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o!na wi"c by#o spocz$% na 
laurach i zaj$% si" rozbudo-
wywaniem serii. Roberto Bar-

letta znalaz# jednak sposób, by ulepszy% 
najta&sze zestawy i od razu wprowadzi# 
nowe wersje. 

Budowa
Primissimy kosztuj$ 2650 z#, czyli  

o 450 z# wi"cej od poprzedniczek. Ró!nica 
ca#kiem spora, ale nawet pobie!ny kontakt 
z nimi pozwala stwierdzi%, !e jako'% wy-
konania z nawi$zk$ rekompensuje gorycz 
podwy!ki.

Po wykr"ceniu g#o'ników i uwa!- 
nych ogl"dzinach Xavianów mo- 
g" stwierdzi%, !e czego' podobnego 
w przedziale do 3000 z# jeszcze nie 
widzia#em. Pod wzgl"dem warto'ci 
postrzeganej i materia#owej z Pri-
missimami mog#yby konkurowa% 
chyba tylko polskie monitory Au-
diowave 181. Ma#a czeska (rma, za-
trudniaj$ca raptem osiem osób, nie 
powinna mie% nic do powiedzenia 
w starciu z wielkimi koncernami. 
JBL czy B&W wytwarzaj$ bud!e-
towe modele w wielkich seriach  
i mog$ postawi% w#asne fabryki  
w Chinach. Skala produkcji daje im 
przewag". A jednak najkorzystniej-
sz$ relacj" jako'ci do ceny oferuj$ 
w#a'nie zestawy z Czech.

Obudowy sklejono r"cznie  
z MDF-u o grubo'ci 2 cm i po-
kryto naturalnym fornirem. Do-
dajmy, !e z zegarmistrzowsk$ pre-
cyzj$. To nie pierwszy raz, kiedy Xaviany 

otrzymuj$ pochwa#" za jako'% stolarki. Na 
przyk#ad XN 250 Evoluzione wygl$daj$ 
'wietnie, ale kosztuj$ 8000 z#. Tutaj dosta-
jemy takie same obudowy, tylko bez skó-
rzanego paska przy gniazdach, metalowego 
tunelu rezonansowego (mamy do czynie-
nia z konstrukcj$ zamkni"t$), efektownego 
pogrubienia przedniej 'cianki i z jednym 
zamiast trzech materia#ów t#umi$cych. 
Zjawisko naprawd" niecodzienne.

Wysokimi tonami zajmuje si" 25-mm 
kopu#ka Vify. Tak$ sam$ widzieli'my  
w poprzednich Primissimach. Ma mem-

bran" z powlekanego jedwabiu i spory 
magnes. G#o'nik nisko-'redniotonowy 
to 17,5-cm Eton z membran$ z powleka-
nej celulozy. Nap"dza go magnes o 'red-
nicy 9 cm, utrzymywany przez solidny 
metalowy kosz. Przetworniki nie s$ ekra-
nowane. Zosta#y do siebie maksymalnie 
zbli!one, co mia#o sprzyja% uzyskaniu 
wiarygodnych wra!e& przestrzennych. 
W odró!nieniu od dro!szych Xavianów 
gwinty mocuj$ce nie wchodz$ w metalo-
we tulejki, a bezpo'rednio w desk" g#o-
'nikow$. Zastosowany MDF jest jednak 
tak dobry, !e przy wykr"caniu g#o'ników 
nie sypa# si" py#.

Wewn$trz nie znajdziemy poprzeczek 
ani k$towników. Najwyra)niej w ma#ych 
skrzynkach nie by#y potrzebne. Wszyst-
kie 'cianki wy#o!ono arkuszami g$bki  
o grubo'ci 2 cm. Zwrotnic" przykr"cono 
z ty#u, na podk#adce z materia#u t#umi$-
cego przypominaj$cego (lc. Pojedyncze, 

szeroko rozstawione terminale wystaj$ 
bezpo'rednio z obudowy, co u#atwia in-
stalacj" kabli.

Primissimy wyró!nia dba#o'% o detale. 
Kawa#ek (lcu za zwrotnic$, pi"kne gniaz-
da, a nawet kable nie #$czone na wsuwki, 
lecz lutowane. Teoretycznie to niewiele 
znacz$ce drobiazgi, ale je'li ka!dy popra-
wia d)wi"k cho%by o pó# procenta, razem 
rzeczywi'cie mog$ zadzia#a%.

Przy sze'cioomowej impedancji nomi-
nalnej i skuteczno'ci 89 dB Primissimy 
powinny stanowi% przyjazne obci$!enie 

dla wzmacniaczy. Pasmo przenoszenia 
pozosta#o takie samo, jak w poprzedniej 
wersji (59 Hz – 40 kHz). Cz"stotliwo'% 
podzia#u ustalono na 2,6 kHz.

Je'li chodzi o dost"pne warianty wy-
ko&czenia, do wyboru mamy fornir  
w kolorze wi'ni, d"bu i orzecha. Na za-
mówienie dost"pne s$ lakiery czarny  
i bia#y. Maskownice maj$ kszta#t grubych 
desek z wyci"ciem w kszta#cie zaokr$g- 
lonego rombu. Na czas ods#uchu lepiej je 
zdemontowa%.

Jak Barletcie uda#o si" zmie'ci% to 
wszystko w tak skromnym bud!ecie – nie 
mam poj"cia. Za 2650 z# w detalu otrzy-
mujemy staranie wykonane monitorki, 
które wygl$daj$ jak ekskluzywne meble. 
Okazuje si" wi"c, !e mo!na. Trzeba tyl-
ko wiedzie% jak, a przede wszystkim – 
chcie%.
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Wbrew temu, co sugeruj$ dane tech-
niczne, Xavianom nale!y zapewni% kawa# 
wzmacniacza. S#abowite bud!etowe in-
tegry odpadaj$. Je!eli mieli'cie nadziej",  
!e na bazie Primissimy uda si" zbudo-
wa% system kosztuj$cy 4000 z#, raczej 
na to nie liczcie. Tu w#a'nie jest pies po- 
grzebany. Mo!na kupi% te pi"kne mo- 
nitory za 2650 z#, co jest cen$ okazyj-
n$, ale potem trzeba wpompowa% sporo 
pieni"dzy w elektronik". Nie wierzycie? 
200-watowego McIntosha musia#em roz- 
kr"ci% do co najmniej 20 %, !eby co' na-
prawd" zacz"#o si" dzia%.

Charakter brzmienia Xavianów przy-
wodzi na my'l rasowe brytyjskie mo-
nitory. Mi#o'nikom ProAców, Spen-
dorów czy Harbethów nie spodoba si" 
to porównanie, ale Primissimy tra(aj$  
w ich estetyk". Przez chwil" poczu#em si"  

jak w czasie ods#uchu ProAców Studio 
100. Wszystkim, którzy mieli okazj"  
pozna% ten szczególny klimat, do- 
k#adniejsze t#umaczenie nie b"dzie po-
trzebne.

Po zamkni"tych skrzynkach nale!a#o 
si" spodziewa% specy(cznego basu i tak 
te! si" sta#o. Nie zadowoli on mi#o'ników 
subsonicznych t$pni"%. Na pierwszy rzut 
oka niskich tonów jest nawet za ma#o, ale 
Xaviany daj$ do zrozumienia, !e nie b"d$ 
podejmowa#y rywalizacji w dyscyplinie: 
„jak najwi"cej basu z jak najmniejszych 
skrzynek”. Ich priorytety to szybko'%, 
jednolito'% i kontrolowane wygasanie 
niskich tonów. Pami"tajmy, !e Primis-
simy zosta#y zaprojektowane do pracy  
w niewielkich pomieszczeniach. W po-
kojach o powierzchni rz"du 10-14 m2 
taka konstrukcja mo!e si" sprawdzi% 
wr"cz idealnie.

Do kulturalnego basu idealnie pa- 
suje lekko ocieplona 'rednica. Xavia-

ny czasami lubi$ doda% muzyce co' od 
siebie, ale robi$ to zgrabnie. Brzmienie 
ma przyjemne dla ucha papierowe za-
barwienie. Góra jest równie elegancka. 
Wystarczaj$co przejrzysta, ale daleka od  
jazgotania i lekko wycofana w najwy!-
szych rejestrach. W niektórych nagra-
niach brakowa#o jej blasku, ale mimo  
to w Primissimach wszystko do sie-
bie przystaje. Gdyby wysokie tony by#y 
ostrzejsze, po prostu oderwa#yby si" od 
reszty. Ma#e Xaviany nie kryj$ si" ze 
swoim charakterem i je'li taka szko#a 
brzmienia komu' nie le!y, to trudno. Ale 
je'li si" podoba – tra(# na okazj", jakich 
ma#o.

.RQNOX]MD

Jako'% wykonania jest w tej cenie wy-
bitna. D)wi"k – przyjemny, kulturalny,  
wzorowany na brytyjskich klasykach.  

To mo!e by% przepis na sukces. Niewska-
zane jest tylko zmuszanie Primissimy  
do pracy w du!ych pokojach i oszcz"-
dzanie na elektronice.
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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
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