaczy$ na 
lepszy wzmacniacz.

Ostatecznie ustawi"em Skorpiony kom-
promisowo – tak, aby podbicie by"o jak 
najmniejsze, ale te# aby nie nara#a$ si& na 
przypadkowe zderzenie z meblem umiesz-
czonym w nietypowym miejscu. Ca"a 
powy#sza dygresja zosta"a odpowiednio 
wyja'niona, mam wi&c czyste sumienie. 
Jednak opisuj%c brzmienie Audio Physi-
ków, potraktowa"em problem, jakby nie 
istnia" – trudno bowiem wmawia$ czytel-
nikom, #e kolumny s% *le zestrojone, je'li 
mam za ma"y pokój. 

Je'li kto' mia"by ochot& skrytykowa$ 
gór& pasma Scorpio II, to w rzeczywisto-
'ci narzeka"by na wysokie tony *ród"a 
lub wzmacniacza. Mimo #e zastosowa-
nej kopu"ce daleko do technologicznego 
wyra!nowania, konstruktorom uda"o si&  
z niej wycisn%$ tak% ilo'$ i jako'$ informa-
cji, jak% w pod"ogówkach poni#ej 20 tys. z" 
trudno b&dzie powtórzy$. Wa#ne jest przy 

tym, #e soprany nie dominuj% przekazu. Po 
pierwsze, Audio Physic pozostaje wierny 
swojej pierwotnej misji: tworzenia obrazu 
d*wi&kowego o maksymalnej analitycz-
no'ci przy minimalnej natarczywo'ci. Po 
drugie, stworzenie takiego obrazu oznacza 
analityczno'$ w ca"ym zakresie pasma,  
a nie tylko na jednym jego skraju.

Scorpio prezentuj% bardzo neutraln% 
temperatur& barw. Ich 'rednica sytuuje 
si& dok"adnie po'rodku pomi&dzy ste-
rylno'ci% a romantycznym ciep"em. Na 
ostateczny rezultat wi&kszy wp"yw b&dzie 
mia" zapewne wzmacniacz, cho$ wydaje 
si&, #e kolumny dzi&ki swej dok"adno-

'ci ostudz% zapa" niejednego lampowca.  
Z drugiej natomiast strony bajeczn% !nezj% 
przestrzenn% nawet z wybitnie ozi&b"ych 
tranzystorów wydob&d% brzmienie zaan-
ga#owane i wci%gaj%ce. Zmys"owo'$ woka-
lu Sade b&dzie tu efektem punktowego na-
'wietlenia drga( jej strun g"osowych, a nie 
podbarwienia. Bo rozdzielczo'$ Skorpio- 
nów II nie polega tylko na zalewaniu s"u-
chacza oceanem szczegó"ów. Polega tak#e,  
a mo#e nawet g"ównie, w"a'nie na zdolno-
'ci rozró#niania takiej ilo'ci odcieni barw, 
#e podgrzewa$ czegokolwiek nie ma po-
trzeby. Audio Physiki nie musz% si& ucieka$ 
do sztuczek ani wtedy, gdy do odtwarzacza 
tra!a próbka gitarowych przesterów, ani 
gdy nagranie ci%gnie matowo brzmi%cy 
na wielu systemach fagot. One pokazuj% 
wszystko bez niedopowiedze(, a skala ich 
mo#liwo'ci czyni z ka#dego repertuaru 
niezapomniane audio!lskie prze#ycie. 

Przy okazji – ma"y bonus. Scorpio za-
silane monoblokami Cary Audio Design 
prawdopodobnie s% bardzo bliskie wyzna-
czenia wzorca brzmienia fortepianu w ska-
li absolutnej. Dla mi"o'ników nokturnów 
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Chopina czy sonat Beethovena ods"uch 
tego po"%czenia (o ile oczywi'cie zaak-
ceptujemy jego "%czn% cen&) powinien by$ 
obowi%zkowym punktem poszukiwa(.  

Kolumny Audio Physica s% uto#samiane 
z referencyjn% reprodukcj% szczegó"ów. Nie 
wiem, jak to wygl%da w przypadku innych 
modeli tej !rmy, ale Scorpio wydaj% si& 
produktem d%#%cym do osi%gni&cia dosko-
na"o'ci w ka#dym elemencie audio!lskiego 
rzemios"a, o przepraszam: sztuki. Tak, sztu-
ka jest tutaj s"owem koniecznym. Niezale#-
nie od tego, jak snobistycznie to zabrzmi, 
Scorpio s% czym' wi&cej ni# elementem 
toru ods"uchowego. S% cz&'ci% 'wiata kul-
tury wy#szej; dzie"em dedykowanym ko-

neserom odpornym na brzmieniowe b"y-
skotki i tanie efekciarstwo. Tutaj wszystkie 
fragmenty pasma s% traktowane z jednako-
wym taktem i staranno'ci%, a ich proporcje 
odmierza waga aptekarska. Aby to doceni$ 
i delektowa$ si& ich wszystkimi zaletami, 
nie wystarczy si& przesi%'$ z Pianocra,a 
(z ca"ym szacunkiem dla Pianocra,a). Do 
tego trzeba mie$ jeszcze perwersyjn% #%dz& 
obcowania z brzmieniow% perfekcj%.

Pakuj%c niemieckie skrzynie do pude" 
po kilku tygodniach ods"uchu, ci%gle czu-
"em niedosyt. I nie chodzi o znany ju# me-
dycynie syndrom rozstania z produktem 
wybitnym. By" to raczej #al, #e pomimo 
wysi"ku nie potra!"em zg"&bi$ tajemni-
cy brzmienia Scorpio II. Bo oprócz refe-
rencyjnego rysunku przestrzeni i innych 
zalet zosta"o ono wyposa#one w jeszcze 
jedn% cech& w"asn%, której nie rozu-
miem do ko(ca i której nie potra!& ubra$  
w odpowiednie s"owa. To jest co' w ro-
dzaju zdolno'ci do rozdzielania d*wi&ku 
w przestrzeni na czynniki pierwsze; jed-
noczesnego nadawania ka#demu z tych 
czynników skumulowanej energii i "%cze-
nie tego wszystkiego w jedn%, nierozer-
waln% ca"o'$. Niesamowite!

.RQNOX]MD
W audio!lskim 'wiecie kr%#y wiele teorii 

o idealnych proporcjach cenowych pomi&-
dzy elementami systemu. Wi&kszo'$ wska-
zuje na decyduj%c% rol& kolumn. To one po-
winny by$ najlepsze, w domy'le – równie# 
najdro#sze. Ja jednak chcia"bym zapropo-
nowa$ now% koncepcj&. Brzmi ona tak: na 
razie zachowajcie sobie kable, które macie. 
Najwi&cej uwagi po'wi&$cie znalezieniu 
udanego zestawienia *ród"o-wzmacniacz, 
a na koniec zostawcie sobie zakup kolumn 
z logo Audio Physica. Wybór modelu b&-
dzie uzale#niony od wielko'ci pokoju. Sa-
tysfakcja gwarantowana. O ile oczywi'cie 
mówimy o prawdziwej sztuce. 

Audio Physic  

Scorpio II

'\VWU\EXFMD��� Audio System

&HQD��� ������]ï

Dane techniczne

/LF]ED�GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 3,5/7

6NXWHF]QRĂÊ�� 91 dB

,PSHGDQFMD�� 4 omy

3DVPR�SU]HQRV]HQLD�� 29 Hz – 40000 Hz

5HNRP��PRF�Z]P��� 25-200 W

8VWDZLHQLH�� QD�SRGïRG]H
:\PLDU\��Z�V�J��� 110/21,4/39 cm

Pojedyncze zaciski  
na panelu  
DQW\ZLEUDF\MQ\P�


