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owe dwudziestki pi!tki wpa- 
d"y mi w ucho na tegorocz- 
nym Audio Show, gdzie 

mia"y premier#. Odnios"am wra$enie, $e 
Bob Dylan %piewa" tylko dla mnie, a $e 
mam s"abo%& do m#skich g"osów, tym 
bardziej zapad"y mi w pami#&. Chcia"am 
sprawdzi&, czy czar pierwszego wra$enia 
nie pry%nie. Czy pi#kna ksi#$niczka nie 
zmieni si# w Kopciuszka, a z"ota karoca 
w dyni# nap#dzan! si"! mysich nó$ek. 
Po tym te%cie ju$ wiem, $e nic takiego si# 
nie stanie.

Special Twenty-Five to dwudro$ne mo- 
nitory z du$ym bas-refleksem na tylnej 
%ciance. Dwa przetworniki zamkni#to 
w skrzyni o klasycznych proporcjach  
z podkre%laj!cym t# klasyk# frezem przed-
niej %cianki. Wysokotonowy to, znany  
z serii Confidence, 28-mm jedwabny Eso- 
tar 2. Towarzyszy mu 20-cm %rednio-
niskotonowy z neodymowym magnesem, 
pierwotnie opracowany do serii Evidence 
Master.

Zmiany w stosunku do wcze%niejszej 
ods"ony dotycz! komponentów zwrot- 
nicy. Przez osiem lat technika nieco si# 
zmieni"a i do budowy wykorzystano dos-
t#pne obecnie podzespo"y. To ca"a ró$nica, 
ale jako $e nie mia"am okazji s"ucha& 
pierwszej edycji, nie jestem w stanie 
powiedzie&, jak wp"yn#"a na brzmienie.

Mog# natomiast stwierdzi& spor! ró$- 
nic# w wygl!dzie, przemawiaj!c! zdecydo- 
wanie na korzy%& tegorocznego modelu. 
Wprowadzono nowy kolor forniru. Za- 
miast bladego klonu o w!tpliwej urodzie 
zastosowano oklein# nazwan! La Mocca,  
dodatkowo pokryt! lakierem fortepia-
nowym. Cho& wygl!da o niebo lepiej ni$ 
poprzednia wersja, te$ nie rzuci"a mnie na 
kolana. Przede wszystkim wyko'czenie 
„high gloss” do ciapatej, czeczotowej  
struktury drewna pasuje jak kwiatek do  
ko$ucha. To samo, je%li chodzi o jako%&  
wyko'czenia. Rozumiem, $e autograf w"a%- 
ciciela podnosi presti$ i mo$liwe, $e rów- 
nie$ warto%& tego modelu, ale je%li ju$ 
umieszczamy na czym% zamaszysty pod-

pis, to niech to b#dzie prawdziwa pere"ka, 
wycyzelowana w najdrobniejszych szcze- 
gó"ach. Otwory do mocowania maskownic 
te$ nie powinny si# znale(& na froncie. 
Mo$na by"o u$y& magnesów. Oczywi%cie, 
to subiektywne odczucia i jestem zapewne 
w mniejszo%ci, bo wyko'czenie zestawów 
wzbudza"o powszechny zachwyt. Poza 
tym moje zastrze$enia do wygl!du straci"y 
znaczenie od pierwszych d(wi#ków, które 
wydoby"y si# z g"o%ników.

Aleksandra Chili'ska

ds"uch rozpocz#"am od 
lampowego zestawu Lebena. 
D(wi#k by" przejrzysty, wr#cz 

krystalicznie czysty, ale nie rozja%niony 
i naturalny. Nie jestem w stanie napisa& 
ani jednego niepochlebnego s"owa na 
temat brzmienia tych monitorów. Jest 
wywa$one, pe"ne i bez ocieple'. Klarowna, 
nie narzucaj!ca si# góra, naturalna %rednica 
i bas zaskakuj!cy moc! i dyscyplin!.

 „Amused to Death” Watersa odkry- 
"am na nowo. Monitory maj! zdolno%&  
budowania szerokiej i g"#bokiej sceny.  
W pe"ni odda"y misternie przeplecione  
przez Watersa plany, ukazuj!c z"o$ono%& 
kompozycji. Waters jest mistrzem boga- 
tych przedstawie', gdzie ka$dy szczegó" 
ma znaczenie, a detale sk"adaj! si# na 
monumentalny obraz. I ka$dy z nich by"o 
s"ycha&. Lekko, niewymuszenie, ale te$  
z g"#bi! i g#sto%ci!. W trzecim utworze wys- 
t#puje charakterystyczny g"os, wydoby- 
waj!cy si# z telewizora gdzie% w tle. Mimo 
$e dobiega" z oddalenia, to mo$na by"o 
zrozumie& ka$de s"owo. Tego bardzo daw- 
no nie s"ysza"am, a na pewno nie z $adnych 
monitorów.

Kolejn! w"a%ciwo%ci! du'skich zesta- 
wów jest naturalno%& wokali. G"os Wa- 
tersa, ale równie$ innych wykonawców, 
znajdowa" si# wyra(nie przed kolumnami, 
stwarzaj!c wra$enie grania live. Jacintha 
%piewa"a s"odko i ciep"o dok"adnie na %rod- 
ku pokoju, a pozosta"e d(wi#ki s!czy"y si# 
leniwie z t"a. Nie zapomn# p"yty „Tales”  
Jorgosa Skoliasa. Pe"en pasji, wr#cz rozpa- 
czliwy, chrypi!cy g"os wyrywa" si# z g"o%- 
ników i przyprawia" o dreszcze. S"ycha& 
by"o ka$dy oddech, ka$de uderzenie forte- 
pianu Ho"owni. D(wi#czne, intensywne, 
melancholijne klawisze stworzy"y niesa- 
mowity klimat utworu „Little Wing”.

Dynaudio 
■ ń ■
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Postanowi"am jeszcze sprawdzi& mo- 
$liwo%ci basowe Special 25. Soundtrack  
„Avatara”, którego u$ywam w tym celu  
z premedytacj!, jest bezlitosny i nie bie- 
rze je'ców. Na tym g"o%niku nie zrobi" 
wra$enia. Swoboda, z jak! ta p"yta by"a  
odtwarzana, zdarza si# rzadko. Kontro- 
lowany bas odzywa" si# na swoim miejscu. 
Zahacza" o najni$sze rejestry. By" pe"ny, 
mi#sisty, ale bez nadmiernego ocieplenia. 
Wysokotonowa kopu"ka dostarcza"a 
niezapomnianych wra$e'; bez przesadnej 
analityczno%ci, za to ze %wietn! dynamik!. 
Dynaudio znakomicie odda"y charakter 
albumu. Stworzy"y klimat niepoznanej 
planety, skrywanej tajemnicy, dzikiego, 
dziewiczego l!du.

Dream Theater („Scenes from a Me- 
mory”) skierowa" test na ciut mocniejsze 
brzmienie. Wyj!tkowo d(wi#czne tale- 
rze przeplata"y si# z mocno  
i szybko uderzanymi b#b- 
nami, serwuj!c prawdzi- 
we widowisko. Nisko 
schodz!cy, mocno 
akcentowany bas 

wybrzmiewa" w por#. Taki d(wi#k lubi#. 
Wy"uskanie ka$dego instrumentu bez 
psucia obrazu ca"o%ci, z budowanym 
napi#ciem i narastaj!cym tempem.

Na deser zostawi"am „Requiem” Mo- 
zarta. Pomimo du$ej ilo%ci wysokich 
tonów brzmienie nie by"o rozja%nione. 
Zachwyca"o szczegó"owo%ci! bez piskliwej 
ostro%ci. Tuby i kot"y nisko akcentowa"y 
swoj! obecno%&, pobudzaj!c woofer do $y- 
cia, ale nie wprawia"y go w rezonansowe 
wibracje. Bogaty i $ywy d(wi#k oddawa" 
narastaj!ce napi#cie. Doskonale s"yszalny 
chór nie tworzy" jednej masy, ale sk"ada" 
si# z wielu g"osów, które mo$na by"o 
niemal$e policzy&. Czu"o si# przestrze'  
katedralnego wn#trza, a d(wi#k jakby  
rozchodzi" si# pod kopu"!, odbijaj!c si#  
od kamiennych posadzek.

Po zmianie wzmacniacza na integr# 
Lebena CS300XS na EL84 moje odczucia 
nie uleg"y zbytnio zmianie. Zauwa$alne  
by"o wi#ksze zwarcie basu, bez nonszalanc- 
kiej lekko%ci jak w po"!czeniu z CS660P.  

Stereofonia pozosta"a znakomita, podob-
nie jak naturalno%& wokali i wielko%& 
sceny. No, mo$e by"o o kilka litrów po- 
wietrza mniej.

Special Twenty-Five Signature Edi-
tion to najlepsze monitory Dynaudio, 
jakie s"ysza"am. Sprawdz! si# nawet  
w niedu$ych pomieszczeniach. Bogactwo  
d(wi#ku jest nieprzebrane. Takich wra$e'  
si# nie zapomina. Szkoda, $e nie wyprodu- 
kowano ich jeszcze w innych kolorach, 
bo w"a%nie opisywa"abym swoj! prywatn! 
par#.

Aleksandra Chili'ska

gronie znajomych mam 
opini# osobnika, który 
testuje sprz#t za pomoc! 

p"yt „Zespo"u Reprezentacyjnego”. Jest  
w tym troch# prawdy. Czasem dobrze 
wzi!& urlop od jako%ci d(wi#ku i po 
prostu pos"ucha& Brassensa. Bo je%li Gu- 
ga"a z )obodzi'skim i kolegami mieliby 
zabrzmie& (le, to po co testowa& taki 
sprz#t? Nikt wi#c nie mo$e mi zarzuci&, 
$e nie mam priorytetów. Tak samo te- 
raz: spokojny ranek, bia"o za oknami, 
z g"o%ników dobiega melodia „Le para-
pluie”. Dopiero po tym udanym pocz!tku 
i kawie si#gam po fajk# i p"yt# z nagraniami 
Poulenca i Saint-Saensa (jak wida&, pozo-
staj!c w kr#gu kultury Francji). 

Dzi#ki w"a%ciwemu wst#powi, rzek"bym  
nawet: przygotowaniu gruntu, jestem te- 
raz w stanie przyzna&, $e jest to muzyka 
nie gorsza od melodii starego Georges’a. 
W doj%ciu do tego wniosku wydatnie po- 
magaj! mi zalety testowanych Dynaudio.

Te g"o%niki to co% poza konkursem. 
Limitowana seria produktu, który w teorii 
przemin!" lata temu. S!dz!c po obudowie, 
prosty jak cep kawa" najlepszej techniki 
g"o%nikowej, opakowany w polakierowan! 
skrzynk#. I zaskakuj!co dobry d(wi#k.

Rocznicowe zastawy, prócz brzmienia, 
maj! te$ par# zalet u$ytkowych. Przede 
wszystkim s! "atwe do wysterowania. 
Pi#knie graj! z lamp!, ale nie gorzej  
z tranzystorem, pomimo (teoretycznie) 
ma"o przyjaznych parametrów. Tu jest  
20 watów, tam 400, a z g"o%ników zawsze 
p"ynie d(wi#k pe"ny, przejrzysty, z mocnym, 
kontrolowanym basem. Czy to dziwne? 
Zaskakuj!ce? Musia" istnie& powód, dla 
którego Dynaudio w"a%nie te zestawy 
wybra"o dla uczczenia swojej rocznicy. Jest 
to firma z dorobkiem zarówno na rynku 
domowym, jak i profesjonalnym, uznana 
jak ma"o kto, maj!ca na koncie wielkie, 
pe"nopasmowe megahity, nowoczesne 
konstrukcje z atrakcyjnymi obudowami, 
sprzedawane za ci#$kie pieni!dze. Jednak 

honor firmy postanowiono odda& w za- 
rz!dzanie %redniej wielko%ci zestawom 
dwudro$nym. Widocznie uznano, $e gdy 
zagraj!, od razu stanie si# jasne, z kim 
mamy do czynienia i $e nic lepszego tu 
i teraz nie jest potrzebne. Tak w"a%nie 
graj!.

Te zestawy to znana koncepcja mo- 
nitora do %rednich pomieszcze', który za- 
gra jak pod"ogówka w najlepszym wyda- 
niu. Niepodrasowany, autentycznie pe"ny 
d(wi#k z barwnym, zró$nicowanym ba- 
sem, przesycon! naturalnym ciep"em  
%rednic! (polipropylen!) oraz przejrzyst!, 
powietrzno-zjawiskow! gór! pasma. Dy- 
naudio wpakowa"o w te monitory swoj! 
najlepsz! technik# g"o%nikow!, wi#c jak  
inaczej mia"yby gra&? Wybacz# im wszyst- 
ko, nawet ponure wyko'czenie i wysok! 
cen#. Te monitory to unikat. Wy"!czam 
symfonik#. Z g"o%nika p"ynie „Strze$ si# 
goryla”. *nieg wali jak szalony. Nie robi 
wra$enia. Jest mi znakomicie.

Alek Rachwald
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