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Hi-end kolumny

Kiedy wiede!skich akustyków znów 
nasz"a ochota na eksperymenty, 
#wiat"o dzienne ujrza" $ agowy ze-

staw Klimt % e Music. Pod"ogówki z od-
chylanymi g"owami zupe"nie nie pasowa-
"y do pozosta"ych konstrukcji. Klientom 
najwyra&niej si' spodoba"y, bo w ofercie 
pojawi"y si' kolejne modele – g"o#nik 
centralny Poetry i opisywane dzi# moni-
tory % e Kiss.

Budowa
Jedno spojrzenie na zdj'cia wystar-

czy, by stwierdzi(, )e mamy do czynienia 
z konstrukcj* nieszablonow*. Monitory 
wsparte na jednostronnej podstawce robi* 
piorunuj*ce wra)enie. Na pierwszy rzut 
oka wygl*daj* tak, jakby kto# podszed" do 
$ agowych pod"ogówek z pi"* i wyci*" ich 
dolny segment, zostawiaj*c tylko w*sk* 
deseczk', na której wy)szy fragment obu-
dowy trzyma si' na s"owo honoru. 

W rzeczywisto#ci Kissy s* stabilne, 
a kiedy minie pierwszy wstrz*s estetycz-
ny, szybko mo)na si' oswoi( z ich styli-
styk*. Warto doda(, )e jak na zestawy 
podstawkowe Vienny charakteryzuj* si' 
nieprzeci'tnymi gabarytami i mas*. Same 
obudowy maj* 54 cm wysoko#ci, a pod-
stawki z kolcami – 73 cm. Te ostatnie 
zapewne mog"yby by( ni)sze, ale podej-
rzewam, )e wówczas ca"o#( wygl*da"aby 
gorzej. Skrzynie o wymiarach 127/27/54 
cm, nawet z wyci'tymi bokami, sprawia-
j* wra)enie pot')nych i majestatycznych, 
a przy tym s* po prostu pi'kne. Gdyby 
jakie# kolumny mia"y wyl*dowa( w maj*-
cym powsta( w Warszawie Muzeum Sztu-
ki Nowoczesnej, mog"yby to by( w"a#-
nie te.

Niebanalne podstawki nie s* jedynymi 
elementami, w których z"amano prosto-
pad"o#cienne kszta"ty. Ich podstawy od 
wewn*trz przyci'to pod niewielkim k*-
tem, po cz'#ci ze wzgl'dów estetycznych, 
po cz'#ci poprawiaj*c ich wytrzyma"o#(. 
Dzi'ki temu stendy mog* utrzyma( du)* 
mas', a to wa)ne, bo ka)dy monitor wa)y 
43 kg.

Najwi'ksz* atrakcj* austriackich moni-
torów jest mo)liwo#( obrócenia obudowy 
przetwornika #rednio-wysokotonowego 
na boki i pochylenia jej w dó" pod stosun-
kowo du)ym k*tem. Ruchoma skrzynia 
pozwala dopasowa( brzmienie do aku-
styki pokoju ods"uchowego i indywidu-
alnych preferencji s"uchacza. Vienna nie 
udziela u)ytkownikom jednoznacznych 
wskazówek odno#nie k*tów dogi'cia. 
Mo)na próbowa( do woli. Klientom, któ-
rzy zamierzaj* po#wi'ci( troch' czasu 

na odpowiednie ustawienie, Kissy dadz* 
wiele rado#ci. Mo)na najpierw dobra( 
w"a#ciwe odleg"o#ci od #cian i zadba( 
o równomierne rozchodzenie si' basu, 
a potem eksperymentowa( z górn* sekcj*, 
obserwuj*c zmiany w przestrzeni i #rod-
kowym zakresie cz'stotliwo#ci. Obracany 
modu" #rednio-wysokotonowy b'dzie 
u"atwieniem dla odbiorców, którzy nie 
mog* dowolnie manewrowa( g"o#nikami 
w pomieszczeniu. Poza tym ka)da sztuka 
razem z podstaw* wa)y a) 66 kg. +eby nie 
porysowa( parkietu, do przenoszenia po-
trzebne b'd* dwie osoby.

Monitory sk"adaj* si' z dwóch cz'#ci: 
niskotonowej – zamkni'tej w klasycznej 
skrzynce wentylowanej skierowanym do 

ty"u tunelem – oraz #rednio-wysokotono-
wej. Ta ostatnia sk"ada si' z rusztowania 
w kszta"cie wyci*gni'tej litery „U” oraz 
umieszczonej wewn*trz niego prostopa-
d"o#ciennej obudowy koaksjalnego prze-
twornika, który obs"uguje cz'stotliwo#ci 
od 100 Hz wzwy). Obracanie modu"u 
w p"aszczy&nie poziomej odbywa si' 
r'cznie. Tylna cz'#( skrzyni zosta"a 
w jednym punkcie przytwierdzona do sek-
cji basowej za po#rednictwem metalowej 
tulejki, za# przednia #lizga si' na wygi'tej 
prowadnicy. Ruch odbywa si' zaskaku-
j*co p"ynnie. Opieraj*c d"onie na dolnej 
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skrzyni, mo)na odchyla( modu" #rednio-
wysokotonowy opuszkami palców, co 
daje mo)liwo#( precyzyjnego ustawienia 
k*ta dogi'cia. Kiedy uznamy pozycj' za 
optymaln*, mo)emy zablokowa( uk"ad 
za pomoc* pokr't"a na tylnej #ciance. 
Tu) nad nim znajduje si' obrotowy kr*-
)ek z naniesion* skal*, która wskazuje k*t 
mi'dzy modu"ami. U"atwia to ustawienie 
obu kolumn w takiej samej pozycji. Nie 
zaszkodzi"oby jednak, gdyby oprócz kre-
sek umieszczono na nich oznaczenia licz-
bowe. Przy du)ych k*tach trzeba liczy( 
stopnie na piechot'. To jednak drobne 
niedopatrzenie, a ju) na pewno w porów-
naniu z systemem pochylania w pionie. 
Tam projektant chyba zaspa", bo zapom- 

nia" o jakichkolwiek oznaczeniach. Na 
szcz'#cie, w ko!cu spostrzeg" b"*d i na 
jednej z tylnych kraw'dzi przyklei" czar-
ny pasek z kreseczkami, niestety – znowu 
bez okre#lonych warto#ci. Trzeba wi'c sa-
memu opracowa( sobie system w rodza-
ju „trzynasta od góry”. Pewnie nie jest to 
szczególnie wa)ne, bo w ko!cu, ile mo)-
na ustawia( kolumny, ale czarna naklejka 
na tak kosztownych skrzynkach wygl*da 
na skuch'. Uk"ad regulacji pionowej zre-
alizowano za pomoc* #ruby wkr'conej  

w podstaw' górnego modu"u, której ko-
niec opiera si' na metalowym kr*)ku  
w obudowie basowca. Z mechanicznego 
punktu widzenia – bajecznie proste.

Kolejnym, po pokr't"ach i #rubach, nie-
typowym elementem wyposa)enia tylnej 
#cianki s* dwa hebelkowe prze"*czniki 
s"u)*ce do dopasowania pasma przeno-
szenia do akustyki pokoju. Nie przypomi-
na to niczego w rodzaju skomplikowanych 
systemów kalibracji. Nie ma ustawie! po-
#rednich ani wykresów obrazuj*cych dzia-
"anie prze"*czników. Z opisów B (bass)  
i T (treble) wynika, )e mo)na je potrak-
towa( jak korektor. S'k w tym, )e ich 
faktyczny wp"yw na brzmienie jest tak 
minimalny, )e w #lepym te#cie bym prze-
pad". Dziwne – je#li producent instaluje 
taki dodatek, to jego dzia"anie powinno 
by( zauwa)alne. Hebelki mog"yby by( 
rozwi*zaniem dla ludzi, którzy z jakich# 
wzgl'dów nie mog* odsun*( kolumn od 
#ciany. Niestety, dzia"aj* tak subtelnie, )e 
a) dyskusyjnie.

Pod hebelkami znalaz"y si' pojedyncze 
terminale, "udz*co podobne do tych, ja-
kie znajdziemy w innych modelach Vien-
ny. Przyjmuj* dowolny rodzaj ko!cówek, 
przy czym najwygodniej b'dzie korzysta( 
z bananów. Szkoda, )e producent nie po-
my#la" o wykonaniu w podstawie tunelu 
na kable albo umieszczeniu terminali bli-
)ej jednej kraw'dzi. Zwisaj*ce kable tro-
ch' psuj* koncepcj'.

Kissy s* zestawami trójdro)nymi z cz'- 
stotliwo#ciami podzia"u ustalonymi na 
100 Hz i 2,6 kHz. Wiede!scy akustycy 
od dawna pozostaj* wierni membranom 
polipropylenowym. Z nich te) skorzy-
stali we $agowym modelu. Materia" nosi 
oznaczenie X3P. Dok"adna receptura 
pozostaje tajemnic* producenta, ale jest 
to mieszanka trzech polimerów, ró)ni*-
cych si' nieco w"a#ciwo#ciami. Polipro-
pylen odznacza si' dobrym t"umieniem 
wewn'trznym, ale ma relatywnie ma"* 
sztywno#(, przez co jego brzmienie  
odbieramy jako ciep"e i przyjemne, ale 
spowolnione. Austriacy postanowili  
rozwi*za( ten problem, wzmacniaj*c 
membrany rozchodz*cymi si' promieni- 
#cie poprzeczkami. Symulacje wykonane  
z u)yciem metody elementów sko!czo-
nych wykaza"y, )e prze&roczyste sto)ki s* 
dzi'ki nim bardziej wytrzyma"e i szybciej 
reaguj* na impulsy.

Vienna deklaruje, )e oba przetworniki 
zamontowane w testowanym modelu po-
wstaj* w jej austriackiej fabryce. 23-cm  
woofer nie ró)ni si' zbytnio od modeli 
u)ywanych w ta!szych zestawach. Dopie-

*ïöZQD�DWUDNFMD�ĠDJRZFöZ� 
9$�ļ�REUDFDQ\�PRGXï� 
ĂUHGQLR�Z\VRNRWRQRZ\�
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ro membran' #rednio-wysokotonowego 
wzmocniono 12 poprzeczkami, które prze-
bijaj* przez jej mlecznobia"* powierzch-
ni'. W odró)nieniu od woofera nie jest 
ona sto)kowata, lecz zupe"nie p"aska. Ma 
to wynika( z inaczej dobranych proporcji 
mi'dzy trzema polimerami. Polipropylen 
ma to samo oznaczenie, ale jego dok"ad-
ny sk"ad mo)e si' ró)ni( i tak jest w tym 
przypadku. Wprowadzaj*c drobne zmiany 
w strukturze materia"u, konstruktor mo)e 
dopasowa( jego w"a#ciwo#ci mechaniczne 
do potrzeb danego przetwornika. W cen-
trum mlecznej membrany, za metalow* 
siateczk* ochronn*, kryje si' jedwabna 
kopu"ka wysokotonowa z neodymowym 
magnesem. Ustawienie g"o#ników w jed-
nej osi pomaga zrealizowa( ide' punkto-
wego &ród"a d&wi'ku. Dla in)ynierów VA 
priorytetem by"o uzyskanie jak najbardziej 
naturalnego odwzorowania pe"nych sied-
miu oktaw, czyli zakresu ludzkiego g"osu.

Je#li chodzi o zwrotnic', konstrukto- 
rzy uwa)aj*, )e powinna by( tak pro-
sta, jak to mo)liwe. To g"o#niki tworz* 
brzmienie, a ,ltry s* pasywnymi elemen-
tami, maj*cymi przekaza( przetworni-
kom jak najwi'ksz* ilo#( informacji, nie 
chowaj*c niczego dla siebie. W Kissach 
zastosowano uk"ad 1. rz'du, zbudowany 
z wysokiej jako#ci komponentów. Jedyn* 
komplikacj*, je)eli mo)na to tak nazwa(, 

s* opisywane wy)ej prze"*czniki regu-
luj*ce ilo#( niskich i wysokich tonów.  
W dolnej pozycji s* one wy"*czone  
z toru, co skraca drog' sygna"u. Dlatego 
te) VA nie stosuje podwójnych gniazd. 
Wiede!czycy uwa)aj*, )e skomplikowa-
na zwrotnica odbiera g"o#nikom mo)-
liwo#( odtwarzania cichych d&wi'ków, 
nadaj*cych muzyce realizm. T"umacz*, 
)e wiele kolumn potra, gra( g"o#no, ale 
high-endowe konstrukcje powinny gra( 
wci*gaj*co nawet na niskich poziomach 
g"o#no#ci, a za to w"a#nie odpowiada 
,ltr.

Obudowy i podstawki wykonano z p"yt  
HDF. W stendach u)ycie g'stego mate-
ria"u nie wystarczy"o, wi'c dodano me-
talowe wzmocnienia wewn'trzne. Ich 
konstrukcj' mo)na porówna( do )elbe-
towych budynków. Wyci'cie w podstaw-
kach jest zabiegiem wzorniczym, nie 
maj*cym uzasadnienia akustycznego. 

Aby nie wp"yn'"o na brzmienie, zapew-
niono podstawom odporno#( na zginanie  
w kierunku przód-ty", poniewa) zacho-
wanie kolumn w tej p"aszczy&nie ma du)y 
wp"yw na dynamik'. Kissy stoj* na czte-
rech wysokich kolcach, które gwarantu-
j* stabilno#( na grubych wyk"adzinach  
i izoluj* od drga! pod"o)a.

Monitory wyposa)ono w eleganckie 
maskownice mocowane na magnesy. Je-
#li chodzi o wyko!czenie, wybór ogra-
nicza si' do ruchomej obudowy modu"u 
#rednio-wysokotonowego i p"yty z boku 
woofera. Mo)e to by( czarny lakier for-
tepianowy albo egzotyczny fornir sapela. 
Pozosta"e elementy b'd* zawsze pomalo-
wane na czarno.

.RQğJXUDFMD

Mimo subtelnego wygl*du, Kissy s* 
tak du)e i ci')kie, )e ods"uch musia" si' 
odby( w salonie dystrybutora. Sprz't sta-
n*" w profesjonalnie przygotowanej sali 
o powierzchni oko"o 50 m2, a monitorom 
towarzyszy"a elektronika Krella – integra 
FBI i odtwarzacz CD Evo505. Okablowa-
nie sk"ada"o si' z "*czówki XLR Nordost 
Valhalla, g"o#nikowego Freya i sieciów-
ki Audioquest NRG10. Druga nie by"a 
potrzebna, bo ameryka!ska integra ma 
w"asny przewód. Kable zasilaj*ce by"y 
pod"*czone bezpo#rednio do gniazdek 
w #cianie. Cena kompletu (bez kolumn) 
– 145898 z". Do porówna! mog"em wy-
korzysta( kolumny B&W, w tym m.in. 
pod"ogowe 802 Diamond. Eksperymenty 
z elektronik* sobie darowa"em. Krella nie 
sposób pos*dzi( o niekompatybilno#( 
lub brak neutralno#ci.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Przed przyst*pieniem do ods"uchu 
pomy#la"em, )e Kissy mog* by( przed-
stawicielami rzadko wyst'puj*cego  
w przyrodzie gatunku – kolumn drogich 
i obdarzonych pi'knym brzmieniem, ale 
nadaj*cych si' do nag"o#nienia niewiel-
kich pomieszcze!. High-endowe moni-
tory stworzone z my#l* o ludziach, którzy 
mog* wy"o)y( kilkadziesi*t tysi'cy z"o-
tych na sprz't, ale musz* go zainstalowa( 
w pokoju o powierzchni rz'du 20-25 m2.  
Je)eli takich potrzebujecie, a na widok 
Kissów za#wieci"y Wam si' oczy, po-
rzu(cie ten zamiar. Austriackie monitory 
nale)y traktowa( jak pe"nowymiarowe 
pod"ogówki.

Mo)e to dziwne, ale w czasie ods"uchu 
w przestronnym salonie odnosi"em wra-
)enie, )e troch' si' dusz*. Wskazywa" na 
to charakter niskich tonów – by"y po-
grubione i napompowane. Nie pomog"y 
ani zmiany ustawienia, ani prze"*czanie 
hebelków. Albo wi'c potrzebuj* ogrom-
nego salonu, albo po prostu tak zosta"y 
zestrojone. Stawiam na drug* opcj', bo 
w tym samym pomieszczeniu s"ucha"em 
pod"ogówek %e Music i nie dostrzeg"em 
problemów z basem. Kissy graj* nieco po-
grubionym do"em; lubi* doci*)y( brzmie-
nie, doda( od siebie ma"e co nieco. I nie 
szukajmy problemu w kablach.

Wróci"em wi'c do pocz*tkowej kon,-
guracji, rozsiad"em si' na kanapie i posta-
nowi"em ws"ucha( si' w brzmienie takie, 
jakie by"o. 

Odrobin' pogrubiony bas niektórym 
albumom wychodzi" na dobre. Inne czy-
ni" po prostu bardziej efektownymi, ni)  

:VSöïRVLRZ\�XNïDG� 
]�POHF]QÈ�PHPEUDQÈ� 
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s* w rzeczywisto#ci. Szybko wybaczy"em 
to Kissom, bo ani przez chwil' nie udawa- 
"y, )e najbardziej zale)y im na neutral- 
no#ci i przezroczysto#ci. To inna estety-
ka. Je)eli pod poj'ciem dobrego d&wi'ku 
rozumiemy idealn* równowag' tonaln*, 
neutraln* barw' i rzetelne odwzorowa-
nie nagrania, dojdziemy do wniosku, 
)e $agowe monitory VA graj* niepra-
wid"owo. Ale to nie tak. One stawiaj* 
na zupe"nie inny rodzaj przekazu – s"u-
chanie oparte na emocjach ukrytych 
gdzie# poza studyjn* liniowo#ci*, dyna-
mik* i przejrzysto#ci*. Czy podkre#lony  
w #rodkowym podzakresie bas jest #rod-
kiem wyrazu? Osobno – raczej nie, ale 
kiedy spojrzymy na brzmienie jako ca-
"o#(, mo)emy zacz*( postrzega( go ina-
czej. Bas spe"nia tu rol' fundamentu, 
tworz*cego klimat dla wy)szych zakre-
sów. Nie mo)e si' pochwali( zwinno#ci* 
poluj*cego kota, jest natomiast przy-
jemnie zag'szczony, spr')ysty i niesie 
mi"e dla ucha, ciep"e zabarwienie. Nie 
zdradza ch'ci do bicia rekordów. Jego 
jedynym obowi*zkiem jest uzupe"nianie 
#rednicy i dopasowanie si' do jej charak-
teru. Z tym radzi sobie bardzo dobrze,  
a )e czasami poka)e wi'cej, ni) powinien 
– taki ju) jego urok.

Kissy okazuj* si' wyj*tkowo wra)liwe 
na odtwarzany materia". Techno, tran-
ce, metal czy mocno napakowany basem 
trip-hop? To si' nie uda. Je)eli natomiast 
pozostaniecie w kr'gu jazzu, klasyki, so-
ulu i muzyki wokalnej – b'dzie cudow-
nie. Je#li przy projektowaniu koaksjalnego 
przetwornika priorytetem by"o odwzoro-
wanie ludzkiego g"osu, konstruktorowi 
nale)* si' brawa. Vienny maluj* wokale 
z takim wdzi'kiem i zaanga)owaniem, )e 
zrozumiem ka)dego, kto po jednym od-
s"uchu zdecyduje si' zabra( je do domu. 
Dla osób ceni*cych barw' i pi'kno #red-
nicy Kissy mog* by( spe"nieniem marze!. 
Pos"uchajcie Nory Jones, Sade, Khoiby, 
Tori Amos, Björk, Alanis Morissette, 
Cecilii Bartoli albo Loreeny McKennitt,  
a zrozumiecie, w czym rzecz. 

Flagowe monitory VA czaruj* nie tylko 
przyjemn* barw*, ale i realizmem, wyni-
kaj*cym z dynamiki #rednich tonów. Pod 
tym wzgl'dem zakres odtwarzany przez 
górny g"o#nik wydaje si' nieco oderwa-
ny od ospa"ego basu. -rednica jest na"a-
dowana impulsami, bardziej dos"owna  
i odwa)na, ale wci*) romantyczna. Wy-
sokie tony idealnie wpasowuj* si' w jej 
charakter, dzi'ki czemu odnosimy wra)e-
nie s"uchania czego# w rodzaju g"o#nika 
szerokopasmowego.

Dla kogo wi'c przeznaczono austriac-
kie monitory? Wydaje si', )e dla melo-
manów, którzy oprócz wypchanego port-
fela maj* wystarczaj*c* wiedz' na temat 
sprz'tu hi-,, )eby odpowiednio skon,gu-
rowa( system, nie doprowadzi( do na"o-
)enia si' charakteru kolumn i elektroniki, 
popracowa( nad ustawieniem i czerpa(  
z tego przyjemno#(. Je#li z dynamicznym 
i rozdzielczym kompletem Krella i ka-
blami Nordosta Kissy wci*) kszta"towa"y 
charakter d&wi'ku na tyle, )e brzmienie 
okre#li"bym jako ciep"e i pastelowe, to je-
stem w stanie wyobrazi( sobie nietra,one 
kon,guracje. Taki ju) urok hi-endu. Je#li 
jednak zdacie ten egzamin i zapewnicie 
Viennom to, czego potrzebuj*, czekaj* 
Was godziny komfortowych, klimatycz-
nych ods"uchów. Je#li najwa)niejsza jest 
przyjemno#( s"uchania, a nie szczegó-
"owo#( czy punktowy bas – tra,li#cie  
w dziesi*tk'.

.RQNOX]MD

Kissy to wspania"e kolumny, ale nie do 
wszystkiego. To kolumny dla do#wiad-
czonych audio,lów, którzy wiedz*, czego 
chc* i jak to osi*gn*(. Nie s* stworzone do 
ka)dego rodzaju muzyki, udusz* si' w zbyt 
ma"ym pomieszczeniu i prawdopodobnie 
nie zadowol* si' elektronik* ze #redniej 
pó"ki. Stawiaj* wysokie wymagania, to 
fakt, ale za czas po#wi'cony na ich spe"nie-
nie potra,* si' pieknie odwdzi'czy(.

Vienna Acoustics 
Klimt The Kiss 
'\VWU\EXFMD��� Audio Klan
&HQD��� ������]ï

Dane techniczne:
6NXWHF]QRĂÊ��� ���G%
,PSHGDQFMD��� 4 omy
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 36 Hz – 20 kHz
5HNRPHQGRZDQD��
PRF�Z]P���� 50-180 W
:\PLDU\��Z�V�J���� 127/27,3/54 cm 

Ocena:
2FHQD�EU]PLHQLD��� hi-end 

8NïDG�SRFK\ODQLD�JïRĂQLNöZ�
PRĝH�VLÚ�SU]\GDÊ�� 
.LVV\�PLHU]È�Dĝ�����FP�

Pojedyncze terminale,  
tunel rezonansowy  
L�SRNUÚWïD�GR�UHJXODFML� 
SRïRĝHQLD�JöUQHM�VHNFML�
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