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J est przy tym cz!owiekiem, deli-
katnie mówi"c, #wiadomym jej 
warto#ci, bo w zasadzie nie uznaje 

konkurencji. A raczej: znajduje j" jako 
niegro$n". Zaczepki na temat Wilsona, 
Avalona czy %iela kwituje rozbrajaj"cym 
u#miechem i tonem, w którym trudno nie 
dostrzec nuty wy&szo#ci. Czy robi najlep-
sze kolumny na #wiecie? Na to pytanie 
odpowiada, &e jest jeszcze 'rma YG, któ-
rej cennik zawstydzi!by nawet posiadaczy 
limuzyn Bentleya i Maybacha. Obie 'rmy 
maj" korzenie w Izraelu. To znaczy – ich 
w!a#ciciele s" (ydami. Co do YG, na razie 
wiem niewiele, ale Magico ch)tnie korzy-
sta z izraelskich podwykonawców. Pro-
dukcja odbywa si) w USA. Tam si) mon-
tuje zwrotnice i obudowy. Nie ma mowy  
o chi*skich wycieczkach. To by!oby zresz-
t" kpin" z klienta, je&eli przyjrzymy si) 
cennikowi.

Nie jest on specjalnie rozbudowany, bo 
zawiera pi)+ pigu!ek, które nawet dla mi!o#- 
ników high-endu z Los Angeles i Zurychu 
mog" si) okaza+ trudne do prze!kni)cia. 
Najta*sza pod!ogówka V2 (skojarzenie 
mo&e niezbyt szcz)#liwe dla Brytyjczyków, 
ale oni akurat s" znani ze sk"pstwa) kosz-
tuje ponad 80000 z!. To zaledwie „entry 
level”, bo opisywana dzisiaj V3 to 120000 
z ok!adem. Najwy&sze modele to ju& jazda 
bez trzymanki: za dum) Magico, czyli Q5 
(obudowa z aluminium) trzeba zap!aci+ 
blisko +wier+ miliona z!otych, a jeszcze 
dro&sze M5 to wydatek 400000 z!. Audio-
'lów, którzy dysponuj" mniejszymi po-
kojami ods!uchowymi, uspokajam – jest 
monitor. Mini III to jednak znowu drena& 
portfela – 143000 z!. Za to nie s" typowy-
mi monitorkami, o czym mo&e #wiadczy+ 
chocia&by ich masa – 90 kg/szt. Dla osób, 
które mia!y kontakt z Magico, to jednak 
&adne zaskoczenie. Spróbujcie umie#+ Q5 
cho+by o centymetr ponad pod!og)!

Budowa

V3 ujrza!y #wiat!o dzienne wiosn" 2007. 
Wykorzystano w nich wszystkie osi"gni)-
cia 'rmy, a wi)c rozwi"zania technicz-
ne i oryginalne podej#cie do wykonania 
obudów. Monstrualne i ci)&kie jak diabli 
skrzynie wykonano w wi)kszo#ci ze sklej-
ki. To w pewnym sensie kompromis, bo  
w Magico najdro&sze modele s" metalo-
we. Tutaj drewno stanowi szkielet kon-
strukcji, zewn)trzne pud!o, jak w forte-
pianie. Kolejne grube p!yty s" montowane 
tak, &e „patrz" frontem” na u&ytkownika. 
Dlatego na bocznych #ciankach znajdzie-
my niespotykan" faktur), która jest oszli-
fowanym i starannie polakierowanym 

przekrojem bocznym sklejki. Dlaczego 
zastosowano akurat ten materia!? Niemal 
w ka&dym poradniku m!odego konstruk-
tora znajdziecie wskazówk), &e sklejka jest 
znacznie lepsza od MDF-u, pod ka&dym 
wzgl)dem. A przewag) wyst)powania tego 
drugiego mo&na jedynie t!umaczy+ wzgl)-
dami ekonomicznymi i !atwo#ci" obróbki. 
Skomplikowana budowa wewn)trzna 
(o&ebrowania, listwy wzmacniaj"ce itp.) 
ma obni&a+ poziom rezonansów. Je&eli 
sama struktura materia!u nie pomo&e, to 
ostateczny cios zadadz" liczne wzmocnie-
nia i materia! t!umi"cy, dok!adnie przy-
klejony do #cianek. 

Dla Magico to jednak kompromis, bo za 
jedyny s!uszny materia! na obudowy 'rma 
uznaje aluminium. Zawsze anodowane na 
czarno i charakteryzuj"ce si) podwy&szo-
n" sztywno#ci", osi"gni)t" ju& na etapie 
wytapiania i hartowania. Q5 s" ca!e z me-
talu, podobnie jak drogie monitory, ale 

mog) Was pocieszy+. Frontowa #cianka 
V3 realizuje 'rmowy priorytet. To gruba-
#ny p!at aluminium, do którego przytwier-
dzono przetworniki. Na tyle sprytnie, &e 
faktycznie s" odizolowane od rezonansów 
drewna. Kosze s" na sztywno mocowane 
do czo!a. P!yta jest od niego odizolowana, 
za pomoc" gumowej uszczelki. Tak samo 
zwrotnica – zamontowana na aluminiowej 
p!ycie, przykr)canej do sklejki 12 metalo-
wymi #rubami. Konstrukcja spoczywa na 
czarnej podstawie, uzbrojonej w kolce albo 
nó&ki, zako*czone kulkami. Do obu opcji 
s" (w standardzie) do!"czane podstawki  
z aluminium. Na wie#+, &e dysponuj) 
granitowymi p!ytami, zarówno guru, jak  
i dystrybutor zareagowali entuzjastycznie, 
co pozwala mi na domys!, &e pomagaj". 
„Bez” nie mia!em ochoty sprawdza+, bo 

Masa: ponad 70 kg.  
Sklejka plus aluminium.



Hi-end NROXPQ\

86 +Lľ)L�L�0X]\ND������

pod!oga na pewno uleg!aby uszkodzeniu, 
nie móg!bym te& kloców w &aden sposób 
przesun"+. A tak przynajmniej pobawi!em 
si) ustawianiem i mog) poleci+ oddalenie 
od tylnej #ciany. Na #rodku pokoju V3 
zyskuj" najlepsz" przestrze*. Pod #cian" 
maj" wi)cej basu, ale akurat tej atrakcji 
bym u nich nie szuka! na si!).

Warto si) za to zaj"+ g!o#nikami. Wolf 
utrzymuje, &e 'rma wykonuje je we w!a-
snym zakresie. T!umaczenia, &e gdzie# 
tam ju& byli#my i cokolwiek widzieli#my, 
nie zrobi!y na nim wra&enia. Kopu!ka wy-
gl"da dok!adnie tak, jak w poprzedniej 
serii Audio Physica. Nie zdziwi) si), je&eli 
wprowadzono ulepszenia, opracowane 
przez konstruktorów Magico. W ka&dym 
razie: i membrana, i „czubek” prezentuj" 
si) znajomo. Izraelsko-ameryka*ska 'r-
ma chwali!a si) Revelatorami w innych 
miejscach katalogu i tu bym szuka! punk-
tu odniesienia.

Reszta przetworników to ju& napraw-
d) wyj"tkowe opracowania. Rozkr)caj"c 
obudowy, na koszach znalaz!em oznacze-
nia 'rmy Morel. To by si) zgadza!o, bo wy-
twórca pochodzi z Izraela, ale membrany 
nie przypominaj" &adnych z dotychczas 
mi znanych. Niewykluczone, &e Magico 
bierze od Morela tylko kosze albo Morel 
montuje dla nich nisko- i nisko#rednioto-
nowce z dostarczanych podzespo!ów. 

Dum" Wolfa s" membrany, wykony-
wane podobnie jak kewlarowe plecionki 
B&W, z jedn" ró&nic". Kewlar to two-
rzywo sztuczne, b)d"ce wynikiem ba-
da* chemików, natomiast czarne w!ókna 
Magico s" dzie!em nanotechnologii. Nie 
wiem, czy s" to s!ynne nanorurki, ale je-
&eli tak, to spiesz) wyja#ni+, &e to obecnie 
najbardziej wytrzyma!e linko-druciki, ja-
kie wytworzy!a ludzko#+. Na marginesie 
dodam z satysfakcj", &e w ich opracowa-
nie niebagatelny wk!ad wnie#li polscy na-
ukowcy, a nasz instytut nanotechnologii 
cieszy si) du&" renom". W tym miejscu 

nale&y pochwali+ nie tyle hojno#+ Magico, 
co doj#cia tej 'rmy. Ta technologia na ra-
zie nie jest zbyt ch)tnie udost)pniana do 
produkcji czegokolwiek. Za „uk!adem” 
stoi kolejny Izraelczyk – Yair Tammam. 
Nie zdziwi!bym si), gdyby jego 'rma by!a 
zaanga&owana w przemys! zbrojeniowy, 
ale – wybaczcie – nie na tak rubasznie 
nadmuchanych zasadach jak stare, ruskie 
lampy z „wojskowego stoku”.

Zwrotnice to pono+ „teoretyczny i ele-
ktryczny idea!”. Trudno mi to oceni+, 
bo nie mam wystarczaj"cej wiedzy, ale, 
faktycznie, wygl"daj" imponuj"co. Przy-

twierdzony do aluminiowej p!yty uk!ad 
to du&a p!ytka drukowana z najdro&szymi 
elementami pod s!o*cem. Od razu wida+, 
&e wszystkie cewki i kondensatory to jak 
Rolls-Royce przy plastikowych kompo-
nentach konkurencji. „Wypas” pochodzi  
z wytwórni Rajmunda Mundorfa w Ko-
lonii i s" to chyba najdro&sze modele tej 
'rmy, a przynajmniej na takie wygl"daj". 
Okablowanie wewn)trzne zrealizowano 
grubymi drutami z beztlenowej miedzi. 
Tutaj nie ma ju& &adnych nadruków. Wi-
docznie Alon w takie rzeczy nie wierzy, 
podobnie jak w gniazda. Inaczej nie da-
!oby si) uzasadni+ obecno#ci tanich, po-
jedynczych zacisków z plastikowymi na-
kr)tkami. Maskownic nie ma. Jak si) to 
komu# nie podoba, mo&e kolumny przy-
kry+ kocem albo #piworem zapinanym na 
suwak.

.RQğJXUDFMD�
Magico maj" skuteczno#+ 89 dB i impe-

dancj) znamionow" 4 omy. To by sugero-

wa!o, &e s" #rednio trudnym obci"&eniem 
dla wzmacniacza. Mo&na si) oszukiwa+, 
&e tak jest i pod!"cza+ do V3 „wypasione-
go” Rotela. Oczywi#cie, zagraj", pozostaje 
tylko pytanie: jak? Chyba nie o to chodzi, 
je&eli wydajemy grubo ponad sto tysi)cy. 
Lepiej si) przyzwyczai+ do my#li, &e na 
elektronik) wydacie tyle, co na V3 albo  
i ze dwa razy wi)cej.

Je&eli chodzi o moje do#wiadczenia, 
to szuka!bym przejrzystych i wydajnych 
wzmacniaczy. Idealnym partnerem wy-
daj" mi si) monobloki MBL-a i chocia& 
nie mia!em szansy spróbowa+ takiego 
po!"czenia, to spodziewam si) uczty dla 
uszu. Doda!bym te& najdro&szego Audio 
Researcha albo s!ynnego Burmestera 911 
i spa!bym spokojnie.

Podzieli!em si) tym odkryciem z sze-
fem Magico i jako# nie zobaczy!em u nie-
go specjalnego entuzjazmu. Wymienianie 
kolejnych „przewidywanych narzeczo-
nych” te& nie rozgrza!o atmosfery, a ju& 
zintegrowany McIntosh wywo!a! kon-
sternacj). Dwa zdarzenia da!y mi jednak 
odrobin) niezb)dnego luzu.

Po pierwsze, Mak MA7000 poprawnie 
wysterowa! kolumny i zagra! z nimi na-
prawd) intryguj"co, ale skoro nie wypada 
o tym pisa+, przejd) od razu do drugiego 
zestawu. Akurat mia!em w domu najta*sz" 
(skromne 60000 z!) kombinacj) Spectrala. 
Alon Wolf skomentowa! to wymownym: 
„Aaa, Spectral, Spectral… mhmm…”.

Co oznacza, &e jestem w pe!ni uspra-
wiedliwiony, pisz"c ten test, a moje obser-
wacje w odniesieniu do wzmacniaczy S. 
nie s" odosobnione.

Jako $ród!o pracowa! dzielnie „pospoli-
ty” Gamut, jednak wymiennie z serwerem 
Musa i przetwornikiem DCS Scarlatti. 
Kable mia!em od Spectrala, to znaczy od 
MIT-a.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Na ubieg!orocznym Audio Show uzna-

!em V3 za swoje prywatne odkrycie.  
W tym pokoju sp)dzi!em mo&e nie najwi)-
cej czasu, ale odda!em si) s!uchaniu bez 
reszty. Magico przyci"gn)!y moj" uwag) 
niewymuszon" przejrzysto#ci", tak" jak  
w „cebulkach” MBL-a, a mo&e nawet jeszcze 
bardziej dos!own". Jest to dla mnie jedna 
z priorytetowych cech d$wi)ku, bo za naj-
wi)kszy dyskomfort uwa&am chwile, kiedy 
musz) si) wysila+, &eby us!ysze+ wszystkie 
szczegó!y. Pomy#la!em wtedy nawet o wy- 
mianie kolumn, ale cena gwa!townie ostu-
dzi!a mój entuzjazm. Je&eli jednak kiedy# 
wygram w totolotka, b)d) wiedzia!, na 
co przeznaczy+ skromn" sum). Bywa, 

'ZD�JïRĂQLNL�EDVRZH� 
PDMÈ�PHPEUDQ\�]�QDQRUXUHN��
3U]HWZRUQLNL�SU]\WZLHUG]RQR� 
GR�DOXPLQLRZHM�Sï\W\�F]RïRZHM��
NWöUÈ�RG�REXGRZ\�RGG]LHOD� 
HODVW\F]QD�XV]F]HOND�
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&e pierwsze wra&enie okazuje si) z!udne  
i blednie przy okazji kolejnej konfrontacji. 
D$wi)k nie jest ju& tak czaruj"cy, a przeni-
cowanie na wylot p!ytoteki obna&a wady, 
które maskowa!a dobrze przygotowana 
prezentacja. Tym razem sta!o si) inaczej, 
bo d!u&sze obcowanie z Magico wci"gn)!o 
mnie w #wiat muzyki wype!nionej emo-
cjami i z ka&d" kolejn" godzin" chcia!em 
wi)cej i wi)cej. 

Nie przeszkadza!o mi, &e po kilku 
dniach odkry!em co# w rodzaju 'rmo-
wego d$wi)ku, charakter kolumn. Zresz-
t", nie wiem, czy wybra!bym prawdziwie 
„przezroczysty” element toru, o ile taki 
istnieje. V3 lubi" co# poprawi+, doda+ od 
siebie, ale robi" to z korzy#ci" dla muzy-
ki. I nawet gdy uznacie, &e co# nie brzmi 
tak prawdziwie jak na &ywo, to warto si) 
zastanowi+, czy przypadkiem tak nie jest 
!adniej? Znacznie trudniej b)dzie jednak 
wskaza+ odst)pstwo od pierwowzoru. 
Zw!aszcza wtedy, gdy si)gniemy po nagra-
nia instrumentów akustycznych.

Je&eli mia!bym okre#li+ ten d$wi)k jed-
nym s!owem, mia!bym problem. Si)gn"!-
bym po najmocniejsze: pi)kny, niepowta-
rzalny, a mo&e… magiczny? 

W ka&dym razie, w tych „wra&eniach 
ods!uchowych” pragn) Wam przekaza+ 
informacj), &e jestem pod wra&eniem,  
a sam opis przyjedzie mi z trudno#ci". 

W zasadzie móg!bym zako*czy+ na mu-
zyce symfonicznej, bo w niej jest wszystko. 
Z jednej strony najtrudniejsze wyzwania,  
z drugiej – naj!atwiej zaobserwowa+ za-
lety, które potem ju& tylko b)d" si) po- 
wtarza+.

Pierwsze, co dociera do #wiadomo#ci, to 
nies!ychana przejrzysto#+. Tak klarowne-
go, a jednocze#nie pouk!adanego d$wi)ku 
chyba jeszcze nie s!ysza!em. U Szostako-
wicza mo&na s!ucha+ ka&dego instrumen-
tu z osobna i nawet w tutti nie ma cienia 
wysi!ku, maskowania faktury przez naj-
efektowniej brzmi"ce grupy instrumen-
talne. W solo blachy nadal s!ycha+ oboje 
i je&eli si) skupimy na ich partii, b)dzie-
my je w stanie rozpisa+ w partyturze. Nie 
trzeba wcale robi+ g!o#niej, aby przejrze+ 
faktur) wspó!brzmie*. Po kilku godzi-
nach wa!kowania romantyków, klasyków  
i wielkich dzie! wokalno-instrumental-
nych Bacha doszed!em do wniosku, &e 
ta cecha w V3 wyznaczy!a nowy poziom 
odniesienia. Wielokrotnie wraca!em do 
tych samych nagra*, aby sprawdzi+, czy 
nie uleg!em z!udzeniu albo wieczornej 
nostalgii, która pozwala wiele wybaczy+ 
i sprz)towi, i p!ytom. Za ka&dym razem 
dochodzi!em jednak do wniosku, &e wra-

&enie jest takie, jakbym siedzia! w najlep-
szym miejscu sali koncertowej. Nie wiem, 
czy mia!y na to wp!yw nanorurki, ale s!y-
cha+, &e te g!o#niki graj" inaczej od tych,  
z którymi mia!em dotychczas do czynie-
nia. D$wi)k uwalnia si) od membran i na-
reszcie ich nie s!ycha+.

Mimo &e kopu!ka to „zwyk!a” kon-
strukcja, nie odczuwa si), aby wysokie 
tony odstawa!y od reszty. Integracja pas- 
ma jest zjawiskowa. D$wi)k stanowi nie-
podzieln" ca!o#+. Nie ma mowy o us!ysze-
niu podzia!u; jest jeden obszar, w którym 
g!ówn" rol) graj" emocje, a analiza oddala 
si) na plan najdalszy z mo&liwych. Wspo-
mniana przejrzysto#+ w tym uj)ciu nie 
wymaga osobnego przygl"dania si) po-
szczególnym zakresom i to wydaje mi si) 
niezwykle cenne. Czy to bas, czy #rednica, 
czy najwy&sza góra, s!yszymy je tak samo 
wyra$nie.

Wydawa!oby si), &e takie brzmienie b)-
dzie za sob" nios!o wyostrzenia lub ekspo-
zycje. Nic podobnego – je&eli g!o#niki id" 
w jakim# kierunku, to raczej romantycz-
nej lekko#ci, zwiewno#ci, a jednocze#nie 
ciep!a i aksamitu. Przez ponad dwa tygo-
dnie nie us!ysza!em &adnego niepokoj"-
cego wyostrzenia, a przynajmniej takiego, 
które wydawa!oby mi si) obce i niepasu-
j"ce do nagrania. Owszem, je&eli tr"bka 
mia!a wbija+ w b)benki ostre szpilki, to 
tak si) dzia!o, ale mimo wszystko utrzy-
mywa!o si) to w estetyce zaplanowanej 
przez muzyków. Po!"czenie perfekcyjnej 
przejrzysto#ci z aksamitnym, szlachetnym 
d$wi)kiem nie zdarza si) cz)sto; jest zresz-
t" chyba najtrudniejsze do osi"gni)cia.  
W Magico te cechy funkcjonuj" na pozio-

mie niedost)pnym dla znanej mi konku-
rencji, a jednocze#nie niemal 'zjologicz-
nie si) ze sob" !"cz".

Jakby nie dosy+ by!o tych zachwytów, 
dochodzi jeszcze spektakularna prze-
strze*. Pisanie o oderwaniu muzyki od 
g!o#ników wydaje si) tutaj nieporozu-
mieniem. Ju& Tempo VI potra'" znika+ 
z pokoju. W ró&nych zakresach pasma 
pojawiaj" si) czasem zaskakuj"ce efekty, 
które przypominaj" starania realizatorów 
p!yt Watersa. Z tym, &e z Magico odcho-
dzi ochota  poszukiwania wspomnianych 
atrakcji. Bo tych g!o#ników po prostu nie 
ma. Wydaje si), &e skrzynie i przetworniki 
w ogóle nie uczestnicz" w produkowaniu 
mi!ych uszom fal. Otacza nas muzyka. 
Wype!nia pokój, powi)ksza go, a ka&dy 
instrument ma swoje miejsce. Nabiera to 
w wielu aspektach nowego wymiaru, bo 
precyzja lokalizacji zostaje zachowana  

w pe!nym pa#mie. Swoj" drog", mo&e to 
by+ ciekawe prze&ycie dla osób, które uwa-
&aj", &e niskie cz)stotliwo#ci rozchodz" si) 
niekierunkowo. Jestem pewny, &e nie spra-
wi Wam problemu  wskazanie kontrabasu, 
64-stopowych registrów organów czy te& 
do!u z klawisza. O ile realizator dobrze to 
rozplanowa! w miksie, obszar „ra&enia” 
instrumentu daje si) obrysowa+ cyrklem.

Dochodzi do tego przepi)kna aura po-
g!osowa. Naturalna, swobodna i wype!-
niona alikwotami, jak w prawdziwej sali 
koncertowej, w dodatku pustej. S!uchanie 
na Magico nagra* ECM-u, pomimo pew-
nej przesady ze strony producenta nagra*, 
to niezapomniane prze&ycie. Kolumny  
z dok!adno#ci" szwajcarskiego zegarka 
pokazuj" po!o&enie $ród!a d$wi)ku na 
ka&dej osi, równie& wertykalnej. Mo&-
na by pisa+ dalej, ale zako*cz) to krótk" 
obserwacj". Je&eli we$miemy pod uwag) 
przestrze*, zarówno pod wzgl)dem wy-
miarów, jak i precyzji rysunku, to V3 wy-
grywaj" z elektrostatami i magnetostata-
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mi. Tylko jednego nie uzyskacie – „wej#cia  
w scen)”. Polega ono na tym, &e przecho-
dz"c pomi)dzy g!o#nikami, wchodzimy 
mi)dzy instrumenty, o ile nie potkniemy 
si) o kable. Tak" mo&liwo#+ daje budo-
wa promienników dipolowych – graj" do 
przodu i do ty!u tak samo, a rozpi)ta na 
ramce membrana nie jest ograniczona 
skrzyni". Jednak siedz"c w fotelu, a nie 
spaceruj"c bez celu, us!yszycie z V3 muzy-
ków na scenie. Wystarczy zamkn"+ oczy, 
aby si) poczu+ jak na koncercie.

Wszystkie te cechy, a wi)c przejrzysto#+, 
przestrzenno#+ czy lokalizacja osi"gaj" 
poziom wybitny i to bez wzgl)du na cen) 
(wiem, &e za kolumny mo&na zap!aci+ na-
wet pi)+ razy wi)cej, ale nie jestem prze-
konany, czy b)dzie wyra$nie lepiej. Dro&-
szy model – Q5 – mia! wszystkie te zalety, 
a jednak co# mi podpowiada!o, &e nawet 
gdybym nie mia! problemu z zerami na 
koncie, wybra!bym V3. Ale porównywa-
!em krótko, w nieznanych mi warunkach, 
wi)c niewykluczone, &e nie mam racji.). 

Nie to jest jednak najwa&niejsze. Nie 
sztuka znale$+ w tej cenie kolumny, które 
ka&d" z tych cech poka&" spektakularnie. 
S)k w tym, &e Magico niczego nie &y!u-
j". Pozwalaj" muzyce p!yn"+ kremowym 
strumieniem, a wspomniane zalety po-
kazuj" niejako od niechcenia. G!ównym 
bohaterem spektaklu staje si) nagranie, 
a zalety przetworników i poszczególne 
aspekty brzmienia to jedynie droga do 
celu. Je&eli asfalt jest równy, to po prostu 
po nim jedziemy i nie zastanawiamy si) 
nad ilo#ci" wysypanego &wiru. Dopiero 
kiedy pojawia si) dziura, zastanawiamy 
si): dlaczego?

Muzyka akustyczna w wydaniu Magico 
wykazuje bezsens podzia!ów tworzonych 
przez rozwi"zania techniczne. Id" za nimi 
stereotypy brzmienia w rodzaju: lampa, 
tranzystor, obudowa zamkni)ta, bas-re-
,eks. Ka&dy z nich jest rozpatrywany  
w kontek#cie typowych dla siebie wad. 
Tymczasem V3 ich nie maj".

Maj" za to w!asny charakter. Przejrzy-
sto#+ i czytelno#+ pozwalaj" spojrze+ ina-
czej na nagrania pop. Ka&dy producent ma 
w g!owie swoje „soundy”, czyli brzmienia 
osi"gni)te przez instrumentacj), barw) gi-
tar czy klawiszy, sposób uj)cia przestrzeni, 
a nawet u&yte mikrofony. W niektórych 
przypadkach chodzi o uzyskanie „brudu”. 
I tutaj mo&ecie by+ zaskoczeni, bo okazu-
je si), &e nagrania, które dot"d uznawali-
#cie za nieczytelne, staj" si) !atwe do ro-
zebrania na czynniki pierwsze. S!yszymy 
fragmenty pasma, które maj" za zadanie 
maskowa+ reszt) i tym razem si) to nie 

udaje. Albo inaczej – s!yszymy faktyczny 
efekt pracy, bez poprawki na sprz)t, któ-
r" robi si) w studiach. Podobne zjawisko 
obserwowa!em w czasie s!uchania moni-
torów Geithaina. Z tym, &e tamte pokazy-
wa!y s!abo#+ realizacji nagra*, a Magico s"  
w tym wzgl)dzie !askawe. Na nich nawet 
starsze realizacje nabieraj" blasku i nie ma 
potrzeby przesiewania p!ytoteki. Zwykle nie 
lubi), je&eli g!o#nik mi co# poprawia, ale V3 
robi" to z takim wdzi)kiem, &e nie wypada 
narzeka+. Dla wielu osób b)dzie to zreszt" 
kolejny powód do odchudzenia konta. 

Jest w tym metoda, bo Geithain ma 
w!a#nie eksponowa+ potkni)cia realizato-
ra. Dlatego jest wybitnym narz)dziem do 
pracy w studiu. Magico za# kompletnie si) 
do tego nie nadaj". Wydobywaj" z nagra* 
pi)kno, a b!)dy maskuj" w jaki#… ma-
giczny sposób. Co wcale nie przeszkadza 
obserwowa+ efektu pracy mikrofonów. Po 
raz pierwszy us!ysza!em na nich wi)cej 
ni& na s!uchawkach. A byle jakich na g!o-
w) nie wk!adam.

V3 to kolumny wybitne. S!yszymy 
d$wi)k, który do tej pory móg! nam si) co 
najwy&ej przy#ni+. Nie oznacza to, &e ka&-
dy zrobi sobie z nich o!tarzyk. Niektórzy 
szukaj" subwooferowego basu albo dyna-
miki przypominaj"cej dobrze nag!o#nio-
ny koncert na stadionie. Te osoby czeka 
rozczarowane, bo zdarza!y si) nagrania, 
w których Tempo VI mocniej pompowa-
!y powietrze na dole, tworz"c mrucz"ce 
t"pni)cia. A co dopiero mówi+, je&eli ma-
cie do wydania ponad 120000 z!? Wtedy 
mo&ecie oczekiwa+ trz)sienia ziemi. Tym-
czasem Magico daj" tyle basu, ile trzeba 
i wypada. Poza tym g!o#niki w zamkni)-
tej obudowie to g!ównie precyzja ataku  
i tempo. Paradoksalnie, nie przeszkadza 
to brzmie+ temu zakresowi mi)kko. Ale  
w Magico to nie pierwsze po!"czenie, któ-
re wydawa!o si) niemo&liwe.

Je&eli chodzi o „'rmowe brzmienie”, to 
mo&na si) pokusi+ o analiz) pasma. Gór-
ny zakres basu, w okolicy 80-150 Hz, jest 

lekko cofni)ty, co pog!)bia wra&enie czy-
sto#ci ca!ego spektrum i niweluje dudnie-
nie. By+ mo&e w!a#nie dlatego stare nagra-
nia zyskuj" dodatkowy blask. -rednica ma 
ledwie wyczuwaln", ale tak&e korzystn" 
ekspozycj). Wysokie tony s" za to lekko 
wyg!adzone w najbardziej krzykliwym 
punkcie. Wszystkie te zabiegi s" subtelne 
i z punktu widzenia pracy przy postpro-
dukcji nagra* – m"dre. Do tej pory nie ro-
bi!em takiej analizy w stosunku do innych 
kolumn czy wzmacniaczy. Bo i po co komu 
informacja, &e Tempo VI eksponuj" niski 
bas, z obszaru 40-50 Hz? W tym zakre-
sie le&" zreszt" najcz)#ciej cz)stotliwo#ci 
rezonansowe typowych pokojów ods!u-
chowych, a sporo osób lekkie wzbudzenia 
uzna za „fenomenalny dó!”. Niektórzy po-
siadacze subwooferów czekaj" zreszt" na 
fale stoj"ce jak na zbawienie.

Sekrety kuchni wyci"ga si) wtedy, gdy 
potrawy s" pyszne, a Magico serwuj" 
prawdziw" uczt), z gatunku trudnych do 
zapomnienia. Wymagaj" wyrobionego 
podniebienia, ale potra'" te& szybko je 
ukszta!towa+. O ile kto# nie s!ucha wy-
!"cznie metalu lub techno. Nie chodzi o to, 
&eby takie osoby pot)pia+, bo to te& muzy-
ka nios"ca ze sob" warto#ci. Tam jednak 
s" potrzebne inne „ustawienia”, a ingeren-
cja w pasmo daleko, daleko g!)bsza.

.RQNOX]MD
Trudno przej#+ od analizy pasma do 

ko*cowych uniesie*. Bo jak tu teraz po-
wiedzie+, &e w tym d$wi)ku jest prawdzi-
wa magia? Ja j" znajduj). Ale nie w sen-
sie popisów czarodzieja, zmieniaj"cego 
ziemniaki w z!ote bry!y, tylko w barwach 
s!o*ca zachodz"cego nad morzem. V3 s" 
w tym niezast"pione. Potra'" namalowa+ 
obraz d$wi)kiem, jak Debussy i Ravel; 
nawet im pomagaj". A &e nie zgubi" po 
drodze ani jednej nutki? Z ca!ym sza-
cunkiem, nie &e*my na si!) artystycznej 
duszy z niechlujstwem. Obraziliby#my 
Bacha i Beethovena. A w!a#nie zamierzam 
si) z nimi spotka+ dzi# wieczorem. To ju& 
ostatni raz. Jutro wyjad" z domu wielkie 
pud!a i mimo &e zrobi si) wi)cej miejsca, 
jako# mi si) to nie u#miecha.
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