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Z Ascendantami  
PLDïHP� 
do czynienia  
ponad trzy  
lata temu.  
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pierwszy „prawdziwy”  
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I co z tego, !e Symbole graj" przyzwo-
icie, nawet za swoj" cen#? Mnie i tak 
nie przekonaj", bo kupuj"c produkt 

$rmy-legendy oczekuj#… No w%a&nie. 
W pewnym sensie konserwatyzmu. Je-
!eli nie we wzornictwie, to przynajmniej  
w stereotypach: du!a kolumna ma du!y 
bas i gra du!ym d'wi#kiem. Wielokrot-
nie si# przekona%em, !e takie stwierdze-
nia maj" niewiele wspólnego z rzeczywi-
sto&ci", ale jeszcze cz#&ciej widzia%em, !e 
sprawdzone rozwi"zania rzadko zawodz". 
Dlatego od razu zwróci%em uwag# na ak-
tualn" podstaw# cennika Avalona, czyli 
seri# NP. Jest w niej monitor i to zapew-
ne dobra wiadomo&( dla osób, które los 
rzuci% do mrówkowca, a jednocze&nie nie 
posk"pi% grosza. Wiele z nich chcia%oby 
mie( na w%asno&( Avalony. Swoje marze-
nie mog" spe%ni( za nieca%e 10000 z%. Nie-
wiele wi#kszy pokój i zasoby gotówkowe 
pozwol" si# zaopatrzy( w NP 2 – ma%e  
(89 cm wysoko&ci) pod%ogówki za niespe%-
na 12000 z%, czyli tyle, ile kosztuje „killer” 
z naszego rankingu – Audio Physic Tem-
po VI. Warto porówna(. Sam jeszcze tego 
nie robi%em, ale ciekawo&( w ko)cu we'-
mie gór# nad lenistwem.

Dygresja to mo!e nie najlepszy sposób 
nawi"zania do tematu, ale zwracam uwa-
g#, !e Ascendanty nie nale!" do tanich. 
Ich obecna cena wynosi 46000 z%. Nie ka!-
dego sta( na taki wydatek, dlatego warto 
wiedzie(, !e bilet na koncert Patela mo!e 
by( ta)szy i niekoniecznie zostaniemy po-
sadzeni w ostatnim rz#dzie.

Starsza wersja Ascendantów kosztowa%a 
31000 z%. Ró!nica jest spora, nawet je!eli 
przeanalizujemy wszystkie trendy i zjawi-
ska ekonomiczne na przestrzeni ostatnich 
trzech lat. Niestety, nie mo!emy patrze( 
na ten problem z tej perspektywy. Produ-
cenci hi-endu systematycznie zmieniaj" 
cenniki, a ka!da nowa seria jest do tego 
idealnym pretekstem. Nie jest to jedynie 
wynikiem ch#ci mno!enia zysków. Ludzie 
coraz ch#tniej p%ac" za produkty wysokiej 
klasy, a w segmencie luksusowym ro&nie 
&wiadomo&( marki. Zw%aszcza, je!eli ta 
nie schodzi na psy. 

A to wcale nie rzadko&(. Spójrzcie na 
samochody – tylko producenci wierni 
swojej tradycji mog" dyktowa( klientom 
pozornie absurdalne warunki. Bo ci dru-
dzy si# na nie godz". Nie maj" zreszt" 
specjalnie wyj&cia, bo do wyboru pozo-
staje albo dalekowschodnia tandeta, albo 
dewaluuj"ce si# nazwy. Na rynku hi-$ 
ten trend jest jeszcze wyra'niejszy. Osoby 
zorientowane zapewne to widz", a produ-
cenci nie maj" chyba si%y wytacza( kolej-

nych procesów. Ostatnio spotka%em kolej-
ny klon B&W w wydaniu marki na „M”. 
W reklamie znalaz%em oczywi&cie has%o, 
!e to „wieloletnia tradycja po%"czona  
z najnowszymi osi"gni#ciami techniczny-
mi”, ale ja ci"gle widz# ohydn" podrób#, 
która na dodatek wcale ma%o nie kosztuje. 
I czuj#, !e powtarza si# syndrom adidasów 
z bazaru. Wstyd w nich chodzi(. Najcie-
kawsze, !e temu wcale nie s" winni Chi)-
czycy. To „europejscy in!ynierowie” pro-
jektuj" podobne cudaki (a przynajmniej 
daj" wytyczne), a wykonawcy w Shenzen 
po prostu realizuj" zamówienia. Sprzeda! 
obu marek coraz dobitniej wykazuje, jak 
krótkowzroczna to polityka.

Avalona na razie nikt ostentacyjnie nie 
podrabia. Nie jest to zreszt" wystarczaj"-
co znana marka, by oczekiwa( kokosów 
z takiego procederu. Na szcz#&cie jednak 
nie stara si# podrabia( sama siebie i nadal 
produkuje w USA. Wi"!e si# to z op%aca-

niem wygórowanych wymaga) tamtej-
szych pracowników, ale gwarantuje wy-
sok" jako&( wykonania i oryginaln" my&l 
techniczn". Przyrost ceny w porównaniu 
do poprzedniej wersji b#dzie dla wielu 
osób nieuzasadniony, ale na to mog# od-
powiedzie( tylko: trzeba by%o kupowa( 
wtedy. No, chyba, !e nowa oka!e si# zde-
cydowanie lepsza.

Budowa 

Niewiele na to wskazuje, bo obudowa 
wygl"da identycznie. Kobietom generalnie 
Ascendanty si# nie podobaj", bo przypo-
minaj" trumny. Po%o!one na plecach wy-
gl"daj" zupe%nie jak M-1 hrabiego Dracu-
li. Dobrze, !e Avalon nie oferuje czarnego 
wyko)czenia ze srebrnymi okuciami, bo 
strach by%oby spa( w pokoju, w którym 
stoj". Z kolumn wychodz" ró!ne rzeczy 
podczas s%uchania, czasem a! nadto suge-
stywnie, wi#c lepiej nie kusi( Z%ego.

Stolarka jest perfekcyjna, a obudowy 
przeciwpancerne. Grube p%yty MDF two-
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rz" odchylony do ty%u prostopad%o&cian 
ze &ci#tymi kantami. Odchylenie ma na 
celu wyrównanie czasu, w jakim cz#sto-
tliwo&ci docieraj" do naszych uszu. Wy!-
sze rozchodz" si# szybciej, a wi#c kopu%k# 
umieszczono dalej od s%uchacza. Promie-
niowanie do góry zwi#ksza w widmie 
ilo&( fal odbitych od &cian, jest wi#c tak!e 
sprytnym zabiegiem, s%u!"cym podkre&le-
niu przestrzenno&ci d'wi#ku. Nie jest to 
nic nowego, bo takie rozwi"zanie stosuje 
chocia!by Audio Physic, z powodzeniem 
zreszt". I nic taniego, bo skomplikowany 
kszta%t drewnianych pude% utrudnia ich 
wykonanie. Avalon wspó%pracuje od po-
cz"tku z t" sam" stolarni".

Z zewn"trz widzimy tylko dobry fornir 
i precyzyjne %"czenia. Tymczasem praw-
dziwa jako&( ukazuje si# po striptizie, do-
konuj"cym si# przy wtórze wkr#tarki. Nie 
ma si# co rozwodzi( nad frezami czy sta-

rannym klejeniem pianki t%umi"cej. War-
to natomiast wspomnie(, !e wewn"trz 
skrzy) znajduj" si# solidne k"towniki  
z MDF-u, osadzone na skomplikowanej 
konstrukcji, przypominaj"cej o!ebrowa-
nie drewnianego okr#tu. Na nich, tu! za 
g%o&nikami, ulokowano okr"g%e p%yty, po-
kryte mas" bitumiczn" albo czym& w tym 
rodzaju. Materia% jest mi#kki, elastyczny 
i wyko)czony przylepcem. Dokr#caj"c 
g%o&niki do frontu, przyciskamy do niego 
magnesy, które %"cz" si# z drewnian" „szy-
n"” i tym samym zapewniaj" membranom 
doskona%e wyt%umienie. Te pracuj" w ide-
alnych warunkach, oddaj"c paso!ytnicze 
drgania nie tylko koszom, ale tak!e obu-
dowie.

Wewn"trz skrzy) tak!e wida( wzmoc-
nienia i dodatkowe listwy, chocia! masa 
p%yt „zewn#trznych” tego nie wymaga.

Okablowanie to sztywne i bardzo solid-
ne druty. Ich nieelastyczno&( przywodzi 
na my&l solid core, ale najciekawsze jest 
ich oplecenie wokó% kosza. Ze zwrotnicy 
nie tra$aj" bezpo&rednio do odczepów  

z przetworników. Trudno okre&li(, czy ma 
to wp%yw na d'wi#k, ale na pewno utrud-
nia uszkodzenie kolumn po ich rozkr#ce-
niu. A to ju! co&.

A propos zwrotnicy. Producenci maj" 
zawsze jakie& tajemnice, jednak tutaj za-
chowali si# jak NASA w latach zimnej 
wojny. Albo postanowili ubi( troch# „pi-
jarowskiej” piany, zalewaj"c ca%y uk%ad 
mas" plastyczn". Nikt nic nie zobaczy, nie 
niszcz"c $ltra.

Z g%o&nikami ta sztuka jest ju! nie do 
powtórzenia. Na magnesach nisko&red-
niotonowców wida(, !e to Etony, „Made 
in Deutschland”. Maj" 7-calowe membra-
ny z mieszanki nomeksowo-kewlarowej 
ze srebrzyst" nak%adk" przeciwpy%ow"  

w centrum. Ascendanty to uk%ad dwudro!-
ny, wi#c oba przetworniki pracuj" w tym 
samym zakresie cz#stotliwo&ci, podobno 
od 28 Hz. W"tpi#, bo akurat bawi%em si# 
programem Nuendo przy postproduk-
cji kolejnej p%yty i oprócz zmierzenia, !e  
w pokoju mam rezonans w okolicach  
42-46 Hz, nie zauwa!y%em sygna%ów 
poni!ej 30 Hz, a raczej ewidentny spa-
dek ich witalno&ci. To jednak nie pro-
blem, bo je!eli Wasze „paczki” przeno-
sz" swobodnie 35 Hz, to w zupe%no&ci 
wystarczy. Takie sygna%y s" zreszt" przy 
s%uchaniu muzyki niepotrzebne.

W poprzedniej wersji Ascendantów 
montowano odwrócon" kopu%k#. Oczy-
wi&cie, nie mo!na si# by%o znik"d dowie-
dzie( „sk"d-ona”, bo producent &ciemnia%, 
!e to w%asne opracowanie, „hand made” 
itp. Teraz ju! si# wyda%o, !e pochodzi%a 
od Focala. A przecie! to !aden wstyd, bo 
Francuzi robi" &wietne tweetery. Dlaczego 
wi#c ich nie bra(?

Avalon teraz bierze od kogo& innego  
i reproduktor góry jest ca%kiem inny. Po-

dobno „w rezultacie tony wysokie sta%y si# 
bardziej aksamitne i g%adsze”. Niewyklu-
czone, ale opowie&ci w stylu: „Avalon sam 
wykonuje sobie g%o&nik” mo!na mi#dzy 
bajki w%o!y(. Widzia%em fabryki Tonsi-
lu za czasów &wietno&ci, B&W oraz kilka 
innych i wiem, !e zbudowanie g%o&nika 
od podstaw wymaga stworzenia kombi-
natu o skali ma%ej huty. Tylko najwi#k-
sze $rmy potrzebuj" a! takiego zaplecza,  
a mniejsze korzystaj" z wytwarzanych przez 
nie przetworników albo podzespo%ów. Nie 
wiem zreszt", po co ta ca%a gadanina. Zasto-
sowanie dobrej Vify to nie wstyd, a zaszczyt.

Podobno kopu%ka to jedyna ró!nica 
mi#dzy starymi a nowymi Ascendanta-
mi. Tak przynajmniej utrzymuje z%o&liwa 
konkurencja.

Dwudro!ny uk%ad pracuje w obudowie 
bas-re*eks. Oba tunele (na kana%) pompu-
j" powietrze w pod%og#. Rozwi"zanie jest 
najwygodniejsze dla konstruktorów, bo 
zapewnia powtarzalno&( efektu w ró!nych 
warunkach. Ja jednak lubi# dmuchanie 
do przodu albo jego brak, czyli obudow#  
zamkni#t". Avalon te! zauwa!y%, !e skiero-
wanie wylotów w dó% mo!e prowadzi( do 
nieprzyjemnego dudnienia, dlatego do-
%"cza do kolumn listwy o grubo&ci oko%o  
5 cm. Kolumny na nich stoj", dzi#ki czemu 
ich podstawy si# nie porysuj". To dobrze, 
ale wa!niejszy jest odst#p od pod%ogi. Ten 
nale!y zwi#kszy(, stawiaj"c skrzynie na 
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$rmowych kolcach. Wtedy dystans wynie-
sie kilka centymetrów. Trzeba koniecznie 
wykorzysta( ten gad!et, bo d'wi#k si# zde-
cydowanie poprawia, zw%aszcza rysunek 
szczegó%ów.

Na koniec s%owo o gniazdach. Dla nor-
malnego cz%owieka to konfekcja, a dla 
ka!dego ptaka gniazdo to dom, ojczyzna. 
Z jego lotu pisz#: s" niewygodne i niezbyt 
urodziwe. Przyjmuj" tylko wide%ki i maj" 
tanie cz#&ci z plastiku. Wiem, !e to najdro!-
sze Cardasy, ale te! wiem, !e trzy razy ta)-
sze potra$" by( bardziej praktyczne i wyko-
nane ze szlachetniejszych materia%ów. 

Ciekawa jest te! maskownica. Jej wn#-
trze szczelnie wyt%umiono $lcem, po- 
zostawiaj"c tylko otwory idealnie pa- 
suj"ce do obwodu g%o&ników. Ma to na 
celu eliminacj# odbi( fal od obudowy  
i w efekcie popraw# stereofonii. Pro-
ducent zaleca s%uchanie z za%o!onymi 
os%onami. Zastosowa%em si# do jego 
sugestii, ale próbowa%em te! inaczej. 
Wybierzecie sami, na podstawie w%a-
snych do&wiadcze), bo poprawa ja-
ko&ci wcale nie jest jednoznaczna.  
W niektórych aspektach muzyka 
brzmi lepiej bez $lcu i po)czochy. 
Jak by nie patrze(, s" to przeszkody 
dla rozchodz"cych si# fal. 

Avalony nie s" mo!e pi#kne  
(a przynajmniej nie dla wszystkich) 
i trudno je ustawi( w pokoju. Ale s" 
te! majestatyczne, dobrze zaprojek-
towane – jako kolumny, nie meble 
– i &wietnie zrobione przez produ-
centa, który nadal dzia%a, szanuje si# 
i w efekcie podnosi ceny. Nast#pne 
wcielenie Ascendanta b#dzie ju! poza Wa-
szym zasi#giem…

.RQğJXUDFMD
Avalony potrzebuj" pr"du. S%abe wzmac-

niacze lampowe odpadaj" w przedbiegach. 
W%a&ciwe wysterowanie zapewni tylko 
wydajny tranzystor (albo mocna lampa 
w rodzaju Audio Researcha). Oczywi&cie, 
mo!na zastosowa( monobloki po 500 W 
na kana% i kolumny nam za to podzi#ku-
j" witalno&ci" i %adunkiem decybeli, ale 
McIntosh MA7000 okaza% si# wystarcza-
j"cy. Z nim przeprowadzi%em pierwsz" 
cz#&( ods%uchu. 

W drugiej pos%u!y%em si# przedwzmac-
niaczem DMC-15 i ko)cówk" mocy 
DMA-200S Spectrala. Patel poleca takie 
zestawienie. Nie jest zreszt" w swojej sym-
patii dla Spectrala odosobniony, bo kon-
kurenci, jak cho(by Wilson czy Magico, 
tak!e darz" wzmacniacze tej $rmy sza-
cunkiem. Trudno, !eby by%o inaczej.

Jako 'ród%o pracowa% Gamut CD3, wy-
miennie z serwerem muzycznym Musa, 
dozbrojonym w konwerter dCS Scarlat-
ti i zegar taktuj"cy Antelope Isochrone.  
W ta)szym systemie u!ywa%em okablowa-
nia Fadel Aphrodite, w dro!szym – Spec-

trala (a w%a&ciwie MIT-a, bo Spectral sam 
nie produkuje przewodów).

Nie musz# chyba pisa(, która kon$gu-
racja gra%a lepiej. Spectral to wymarzony 
partner dla Ascendantów i wy!szych mo-
deli Avalona. Mak jest bardziej „oczywi-
sty”, ze wzgl#du na cen#. Takie po%"cze-
nie dla wi#kszo&ci osób oka!e si# zreszt"  
w zupe%no&ci wystarczaj"ce.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Prawie wszyscy producenci deklaruj", 

!e ich kolumny s" liniowe. Zaczyna mnie 
to ju! bawi(. Ka!da próba dyskusji na ten 
temat prowadzi do konsternacji. Zarzut, !e 
s" jakie& odst#pstwa od p%askiego wykresu 
charakterystyki przenoszenia, jest odbie-

rany jak próba udowodnienia pikantnego 
romansu zakonnicy. Tymczasem !adne 
kolumny nie s" liniowe, a ju! na pewno 
nie te kierowane na rynek amatorski. Gdy-
by wszystkie chwali%y si# stuprocentow" 
liniowo&ci"… gra%yby tak samo. Wtedy 
mogliby&my faktycznie kierowa( si# jedy-
nie tabel" danych technicznych i wybiera( 
wi#kszy model, !eby przenosi% dodatkowe 
5 Hz na dole. 

Od razu Was jednak pociesz#. D'wi#-
kowcy z nut" wy!szo&ci w g%osie zazna-
czaj", !e ich „ods%uchy” s" lepsze, bo… 
liniowe. Tutaj mamy tak" sam" prawd#  
i wy!sz" jako&( wykonania. Reproduktory 
montowane w studyjnych monitorach to 
cz#sto „wstyd przed Ry&kiem”, a wzmac-
niacze tkwi"ce w &rodku zwykle s" jako&ci 
znacznie podlejszej od najta)szego NAD-a 
sprzed 20 lat. Dlatego gdybym wyposa!a% 
studio, kupi%bym produkt „amatorski”, bo 
zyska%bym gwarancj# wy!szej jako&ci.

Odwrotnie ni! Magico V3, Ascendanty 
maj" sk%onno&( do zaznaczania skrajów 
pasma. Dotyczy to zw%aszcza góry; &redni-
ca za& jest lekko wycofana. W tej klasie ce-
nowej nie mo!e to by( b%#dem konstruk-
cyjnym lub niemo!no&ci" spowodowan" 
jadem kieszonkowego w#!a. To sposób 
na brzmienie, tworz"ce wizerunek $rmy,  
o ile jest konsekwentnie realizowane w ko-
lejnych modelach. W przypadku Avalona 
mog# spokojnie powiedzie(, !e Ascendant 
nie stanowi wypadku przy pracy. Opusy  
i Eidolony graj" w tej samej estetyce, tyle 
!e wi#kszym d'wi#kiem.

Wspomniana charakterystyka powo-
duje, !e wzmacniacz McIntosha pasuje 
jak ula% do ameryka)skich pod%ogówek: 
dodaje troch# &rodka, ociepla, eksponu-
je wokale. Za to lubi%em MA6850 (dwie 
generacje wcze&niej). Za brak tej cechy  
i bezduszno&( nie darzy%em specjaln" sym-
pati" MA6900. MA7000 do zalet MA6850 
dodaje dynamik# i nareszcie potra$ zapre-
zentowa( szczegó%y jak tranzystor z wyso-
kiej pó%ki. Razem tworzy to zbalansowany 
d'wi#k, pozbawiony w du!ej mierze cha-
rakterystycznych cech obu elementów. 

Dobra%bym tylko przejrzyste 'ród%o, jak 
Gamut czy Accuphase, natomiast stroni%-
bym od, sk"din"d bardzo dobrych, kom-
paktów Naima czy Ayona. Oba pasowa%yby 
do drugiego systemu, ze wzmacniaczem 
Spectrala. Ten ma z kolei podobn" ten-
dencj# co kolumny Avalona (pisz"c bardzo  
w skrócie, bo to by%aby krzywdz"ca diagno-
za). Teoretycznie powinno to prowadzi( do 
klinicznego ch%odu i ponadprzejrzysto&ci, 
jednak klasa elektroniki powoduje, !e sy-
nergia si# pog%#bia i nast#puje uwypuklenie 

3URGXFHQW�WZLHUG]L�� 
ĝH�PDVNRZQLFH�SRZLQQ\�E\Ê� 
]DïRĝRQH��DOH�OHSLHM�]DXIDÊ� 
ZïDVQ\P�XV]RP�



Hi-end NROXPQ\

76 +Lľ)L�L�0X]\ND������

zalet g%o&ników. Spectral wycisn"% Avalony 
jak g"bk# i wydoby% z nich wszystko, co naj-
lepsze. A poniewa! zrobi% niemal to samo  
z Magico V3, pozostaje mi go okre&li( mia-
nem wzmacniacza wybitnego, jakiego daw-
no (a mo!e w ogóle?) w domu nie go&ci%em. 
Grunt, !e Ascendanty nie przeszkodzi%y  
w tej obserwacji. Ujmuj"c krótko: daj" so-
bie rad# nawet w doborowym towarzystwie. 
Jeszcze krócej: maj" du!y potencja%.

Na pewno nie le!y on w dynamice ani  
w basie, bo pod tym wzgl#dem, jak na  
swoj" cen#, wypadaj" przeci#tnie. Niewiel-
kie Etony nie wytwarzaj" subsonicznych 
pomruków ani nie schodz" w muzyce 
organowej do kra)ca skali. W ekstremal-
nych sytuacjach staraj" si# raczej zachowa( 
przejrzysto&( i kontrol# niskiego zakresu 
ni! epatowa( powietrzem, poruszaj"cym 
szklankami w kuchni. Nie przeszkadza 
im to jednak zagra( efektownie, kiedy 
przyjdzie si# zmierzy( z g#sto zaaran!o-

wanym popem lub koncertem rockowym. 
Ze Spectralami us%ysza%em jedn" z naj-
bardziej spektakularnych prezentacji p%yt 
Prince’a. D'wi#k by% nasycony, uporz"d-
kowany, a jednocze&nie przejrzysty, jak  
na dobrych s%uchawkach. Pozwala%o to 
bez obawy przekr#ca( potencjometr g%o&-
no&ci w prawo. D'wi#ku robi%o si# coraz 
wi#cej, ale nie pojawia%y si# zniekszta%-
cenia. Pozornie oszcz#dny bas wype%nia% 
pokój coraz szczelniej i, zastanawiaj"c si# 
nad tym, dochodz# do wniosku, !e wol# 
to ni! przesadne t"pni#cia, które szybko 
prowadz" do zm#czenia, a czasem wr#cz 
uniemo!liwiaj" g%o&ne s%uchanie. Propor-
cje si# zaburzaj" i w pewnym momencie 
s%yszymy tylko basowy %omot. Z Avalona-
mi brzmienie pozostaje przejrzyste i wspo-
mniane „niedostatki”, paradoksalnie, staj" 
si# zalet". Dzi#ki temu kolumny &wietnie 
si# nadaj" do bardzo g%o&nego ods%u- 

chu. Znacie to uczucie, kiedy na impre-
zie og%usza Was cykanie albo bas zmiata 
wszystko, co napotka po drodze? Tutaj 
na pewno do tego nie dojdzie. D'wi#k 
pozostanie kulturalny i aksamitny. To 
„przyjazne powietrze” otacza nagrania,  
a gorzej zrealizowane p%yty Avalony trak-
tuj" pob%a!liwie. Te starsze te! potra$" za-
brzmie( &wie!o. Z kolei nowsze, z udzia-
%em elektroniki, mog" zaskoczy(. Dawno 
nie s%ysza%em tak &wietnie zaprezentowa-
nej „szóstki” (mój ulubiony utwór) z p%yty 
„Mutru” Piotra +aczka. By%y tu plany, któ-
rych nie obserwowa%em na monitorach 
Lipi)skiego.

Postprodukcja ustawia 'ród%a w kon-
kretnych miejscach, a dobry system po-
zwala to wy%owi(.

Troch# wi#cej wysi%ku wymaga muzyka 
symfoniczna. Warto si# zmusi(, poniewa! 
tutaj zaczyna si# ostra jazda. Osoby, które 
s%uchaj" przede wszystkim klasyki, powin-

ny w tym miejscu od%o!y( kanapk#, wy-
%"czy( telewizor, albo domkn"( drzwi do 
%azienki. To s" kolumny dla Was!

W trakcie s%uchania symfonii Szosta-
kowicza przestrze) wybucha, jak nadep-
ni#ta mina. Od%amki l"duj" w kuchni i za 
oknem. Si%a ra!enia jest wystarczaj"ca, by 
zburzy( &ciany i za nimi zlokalizowa( ko-

lejne 'ród%a. D'wi#k jest przy tym… d%ugo 
si# stara%em znale'( odpowiednie okre-
&lenie i przysz%o mi do g%owy: szlachet-
ny. Aby taki by%, musi zachowa( chocia! 
pozory naturalno&ci. Ale je!eli skrzypce 
brzmi" nadal jak skrzypce, a wiolonczela 
ma w dole kawa% smacznego mi#sa, to o co 
kruszy( kopie? Mamy te! lotno&(, a jedno-
cze&nie przejrzysto&( i w pewnym sensie 
– skupienie. Ze Spectralem d'wi#k prze-
sun"% &ciany, a g%o&niki znik%y z pokoju.  
W soundtrackach pojawi%y si# efekty, które 
przywodzi%y na my&l nagrania w 5.1.

Wielki szacunek nale!y si# Patelowi za 
oddanie wra!e) przestrzennych. S%uchaj"c 
Ascendantów, mo!na doj&( do wniosku,  
!e nie da si# lepiej. To myl"ce, bo mia%em 
akurat w domu Magico V3, w których po-
jawi%a si# ju! prawdziwa magia. Ale spójrz-
cie do rubryki „cena”. Je!eli powiem, !e 
Ascendant zapewnia 50 % tego efektu, to 
przeliczcie procenty na z%otówki i &pijcie 
snem sprawiedliwego.

Ka!dy z instrumentów orkiestry osobno 
brzmi pi#knie. Nie wszystkie w pe%ni neu-
tralnie, ale by( mo!e w%a&nie dlatego mo!e-
my si# zachwyca( ca%okszta%tem.

Nowy g%o&nik wysokotonowy nie okaza% 
si# niewypa%em. Góra lepiej integruje si# 
ze &rednic" i nie musi krzycze(, aby detale 
pozosta%y czytelne. To dobrze, bo czasem 
mo!na odnie&( wra!enie, !e kolumny wy-
sokich tonów nie !a%uj". Ale teraz s" one 
bardziej aksamitne i lotne. Ceramiczne  
kopu%ki na razie stanowi" awangard#. Nie-
wykluczone, !e post#p techniczny zap#dzi 
je wkrótce do obej&cia bogatego europej-
skiego rolnika, pompowanego hojnymi 
dop%atami. Na razie to jednak jako&( wyj"t-
kowa, na wyj"tkow" kiesze).

.RQNOX]MD
Najwi#ksz" zalet" Ascendantów jest, 

obok przestrzeni, spójno&( brzmienia. Po-
mimo obecno&ci góry i do%u te kolumny 
potra$" zagra( podobnie do g%o&nika sze-
rokopasmowego. Mi%o&nicy Goodmansa, 
zamontowanego w starych drzwiach, b#d" 
wiedzieli, o co chodzi.
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