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Produkcj! oryginalnych LS 3/5a roz-
pocz!to w 1974 roku (Harbeth powsta" 
trzy lata pó#niej jako jeden z czterech 
licencjonowanych przez BBC wytwór-
ców; pozostali to KEF, Rogers i Spendor).  
Z dzisiejszej perspektywy wida$, %e wraz 
z kilkoma innymi klasycznymi zestawa-
mi z tamtych lat te male&kie monitory 
ukszta"towa"y 'wiat hi-(, jaki obecnie 
znamy. Znalaz"y uznanie zarówno w'ród 
profesjonalistów, jak i wymagaj)cych 
amatorów. Pó#niej brytyjska manufaktu-
ra zaoferowa"a model P3ES, a nast!pnie, 
produkowany do pierwszej po"owy roku 
2009, P3ES-2. 

HL-P3ESR to kontynuacja idei sprzed 
kilku dekad, ale zbudowana w oparciu  
o aktualny stan wiedzy i nowoczesne 
podzespo"y. Ma nawi)zywa$ do tradycyj-
nych wzorców, czerpi)c zarazem z naj-
nowszych osi)gni!$ techniki g"o'nikowej 
i pomiarowej.

Wymienione powy%ej oznaczenia na 
pierwszy rzut oka mog) si! wyda$ za-
gmatwane, ale wystarczy pozna$ klucz 
do nazewnictwa Harbetha, by wszystko 
sta"o si! jasne. HL to po prostu „Harbeth 
Loudspeaker” – zestaw g"o'nikowy (rmy 
Harbeth. P3 – najmniejszy monitor. ES to 
Extra Speci(cation – wersja ze zmienio-
nym przetwornikiem nisko-'redniotono-
wym, dostosowan) do niego zwrotnic) 
oraz ostro 'ci!tymi kraw!dziami fron-
tu (produkowana mniej wi!cej od roku 
2000). Wreszcie dwójka na ko&cu symbo-
lu P3ES-2 oznacza wspó"czesn) przedni) 
'ciank!, tym razem lekko zaokr)glon). 
A co z R? Otó% HL-P3ESR to pierwsza 
wersja P3 wyposa%ona w przetwornik ra-
dialowy. Dotychczas brytyjska wytwórnia 
zaopatrywa"a si! u Seasa. Wzgl!dy ekono-
miczne i potrzeba zyskania niezale%no'ci 
od zewn!trznego dostawcy przes)dzi"y 
jednak o tym, %e zdecydowano si! opraco-
wa$ w"asn) konstrukcj!.

Zreszt), pr!dzej czy pó#niej, mo%na 
by"o si! tego spodziewa$. Harbeth pro-
dukowa" ju% wcze'niej w"asne g"o'niki  
o 'rednicy 8 i 12 cali (20 i 30 cm), mon-
towane w reszcie oferty. Tylko kwesti) 
czasu by"o pojawienie si! autorskiego 
drivera w najmniejszym modelu. Z nutk) 
nostalgii warto wspomnie$, %e na d"ugo 
przed Harbethem i Seasem przetwor-
nik B110 do licencyjnej wersji LS 3/5a 
dostarcza" nie kto inny, tylko KEF. Po 
przej!ciu przez dalekowschodni fundusz 
Gold Peak (powszechnie znany z marki 
GP Batteries) (rma zmieni"a pro(l dzia-
"alno'ci. Harbeth za' pozosta" niszow) 

manufaktur), walcz)c) o wzgl!dy najbar-
dziej wymagaj)cej klienteli.

HL-P3ESR po raz pierwszy pokazano 
na wystawie CES w Las Vegas w styczniu 
2009. By" to prototyp w ko&cowej fazie 
dostrajania, na któr) Alan Shaw – w"a'ci-
ciel i g"ówny projektant (rmy – przezna-
czy" 'wi!ta Bo%ego Narodzenia. Pierwsze 
dostawy planowano na kwiecie&, ale osta-

tecznie termin przesuni!to na czerwiec  
(i tego ju% dotrzymano). Co ciekawe, po-
przedni model HL-P3ES-2 zyska" tak) 
renom!, %e przez jaki' czas sprzedawano 
go równolegle z wersj) radialow). Sam 
Alan przyznaje, %e g"o'niki P3ES-2 by"y 
tak udane, %e prace nad ich nast!pc) 
rozpocz)" ju% w 2005 roku. Zadanie by"o 
ambitne, poniewa% wersja radialowa mia-
"a dorównywa$ seasowej jako'ci) basu, 
efektywniej przetwarza$ cz!stotliwo'ci  
w pobli%u 1 kHz, czy'ciej te z okolic 5 kHz,  
a przy tym by$ "atwa do wysterowania  
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i uzyskiwa$ dobre wype"nienie niskich to-
nów ze s"abszymi wzmacniaczami i przy  
niezbyt mocnym wysterowaniu. Kom-
patybilno'$ z szerok) gam) elektroni-
ki mia"a zapewni$ wy%sza impedancja 
nominalna – zamiast dotychczasowych  
4 omów P3ESR s) 6-omowe. Efektyw-
no'$ nie jest wysoka i wynosi 83,5 dB/W, 
jednak projektant zapewnia, %e nowa 
trójka nie b!dzie wymaga"a od nabywcy 
wymiany piecyka. Klarowno'$ i wyrazi-
sto'$ 'rodka pasma zapewnia radialowy 
sto%ek. Specjalnie uformowany korektor 
fazy wyg"adza charakterystyk! w rejo-
nie 5 kHz, zapobiegaj)c podbarwieniom 
d#wi!ku.

Budowa
HL-P3ESR to miniaturowy zespó" 

dwudro%ny, pracuj)cy w obudowie za- 
mkni!tej. Za wysokie tony odpowiada  
19-mm aluminiowa kopu"ka Seasa, z me-
talow) os"on) chroni)c) cienk) membra-
n! przed uszkodzeniem. Kszta"t otworów, 
przypominaj)cy struktur! plastra miodu, 
ró%ni aktualn) wersj! od poprzedniej  
i nawi)zuje do tweetera stosowanego we 
*agowych M40.1. Cewk! ch"odzi p"yn 
ferromagnetyczny o niskiej lepko'ci. Ma-
gnes jest ekranowany. Alan Shaw przy-
znaje, %e eksperymentowa" z g"o'nikami 
innych wytwórni, ale wykonywany na  
zamówienie Seas pozosta" bezkonkuren-

cyjny. Jego jedyn) wad) jest cena, wy-
nikaj)ca z jako'ci zastosowanych kom-
ponentów i relatywnie niewielkiej skali 
zamówie&.

+rednica i bas to domena 11-cm sto%ka 
z odlewanym koszem i b"yszcz)c) mem-
bran). Jak mawia Shaw: „Je%eli nie mo-
%esz si! przejrze$ w g"o'niku – na pewno 
nie jest to Harbeth”. Radial (a 'ci'lej: jego 
druga generacja) to formowany pod ci-
'nieniem polipropylen, mody(kowany 
wed"ug unikalnej i zastrze%onej receptu-
ry brytyjskiej (rmy. Do jego opracowa-
nia przyczyni"y si! badania wzorowane 
na programie BBC, cho$ oczywi'cie pro-
wadzone na znacznie mniejsz) skal!. Ich 
celem by"o uzyskanie materia"u sztyw-
niejszego od polipropylenu, ale zacho-
wuj)cego równomiern) charakterystyk! 
przenoszenia oraz dobre t"umienie we-
wn!trzne.

Zgodnie z koncepcj) BBC, 'cianki 
przedni) i tyln) przykr!cono do we-
wn!trznej ramy. Ka%d) desk! mocuje 
10 wkr!tów. Kosz g"o'nika „basowego” 
pozostaje ukryty. Na zewn)trz wida$  
jedynie zawieszenie, wykonane z mi!k-
kiej gumy. Pojedyncze z"ocone gniaz- 
da wystaj) bezpo'rednio z obudowy,  
co u"atwia instalacj! okablowania.  
W HL-P3ES-2 montowano podwójne 
terminale, umo%liwiaj)ce bi-amping  
i bi-wiring. W najnowszej wersji zrezy-
gnowano z tej opcji.

Kolumny dobiera si! w pary z dok"ad-
no'ci) do 0,75 dB. Ka%da ma indywidu-
alny numer seryjny i wraz z wynikami 
pomiarów jest rejestrowana w fabrycznej 
bazie danych. Dzi!ki temu, w przypadku 
awarii, "atwo dobra$ podzespó" na wy-
mian! albo okre'li$, czy oferowany np. 
na aukcji internetowej egzemplarz rze-
czywi'cie zosta" sprzedany w autoryzo-
wanej sieci dilerskiej czy te% #ród"o jego 
pochodzenia spowija mrok tajemnicy. 
W czasach, kiedy podrabia si! niemal 
wszystko, taka informacja mo%e si! oka-
za$ przydatna.

Obudowy sklejono z MDF-u i staran-
nie wyko&czono naturalnym fornirem. 
Do wyboru mamy czere'ni!, palisander 
(za dop"at)) oraz eukaliptus. Dost!pno'$ 
tego ostatniego zale%y od mo%liwo'ci 
jego nabycia w rozs)dnej cenie.

Skrzyneczki s) sztywne i przy opuki-
waniu wydaj) jedynie cichy odg"os. To 
zas"uga wyklejenia wszystkich 'cianek 
(z wyj)tkiem przedniej) mat) bitumicz-
n) oraz umieszczenia we wn!trzu g)bki. 
Wokó" deski g"o'nikowej pozostawiono 
szczelin! do mocowania maskownicy – 
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Frameless Frame. Mimo zapewnie& pro-
ducenta, %e jej wp"yw na brzmienie jest 
pomijalny, warto j) zdejmowa$ na czas 
ods"uchu. Jako %e nie jest to "atwe, grille 
najlepiej zdj)$ od razu i schowa$ do pu-
de"ka. Przele%) tam zapewne nietkni!te 
przez kilka najbli%szych lat.

Jako'$ stolarki nie budzi zastrze%e&. 
Harbeth zleca wykonanie obudów ze- 
wn!trznemu warsztatowi i wida$, %e za-
trudnia on 'wietnych fachowców. Natu-
ralna okleina z wiekiem nieco 'ciemnieje, 
co tylko doda jej szlachetno'ci. Zadbane 
monitory nawet po kilkunastu latach b!d) 
wygl)da"y równie dobrze jak w dniu zaku-
pu. Tak starzeje si! tylko klasyka.

Zwrotnica to rozbudowany, 21-ele-
mentowy uk"ad zmontowany na p"ytce 
drukowanej ze z"oconymi 'cie%kami. Jej 
powierzchnia jest niewiele mniejsza od 
tylnej 'cianki. Powsta"a na bazie do'wiad-
cze& Alana z (ltrem do Monitora 40.1,  
a o doborze komponentów ostatecznie 
zdecydowa" ods"uch. Jeszcze na ko&co-
wym etapie dostrajania (voicing) warto-
'ci kondensatorów i cewek si! zmienia"y. 
Korekty by"y niewielkie, ale gdyby ich nie 
uwzgl!dniono, P3ESR brzmia"yby inaczej.

Kolumienki przeznaczono do ustawie-
nia na podstawkach. Tweeter powinien 
si! znale#$ na wysoko'ci uszu siedz)cego 
s"uchacza. G"o'niki trzeba lekko skr!ci$ 
w stron! miejsca ods"uchowego. K)t do-
gi!cia to oko"o 10 stopni.

Pomimo miniaturowych gabarytów 
i zamkni!tej obudowy P3ESR powinny 

mie$ wokó" siebie sporo wolnego miej-
sca. Harbeth sugeruje lokalizacj! w wol-
nej przestrzeni – oko"o 75 cm od 'ciany 
tylnej i metr od bocznych. Praktyka po-
twierdzi"a te zalecenia. W instrukcji znaj-
dziemy równie% rysunek, na którym baza 
wynosi 2,5 m, a odleg"o'$ od s"uchacza: 
3-4 m. To by sugerowa"o pokój nie mniej-
szy ni% 16 m,, ale dla tych male&stw to 
za du%o. Podobnie jak LS 3/5a lepiej je 
traktowa$ jak monitory bliskiego pola  
i wstawia$ do ma"ych pokoi. 9-12 metrów 
wydaje si! powierzchni), w której uda 
si! uzyska$ i dobre rozci)gni!cie basu,  
i satysfakcjonuj)ce ci'nienia akustyczne.  
W 16 metrach P3ESR nadal graj) dobrze, 

ale nietrudno sobie uzmys"owi$, %e 11-cm  
g"o'niczek poczuje si! komfortowo do-
piero w kameralnych warunkach.
.RQğJXUDFMD

Dobór elektroniki nie powinien spra-
wi$ k"opotu. P3ESR b!d) poprawnie 
wspó"pracowa$ z szerok) gam) wzmac-
niaczy, chocia% bardziej polubi) si!  
z tymi mocnymi. Nawet je'li potencja" 
generowania wysokich ci'nie& akustycz-
nych jest w przypadku tak ma"ych g"o'ni-
ków ograniczony, to bardziej nasycony 
i swobodny d#wi!k uzyskamy, u%ywaj)c 
wydajnego pieca. Na pewno nie warto 
lekcewa%y$ Harbethów ze wzgl!du na ich 
rozmiary czy cen!. Mog) by$ najta&szym 
elementem systemu, i nadal zaprezento-
wa$ si! z klas). 

W te'cie wspó"pracowa"y z McInto-
shem MA7000 i dCS-em Puccini. Nawet 
")czówka Tary Labs – ISM -e 0.8 – by"a 
od nich dro%sza. W niczym to jednak nie 
przeszkadza"o. High-endowe otoczenie 
pomog"o P3ESR rozwin)$ skrzyd"a.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Miejmy to od razu z g"owy i powiedz-
my, do czego i dla kogo P3ESR si! nie na-
daj). Je%eli szukacie g"o'ników do tech-
no, a bas musi Was og"uszy$, %eby'cie go 
zauwa%yli – to nie ten adres. Je%eli marzy 
Wam si! 'ciana d#wi!ku w 40-metro-
wym salonie – skierujcie raczej uwag! na 
Monitor 40.1. Dostaniecie basisko, które 
poprzesuwa Wam meble, a ksi)%ki ustawi 
w porz)dku alfabetycznym. Je%eli jed-
nak chcecie z klas) nag"o'ni$ ma"y pokój  
i s"uchacie kameralistyki, muzyki wokal-
nej, symfoniki czy akustycznego jazzu, to 
jest spora szansa, %e P3ESR Was zauro-
cz). Graj) tak naturalnie i wdzi!cznie, 
%e z ka%dym dniem podobaj) si! coraz 
bardziej. 

Ich ograniczenia, mimo %e oczywiste, 
nie przeszkadzaj). Nie ma co liczy$ na 
g"o'no'$ startuj)cego odrzutowca, ale nie 
odczuwa si! z tego powodu dyskomfortu. 
Bas nie zabierze Was do 'rodka Ziemi,  
za to wy%sze sk"adowe kontrabasu za- 
prezentuj) si! tak wielobarwnie i czysto, 
%e ukoj) t!sknot! za niskimi pomruka- 
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mi. +wiadomo'$ obiektywnych niedo- 
statków pozostanie, ale nie b!dzie do-
skwiera$. Takie zachowanie 'wiadczy  
o wyj)tkowo udanym zestrojeniu g"o'- 
nika i jego nieprzeci!tnej spójno'ci. 
Wady s) maskowane, a zalety ekspono-
wane. Ca"o'$ brzmi naturalnie i niczego 
nie udaje.

+rednica pasma to tradycyjny atut 
Harbetha. Jest kusz)co pe"na, soczysta 
i p"ynna. S"ycha$, %e P3ESR to ta sama 
szko"a brzmienia, co SHL5 i M40.1. Je%eli 
kto' raz zasmakuje w radialowej estetyce, 
przepad" na lata. Nic innego na 'wiecie 
nie brzmi w ten sposób (to samo mo%na 
powiedzie$ o dCS-ie Puccini, który z g"o'- 
nikami Harbetha tworzy wybitnie mu-
zykalne zestawienia). P3ESR to dopiero 
pocz)tek uzale%nienia i, jak to zwykle 
w takich przypadkach bywa, sprawiaj) 
wra%enie zupe"nie niewinnych. A jednak 
ju% w tych male&kich monitorach s"ycha$ 
nasycenie, otwarto'$ i czytelno'$ 'rodka 
pasma, których ze 'wiec) szuka$ u in-
nych producentów kolumn w zbli%onej 
cenie. Z nimi naprawd! s"ycha$ wi!cej 
– i d#wi!ków i emocji – przez co trud-
no te g"o'niki tak po prostu spakowa$ do 

pude"ka i odes"a$. Odnajduje si! w nich 
prawd! o akustycznej muzyce. Ciemnych 
albo 'wietlistych wokalach, odmiennych 
brzmieniach skrzypiec czy fortepianów. 
Wszystko s"yszymy bez wysi"ku i cieszy 
nas tak wy"apywanie ró%nic, jak i od-
biór spójnego, wolnego od podbarwie& 
d#wi!ku. Trójki graj) dok"adnie i klarow-
nie. Bardzo prawdopodobne, %e nawet 
twórcy oryginalnych LS 3/5a byliby pod 
wra%eniem, jak wiele jeszcze da"o si! wy-
cisn)$ z ich projektu. 

P3ESR to g"o'nik o zaskakuj)cym 
potencjale. Nie w zakresie tektoniczne-
go basu czy huraganowej dynamiki, ale 
równomierno'ci przetwarzania pasma, 
jego jednorodno'ci czy przejrzysto'ci. 
Po")czenie tradycyjnej konstrukcji i no-
woczesnej techniki znów si! uda"o. 

Wysokich tonów nikomu nie powin-
no brakowa$. S) wyraziste, potra() 
uszczypn)$, ale te% zal'ni$. Metalowy 
tweeter brzmi "agodnie i szczegó"owo. 
W jego barwie mo%na wyodr!bni$ pe-
wien charakterystyczny element, ale pa-
radoksalnie – gdyby'my nie wiedzieli, %e 
przetwornik jest aluminiowy, przypisali- 
by'my go kopu"ce tekstylnej. Pasmo jest 
spójne, ale bez wyg"adzenia czy wycofania 
górnego zakresu. Brzmienie zachowuje 
bardzo dobr) selektywno'$. Odnosimy 
przyjemne wra%enie, %e barwa jest 'wie-
%a i b"yszcz)ca, a przestrze& – otwarta  

i napowietrzona. Wybrzmienia mog) si! 
ci)gn)$ d"ugo, a d#wi!k skrzy si! detala-
mi. To o%ywcze, rze'kie granie, w którym 
uda"o si! unikn)$ rozja'nienia.

Warto tak%e zwróci$ uwag! na prze-
strze&. Ma"ym monitorkom "atwo znik-
n)$ z pomieszczenia; bardzo ma"ym… 
jeszcze "atwiej. Harbethy skwapliwie 
wykorzystuj) „wychodne” i ju% w mia-
r! poprawnie zrealizowana p"yta wy-
starczy, %eby pozwoli"y nam zapomnie$  
o swej obecno'ci. G"!bia nie jest przesad-
nie rozbudowana, ale to nie przeszkadza. 
Szczególnie %e rozstawienie muzyków na 
scenie okazuje si! precyzyjne, a uprzy-
wilejowanie pierwszego planu wcale nie 
tak znaczne, jak by'my si! spodziewali 
po monitorze bliskiego pola. D#wi!k nie 
imponuje rozmachem, ale jest zrówno-
wa%ony i proporcjonalny. Pozycje instru-
mentów nie budz) w)tpliwo'ci, a #ród"a 
pozorne odrywaj) si! od g"o'ników. .a-
two pojawiaj) si! pomi!dzy kolumnami, 
jak i wychodz) na zewn)trz. Je%eli nie 
szalejemy z g"o'no'ci), nawet du%e sk"a-
dy zachowuj) klarowno'$.

.RQNOX]MD

HL-P3ESR to muzykalne zestawy, któ-
re wyrobionemu s"uchaczowi oferuj) 
wiele zalet. Radialowa 'rednica jest kla-
s) sama dla siebie. Do tego otwarta góra, 
precyzyjna przestrze& i wyra#nie zazna-
czony, cho$ si") rzeczy nie najni%ej scho-
dz)cy bas. Ma"e monitory maj) swoje 
ograniczenia i nie zapewni) skali d#wi!-
ku w"a'ciwej wi!kszym kuzynom. Je%eli 
jednak szukacie czego' z klas) do ma"ego 
pokoju czy gabinetu, pos"uchajcie ich ko-
niecznie. Graj) z wdzi!kiem, przejrzy'cie 
i naturalnie. Wyj)tkowy kontekst histo-
ryczny oraz korzystna relacja jako'ci do 
ceny to dodatkowe atuty.

Harbeth HL-P3ESR
'\VWU\EXFMD��� Audio System
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Dane techniczne:
6NXWHF]QRĂÊ��� 89 dB

,PSHGDQFMD��� 6 omów

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 59 Hz – 40 kHz

=DOHFDQD�PRF�Z]P���� 30-90 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 34,5/20/23,4 cm

Ocena:
1HXWUDOQRĂÊ���
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