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Oferta jest skromna – jeden moni-
tor, dwie pod!ogówki (dost"pne 
w wariancie pasywnym i aktyw-

nym), g!o#nik centralny, subwoofer i pod-
stawki.

Firmowa $lozo$a jest prosta – muzyka 
nie powinna by% dzielona na fragmenty  
i sklejana od nowa. Idealnymi kolumnami 
by!yby pojedyncze g!o#niki w klasycznych 
obudowach. Niemcy nie chcieli jednak 
kopiowa% znanych rozwi&za', wi"c odgro-
dy i linie transmisyjne odpad!y na starcie. 
Zamiast tego postawili na przetworniki 
pokrywaj&ce jak najszerszy zakres cz"sto-
tliwo#ci i uzupe!nili je subwooferami.

Budowa
Do testu dotar!y mniejsze pod!ogówki  

w wersji pasywnej. Do wyko'czenia 
Niemcy wybieraj& naturalne forniry wy-
sokiej jako#ci. Na zdj"ciach prezentujemy 
wersj" zebrano, ale jest te( dzika wi#nia, 
heban makasar oraz lakiery – czarny  
i bia!y. Jako#% stolarki nie budzi zastrze-
(e'; kolumny wygl&daj& jak ekskluzywne 
mebelki.

Najciekawsze s& jednak konstrukcja  
i przetworniki. Front okupuje tylko je-
den ma!y g!o#nik zamontowany w wy-
staj&cym ze skrzynki, szarym ko!nierzu 
wyko'czonym chropowatym lakierem.  
W podstawie zamontowano drugi, nie 
mniej oryginalny basowiec. Ma owalny 
kszta!t i odtwarza tylko najni(sze cz"sto-
tliwo#ci, dlatego mo(na go traktowa% jak 
pasywny subwoofer. Comp 5 to szeroko-
pasmowe g!o#niki z dopalaczem.

Przetwornik b"d&cy sercem niemiec-
kich kolumn rodzi! si" w bólach ponad 
rok. Nie jest !atwym zadaniem zbu- 
dowa% g!o#nik przenosz&cy pasmo od  
150 Hz do 20 kHz. Mo(na by si" spodzie-
wa%, (e niemieccy konstruktorzy si"gn"li 
po kosmiczne materia!y, ale nic z tych rze-
czy. Membran" 9-cm uk!adu wykonano 
z celulozy wzmocnionej w!óknami bam-
busowymi. Metalowy pocisk w centrum 
to nieruchomy korektor fazy. Kosz jest 
aluminiowym odlewem, a do nap"dze-
nia g!o#nika u(yto male'kiego magne-
su neodymowego. Przetwornik pracuje  
w oddzielnej komorze, wype!nionej ma-
teria!em przypominaj&cym wat" szklan&. 
Przegroda znajduje si" w okolicach jego 
dolnej kraw"dzi. Grube, miedziane prze-
wody zosta!y do niego przylutowane i bie-
gn& do dolnej cz"#ci tylnej #cianki, gdzie 
zamontowano zwrotnic". Na temat ko!-
nierza napisano tylko, (e zosta! pokryty 
specjalnym materia!em zaprojektowanym 
pierwotnie do poch!aniania #wiat!a, ale 

sprawdzaj&cym si" równie( jako rozpra-
szacz fal d)wi"kowych.

G!o#nik niskotonowy ma owalny kszta!t, 
co pozwoli!o najlepiej zagospodarowa% 
miejsce w podstawie obudowy. Konstruk-
tor utrzymuje równie(, (e rozci&gni"cie 
membrany wp!yn"!o korzystnie na jej 
sztywno#% i w!a#ciwo#ci rezonansowe. 
Tutaj tak(e wykorzystano celuloz", któ-
r& pokryto materia!em wzmacniaj&cym. 
Woofer ma wyd!u(on& cewk", odlewany  
z aluminium kosz i du(y magnes. Ca!o#% 

zaprojektowano pod k&tem jak najlep-
szego przep!ywu powietrza. W g!o#niku 
niskotonowym zastosowano te( $rmowe 
rozwi&zanie Power Move, dzi"ki któremu 
bas ma by% pot"(ny. O ile dobrze rozu-
miem t!umaczenie techniczne, wszyst-
ko sprowadza si" do zwi"kszenia skoku 
membrany. Jak na subwoofer – nic wy-
j&tkowego. Zapewne specjalista od mar-
ketingu uzna!, (e kolumny musz& mie% 
„jakie# systemy”.

Owalny g!o#nik promieniuje do do!u. 
Dystans od pod!ogi utrzymuj& postumen-
ty, niewiele wykraczaj&ce poza obrys obu-
dowy i wyko'czone tak samo jak ko!nierz 
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przetwornika szerokopasmowego. W co- 
ko!y mo(na wkr"ci% do!&czone do zesta-
wu metalowe kolce. Woofer jest wspo-
magany tunelem rezonansowym, którego 
wylot umieszczono na tylnej #ciance. Tu( 
pod nim znajduje si" tabliczka z opisem 
modelu i gniazdami. Podwójne terminale 
po!&czono zworkami przyzwoitej jako#ci. 
Co do ko'cówek – mamy woln& r"k". 
W te#cie wykorzysta!em Nordosty Red 
Dawn z podwójnymi bananami i wydaje 
si", (e jest to opcja godna polecenia nie 
tylko ze wzgl"du na wygod" instalacji, ale 
i brzmienie.

Zwrotnic" rozdzielono na dwie p!yt-
ki drukowane. Komponenty wybierano 
g!ównie w drodze testów ods!uchowych. 
Ostatecznie zastosowano mieszank" kon-
densatorów MKP i MKT.

Wszystkie kolumny niemieckiej $rmy 
przed pakowaniem przechodz& wieloeta-
pow& kontrol" jako#ci i s& parowane, aby 
wzory naturalnych oklein idealnie do sie-
bie pasowa!y.

Comp 5 wyposa(ono w konwencjonal-
ne maskownice montowane na ko!ki. Ich 
wp!yw na brzmienie nie jest wielki, ale 
zauwa(alny, wi"c przed ods!uchami naj-
lepiej je zdj&%. Plus jest taki, (e z zamon-
towanymi grillami kolumny wygl&daj& 
nawet lepiej.

.RQğJXUDFMD

Audium pracowa!y z McIntoshem 
MA6600 i odtwarzaczem Electrocom- 
paniet ECC-1. Elektronika sta!a na sto- 
liku Base. Zasilanie sk!ada!o si" z listwy 
Fadel Art Hotline IEC i trzech sieciówek 
Nordost NRG-2. System gra! w 18-me-

trowym pomieszczeniu o przyjaznej aku- 
styce.

Skuteczno#% 90 dB i 4-omowa impe-
dancja znamionowa nie zapowiadaj& 
problemów przy doborze wzmacniacza, 
ale radz" zachowa% czujno#%. Comp 5 to 
pr&do(erne bestie, do których nie powin-
no si" nawet podchodzi% bez porz&dnych 
100 watów. Dwustuwatowa integra McIn-
tosha da!a sobie z nimi rad", ale w celu 
osi&gni"cia #redniego poziomu g!o#no#ci 
trzeba by!o przekr"ci% pokr"t!o zdecydo-
wanym ruchem. Do 20 % w!a#ciwie nic 
si" nie dzia!o. Nie oznacza to, (e Comp 5 

nie potra$& osi&ga% koncertowych pozio-
mów g!o#no#ci. Z odpowiednio mocnym 
wzmacniaczem stworz& prawdziw& #cia- 
n" d)wi"ku. Nie obawia!bym si" wstawi% 
ich do pomieszczenia o powierzchni rz"du  
30 m2, cho% pewnie najbardziej odpo-
wiednie b"dzie oko!o 16-25 m2.

%U]PLHQLH

Niemieckie pod!ogówki zagra!y d)wi"-
kiem tak bezpo#rednim i namacalnym, 
(e podnios!o mi si" ci#nienie. Nie by!em 
przygotowany na taki spektakl. Chcia!em 
tylko przes!ucha% kilka utworów, zapisa% 
pierwsze obserwacje i zacz&% standardo-
we wygrzewanie. Comp 5 zaprezentowa!y 
jednak brzmienie tak wci&gaj&ce, (e nie 
mog!em przerwa% s!uchania.

Neutralno#ci nie obawiam si" nazwa% 
wybitn& w tym przedziale cenowym.  
W recenzjach kiepskich g!o#ników cza-
sami pojawia si" stwierdzenie, (e muzyka 
brzmi jak spod koca. A teraz wyobra)cie 
sobie efekt przeciwny, jakby t" barier" usu-
ni"to. Przetworniki s& szybkie i w mgnie-

niu oka reaguj& na impulsy. Dzi"ki temu 
mog& osi&gn&% bardzo du(& dok!adno#% 
w odwzorowaniu szczegó!ów. Potra$& 
rozdziela% d)wi"k na czynniki pierwsze, 
ale nie robi& tego natarczywie. Nie chc& 
niczego udowadnia%, a jedynie pokaza%, 
(e niektóre nagrania s& o wiele bardziej 
skomplikowane, ni( nam si" wydawa!o.

Comp 5 nie rozczarowuj& tak(e w dzie- 
dzinie prezentacji #rednicy pasma. Oprócz 
bogactwa informacji jej zalet& jest umie-
j"tno#% ró(nicowania barw, a odrobina 
!agodno#ci uprzyjemnia ods!uch. Gdy-
by nie lekkie ocieplenie, ca!o#% mog!aby  

zabrzmie% ostro. A tak znajdziemy tu nie 
tylko szybko#% i rozdzielczo#%, ale tak(e 
przyjemne papierowe zabarwienie. Udane 
po!&czenie przejrzysto#ci i kultury.

Przed rozpocz"ciem ods!uchów obawy 
budzi!y dwie kwestie: jako#% wysokich to-
nów i integracja pasma. D!ugo szuka!em 
dziury w ca!ym, próbuj&c wy!owi% przer-
wy w odtwarzaniu cz"stotliwo#ci z okolic 
150 Hz i wy(szych, ale nic z!ego si" jed-
nak nie dzia!o. Wi"cej – spójno#% d)wi"ku 
by!a bardzo dobra. O granicach mi"dzy 
#rodkiem a gór& nie ma co mówi%, ponie-
wa( $zycznie ich nie ma. Natomiast co do 
jako#ci wysokich tonów, to nawet troch" 
nie dowierza!em w!asnym uszom i w ci&-
gu jednego dnia prze!&cza!em kolumny 
kilkana#cie razy, (eby nie mie% w&tpliwo-
#ci odno#nie tego, co napisz" w recenzji.

Góra pasma w Audium jest rewelacyj-
na. Czy#ciutka, przejrzysta, elegancko 
wyko'czona i d)wi"czna. Jest tu blask  
i polot charakterystyczny dla metalowych 
kopu!ek, ale bez nieprzyjemnego jazgotu. 
Spodziewa!em si" ewidentnego przyci"- 
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cia pasma, a us!ysza!em dzwoneczki  
i wysokie rejestry fortepianu, które spo- 
kojnie mog!yby konkurowa% z XN250 
Evoluzione. Jak to mo(liwe, (eby papie- 
rowy g!o#nik szerokopasmowy produko-
wa! tak& gór"?! Po d!ugich porównaniach 
z AP doszed!em do wniosku, (e to ta sama 
klasa brzmienia, tyle (e Tempo VI sta- 
wiaj& na rozdzielczo#%, a Comp 5 na 
d)wi"czno#%.

Podobne wnioski p!yn"!y z porównania 
obu konstrukcji w dziedzinie stereofonii. 
Audium okazuj& si" bardziej wra(liwe 
na ustawienie, ale kiedy po#wi"cimy im 
troch" czasu, znikn& z pokoju, zostawia-
j&c nas sam na sam z muzyk&. Scena by!a 
mo(e odrobin" w"(sza ni( w Audio Phy-
sicach, ale Comp 5 swobodniej operowa!y 
w wymiarze g!"bi. Gdyby za dotkni"ciem 
czarodziejskiej ró(d(ki zamieni% obie 
konstrukcje w s!uchawki, Comp 5 gra!y-
by bardziej do #rodka g!owy, a Tempo VI 
– na zewn&trz. Kontynuuj&c porównania 
w obszarze przejrzysto#ci, Audio Physiki 
wydobywaj& z p!yt mnóstwo informacji, 
natomiast Audium pozostaj& szczegó!o-
we, ale dbaj& o to, (eby pierwszy plan by! 
najbardziej czytelny, a detale nie wcho-
dzi!y mu w parad". Wokal istnieje we 
w!asnej przestrzeni, a ulokowane gdzie# 
za nim d)wi"ki t!a stanowi& co# zupe!-
nie odr"bnego i nie przeszkadzaj& nam 
ch!on&% tego, co najwa(niejsze. Rozdziel-
czo#% Comp 5 nie m"czy. Nie czujemy si" 
jak na wyk!adzie z metod numerycznych  
i zaawansowanych oblicze' w mechanice 
p!ynów. Dzi"ki szczegó!om intensywniej 
odczuwamy realizm przedstawienia.

Bas Audium to kolejne mi!e zaskocze-
nie. Mimo (e nie przepadam za kolum-
nami promieniuj&cymi bas w pod!og", 
podstawa harmoniczna zosta!a odwzo-
rowana bardzo dobrze, cho% z lekk& ten-
dencj& do podkre#lania najni(szych sk!a-
dowych. Wydawa!o si", (e na niektórych 
p!ytach schodzi!y one nawet g!"biej, ni( 
powinny, ale zachowywa!y przy tym nie-
nagann& kontrol". By!y masywne i mi"-
siste. Kolumnom trzeba jednak zapewni% 
odpowiednie warunki. Inaczej nie wyko-
rzystamy ich potencja!u. Ustawienie to 
podstawa. Comp 5 reaguj& na najdrob-
niejsze zmiany, a osi&gni"cie kompromisu 
pomi"dzy kszta!tem sceny a równym roz-
chodzeniem si" niskich tonów w pokoju 
to zadanie na kilka dni. Ostatecznie uda!o 
si" ustali% optymaln& pozycj", ale tylko dla 
fotela ods!uchowego. Przyjemnie s!ucha-
!o si" te( na kanapie ustawionej z boku, 
ale wystarczy!o wsta% i bas wzbudza! si" 
niemi!osiernie. Je#li ustawicie kolumny 

prawid!owo i usi&dziecie w najlepszym 
miejscu, zagraj& rewelacyjnie.

Najbardziej w Audium spodoba!o mi 
si" jednak co#, czego wci&( do ko'ca nie 
potra$" opisa%. Chodzi chyba o umiej"t-
no#% eleganckiego !&czenia rozdzielczo#ci 
z muzykalno#ci&. Chyba w!a#nie ta cecha 
sprawia, (e kolumny przyci&gaj& i zach"-
caj& do ods!uchu. Graj& ciekawie, jedno-
cze#nie utrzymuj&c wszystkie aspekty pre-
zentacji na wysokim poziomie.

.RQNOX]MD

Audium Comp 5 to jedne z najlepszych 
kolumn do 10000 z!, jakie recenzowa!em. 
Przyci&gaj&, by w pewnej chwili zacz&% 
czarowa%. Ju( dawno testowanie sprz"tu 
nie by!o takie przyjemne.
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