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przodu przypominaj! troch" 
promienniki dipolowe, ale s! na to 

za grube. Kiedy zajrzymy do ka-
talogu (inaczej nie obejrzymy wn"trza, 
chyba #e rozetniemy materia$ chroni!- 
cy g$o%niki), oczom ukazuje si" jeszcze 
dziwaczniejszy widok. We wczesnych 
latach 90. producenci ch"tnie ekspery-
mentowali z ró#nego rodzaju „dziwac-
twami” ale nawet na tym tle Vandersteeny 
wygl!da$y jak owoc pozaziemskiej te- 
chnologii.

Min"$o 20 lat, w czasie których &rma 
zdoby$a renom" równ! 'ielowi (obie 
marki uznawano za swoich bezpo%red-
nich konkurentów), a futurystyczne 
kolumny zd!#y$y si" opatrzy(. Na tyle, 
#e dzisiaj ju# troch" tr!c! myszk!. Myli 
si" jednak ten, kto uwa#a to za wad". 
Wspó$czesno%( nie ma swojej to#samo-
%ci, przynajmniej we wzornictwie prze-
mys$owym. Poza nielicznymi wyj!tkami, 
wszystkie przedmioty codziennego u#yt-
ku staj! si" takie same. Samochody, tele-
wizory, lodówki i kolumny. Tymczasem 
klienci coraz bardziej t"skni! za starymi, 
dobrymi czasami. Cz"%( &rm z bran#y 
hi-& wraca do sprawdzonych wzorców. 
Ze wzornictwem „vintage” przeprosi$y 
si": Luxman, Yamaha, TEAC; spraw-
dzone wzorce kontynuuj!: McIntosh, 
Accuphase i Naim. Po charakterystyczne 
wzory si"gaj! inni, równie# debiutanci. 
Tymczasem Vandersteen jest bohate-
rem z innej bajki. Jak Connor MacLeod 
z „Nie%miertelnego” nadal %cina g$owy 
konkurencji w testach przeprowadza-
nych przez czasopisma, chocia# sam si" 
nie zmienia.

Wspomniany Szkot urodzi$ si" w mro-
kach %redniowiecza; Vandersteeny 1C  
w 1996 roku. Od tamtego czasu kolum-
ny s! produkowane bez zmian. Nadal  
w Hanford, w Kalifornii. Niewykluczo-
ne, #e cz"%ciowo przez tych samych lu-
dzi. Richardowi nawet przez my%l nie 
przesz$o, #eby odda( swoje dziedzictwo  
w ma$e chi)skie r!czki. Nie dopu%ci$ 
te# do siebie %wiadomo%ci, #e mo#na 
co% poprawi(. Z jednej strony, lepsze 
jest wrogiem dobrego, a przypadki bez-
sensownych mody&kacji udanych kon-
strukcji mo#na mno#y(. Z drugiej, a# 
mnie korci, #eby powiedzie( kilka cierp-
kich s$ów o gniazdach g$o%nikowych. Ju#  
w 1996 roku dokr"cane %rubokr"tem za-
ciski spotyka$o si" jedynie w komisach ze 
starymi lampowcami. Nawet „terminale” 
Altusów wydawa$y si" nowocze%niejsze. 
Rozumiem, #e w jubileuszowych ko)-
cówkach mocy wraca do nich McIn-

tosh, ale Wy na pewno nie zechcecie.  
Na szcz"%cie g$o%niki pod$!czycie raz  
i potem mo#ecie o tej atrakcji zapo-
mnie(.

I to by by$a jedyna „interpelacja” do 
mistrza Vandersteena, bo produkt jest 
nietuzinkowy. Aby przybli#y( jego prze-
s$anie, pos$u#" si" przyk$adem z bran#y 
motoryzacyjnej. Wyobra*cie sobie, #e 
mo#ecie kupi( Volvo 850 kombi, Saaba 
900 albo Citroena DS. Igie$ki, prosto  
z fabryki. Niektóre z nich by( mo#e maj! 
przestarza$e osi!gi, ale 1C ten problem 
nie dotyczy. I nadal emituje do atmos-
fery to, co trzeba. W dniu premiery ko-
lumny kosztowa$y 714 USD. 
S! dok$adnie takie same, za to 
ka#dy rozs!dny cz$owiek za-
uwa#y, #e dolary by$y wówczas 
„ca$kiem inne”.

Katalog
Oferta Vandersteena tak#e si" 

przez te lata nie zmienia$a; naj-
wy#ej dodawano kolejne mo- 
dele. Obecnie, oprócz g$o%ników 
centralnych i subwooferów, wy-
bieramy spo%ród sze%ciu kolumn 
pod$ogowych. 1C s! najta)sze. 
W cenniku dystrybutora wid-
nieje 5650 z$. Jako osobn! po- 
zycj" uj"to podstawy za 450 z$.  
Bez nich kolumny s! bezu#y-
teczne, wi"c od razu wysup$aj-
cie 6100 z$. Importerowi pole-
cam za% uproszczenie tabelki.

Wi"ksze 2Ce kosztuj! 10900 z$  
i s! ju# konstrukcjami trójdro#-
nymi. Za 3A zap$acimy 17900 z$.  
Dalej ceny rosn! szybciej. Przy-
pominaj!ce piramidy Quatro 
Signature to wydatek 48000 z$.  
Czterodro#ne 5A zrywaj! z kon-
cepcj! naci!gni"tej na ca$o%( 
po)czochy. W ich drewnianej 
podstawie tkwi subwoofer, pra-
cuj!cy do 100 Hz (a wi"c dosy( 
nisko). Bry$a tak#e zw"#a si" do 
góry, a ka#dy g$o%nik pracuje  
w odizolowanej od reszty obu-
dowie. Wykonanie takich skrzy-
nek musi by( skomplikowane, 
co by( mo#e uzasadnia cen": 
75000 z$. Flagowiec Seven jest 
rozwini"ciem tej konstrukcji  
i, jak na szczyt oferty przysta$o, 
okre%la presti# Vandersteena 
jako &rmy o korzeniach high-
endowych. 193000 z$ to nie 
#arty. Ma$o kto pos$ucha, ale 
pomarzy( mo#na.

Na tym tle 1C wypada jak okazja na 
wyprzeda#y. Ta sama &lozo&a, presti# 
&rmy, identyczna zasada konstrukcji, 
komponenty nie gorsze (chocia# jest ich 
mniej), wreszcie – ci sami wykonawcy  
z Hanford. I ten sam duch, w ka#dej pa-
rze, od 1996 roku.

Budowa
Maskownica, naci!gni"ta na skrzy-

ni" woofera (oko$o 2/3 wysoko%ci)  
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i cztery pr"ty o grubo%ci kija od szczot-
ki, jest zamontowana na sta$e. Z ty$u, 

przy gniazdach, znajdziecie szy-
cie materia$u biegn!ce od góry do 
do$u, na ca$ej wysoko%ci zestawów. 
W górnej %ciance z drewna wyci"-
to otwór umo#liwiaj!cy propagacj" 
fal tak#e w su&t. Dolna to podstawa 
skrzyni, w której pracuje basowiec. 
Do niej przykr"ca si" podstaw" w po-

staci odlewanego pro&lu, 
który nast"pnie zbroi si" 
trzema metalowymi szpi-
kulcami do$!czonymi 
w komplecie. Podstawa 

sprawia, #e kolumny od-
chylaj! si" delikatnie do ty$u. Pomaga 

to uzyska( spójno%( czasow!. Podobno 
bez niej kolumny mog! pracowa(, ale to 
utopia. Monitory te# mo#na postawi( na 
pod$odze.

Pod po)czoch! mamy skrzyni" po-
dzielon! na dwie niezale#ne sekcje. 
Dolna to komora obci!#aj!ca 20-cm 
g$o%nik nisko-%redniotonowy z polime-
row! membran!, pracuj!cy do 2,8 kHz, 
z nachyleniem &ltra 6 dB na oktaw". 
Spora powierzchnia drgaj!ca zapewnia 

dynamik" i g$"bi", ale nie daje zbyt do-
brej charakterystyki kierunkowej. Teoria 
mówi, #e przy niskich cz"stotliwo%ciach 
to niewielki problem, ale Richard trak-
tuje to inaczej. Jak ka#dy spostrzegaw-
czy cz$owiek zauwa#y$ bowiem, #e kon-
trabasy stoj! w orkiestrze symfonicznej  
po prawej stronie i dobrze to s$ycha(. 
Dlatego osie obu przetworników s! do 
siebie maksymalnie zbli#one i maj! da-
wa( wra#enie punktowego *ród$a d*wi"-
ku. Dla wyrównania fazy basowiec od-
suni"to dalej, a kopu$k" zamontowano 
pod k!tem 30 stopni do góry. Obudowa 
ma kszta$t trapezu, a propagacja do góry 
wykorzystuje tak#e fale odbite od %cian. 
Cofni"cie kopu$ki ma na celu wyrów-
nanie czasowe przetworników (wysokie 
cz"stotliwo%ci rozchodz! si" szybciej). 
Na temat materia$u, z którego zrobiono 
powierzchni" drgaj!c!, wiadomo tyle, 
#e jest to stop metali lekkich. Za to do-
skonale wida( ko$nierz z mi"kkiego two-
rzywa, zapobiegaj!cy za$amaniom fal na 
kraw"dziach.

Modu$owa budowa 1C nosi nazw" Ali-
gned Dynamic. Pod zakl"ciem FFT kryje 
si" natomiast selekcja g$o%ników. Dzi"ki 
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niej udaje si" zachowa( powtarzalno%( 
parametrów kolumn.

Zwrotnica jest uk$adem pierwszego 
rz"du, a wszystkie elementy s! lutowane 
r"cznie do dwustronnej p$ytki drukowa-
nej. Komora akustyczna kopu$ki jest po-
dwójna i stanowi co% w rodzaju „pokoju 
w pokoju”. Dla Richarda t$umienie prze-
tworników jest niemal tak samo wa#ne 
jak faza. W przypadku nisko-%rednioto-
nowca spraw" ma za$atwi( precyzyjnie 
odlewany kosz.

Mimo surowego wzornictwa i braku 
ozdób (chocia#by w postaci przyzwo-
itych gniazd) kolumny oferuj! zaska-
kuj!c! opcj": swoist! regulacj" barwy. 
Niektórym wyda si" to dziwne, ale  
w monitorach studyjnych to codzien-
no%(. Obok zacisków znalaz$ si" poten-
cjometr, reguluj!cy skuteczno%( kopu$ki 
wysokotonowej w zakresie od -3 do +1 
dB. Pozwala dok$adnie dopasowa( cha-
rakterystyk" cz"stotliwo%ciow! do po-
mieszczenia. Przydatny gad#et, chocia# 
i tak wi"kszo%( audio&lów ustawi sobie 
zero.

Parametry techniczne s! wyj!tkowo 
przyjazne. Impedancja znamionowa to 

6,8 oma, a minimalna – 6 omów. Re-
welacyjny przebieg krzywej zapewnia 
wzmacniaczowi i%cie królewski komfort. 
Tym bardziej, #e efektywno%( wynosi  
90 dB.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Kolumny od pierwszych sekund daj! 
wyra*ny sygna$: cena jest myl!ca i je#e-
li o niej zapomnicie, b"dzie to najlepszy 
pocz!tek kompletowania systemu. Od 
razu s$ycha(, #e maj! potencja$, który 
po prostu szkoda by$oby zmarnowa(. 
Niestety, jego wykorzystanie b"dzie 
si" wi!za$o ze znacznymi wydatkami 
na elektronik". 1C zagraj! z tanim Ro-
telem i Creekiem, ale je#eli pod$!czy- 
cie wzmacniacz za 10000 z$ – b"dzie  
lepiej. Pomno#enie tej sumy przez dwa 
spowoduje dalszy przyrost jako%ci. Ko-
lejne eksperymenty doprowadz! do 
wniosku, #e nie szkoda dla nich nawet 
McIntosha MA7000. Nie wiem, jak wy-
gl!da relacja jako%ci do ceny w przypad-
ku modeli od Quatro w gór", ale tutaj 
jest sensacyjna.

D*wi"k 1C od razu mi si" spodoba$  
i kiedy s$ucha$em ulubionych albumów, 

co jaki% czas dociera$o do mnie, #e te 
kolumny kosztuj! 6000 z$! Nie wiem, jak 
oni to zrobili, bo przecie# Vandersteen 
korzysta z drogiej si$y roboczej, kolum-
ny musz! jako% dotrze( do Polski, po 
drodze zarabia producent, dystrybutor  
i sklep. Sytuacja jest niezbyt komfortowa, 
bior!c pod uwag", #e poka*ne skrzynki 
p$yn! a# z USA. Tymczasem klient do-
staje jako%( w$a%ciw! znacznie dro#szej 
konkurencji.

By( mo#e najta)szy Vandersteen ma 
cechy swoich dro#szych braci, ten sam 
charakter brzmienia i tylko mniejsze 
mo#liwo%ci nag$a%niania du#ych po-
mieszcze). Takie rzeczy zdarzaj! si" 
tylko w notkach pisanych przez mar-
ketingowców, ale tym razem – kto wie?  
W ka#dym razie jestem przekonany, #e 
gdyby kazano Wam wybiera( spo%ród 
kolumn za 15000 z$ w %lepym te%cie, wie-
le osób wskaza$oby na 1C. I za to przy-
znaj" swoj! osobist! nagrod" Richardo-
wi, a na dyplomie ch"tnie napisz": „za 
uczciwo%(”. 

Zanim przejd" do opisu brzmienia, 
przypomn" tylko, #e kolumny s! pro-
dukowane bez zmian od 15 lat, a wi"c 
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post"p techniczny w %wiecie hi-& nie  
jest tak oczywisty, jak mog$oby si" wy-
dawa(.

Kolumny buduj! obszern! scen", za-
równo w g$!b, jak i wszerz. W dobrych 
nagraniach potra&! znikn!(, a przy tym 
dok$adnie ogniskuj! *ród$a d*wi"ku. 
Mo#e nie mia$ on spektakularnych roz-
miarów, ale wype$ni$ pokój o powierzch-
ni ponad 25 m+. My%l", #e w wi"kszych 
Vandersteeny mog! si" zaprezentowa( 
jeszcze ciekawiej, chocia# na pewno 
warto te# spróbowa( z dro#szym mode-
lem. W takich sytuacjach zwykle oba-
wiamy si" o pot"g" basu, ale do 30 m+ 

nie musicie si" tym przejmowa(. Dó$ 1C 
jest bowiem wystarczaj!cy w najlepszym 
znaczeniu tego s$owa. Niby nie mo#na 
uzna(, #e jego kontrola jest tak precy-
zyjna, jak w zamkni"tych ATC SCM 40, 
a pot"g! przero%nie mo#liwo%ci du#ych 
JBL-i. Je#eli chodzi o g$"bi", te# mo#e 
si" znale*( wi"kszy wyczynowiec. Tak 
naprawd" #aden aspekt tego podzakresu 
nie jest wybitny, ale ca$okszta$t sprawia, 
#e chce si" s$ucha( i z rado%ci! na twa-
rzy wita( ka#de wej%cie kontrabasów, 
gitary Marcusa Millera czy dó$ genero-
wany z klawisza. Czujemy masowanie 
brzucha, pulsuj!c! energi" i spr"#ysto%(. 
Te wszystkie mi$e akcenty dociera$y do 
mnie i utwierdza$y w przekonaniu, #e 
nie potrzebuj" wi"cej. Przeciwnie, od-
czuwa$em nawet co% w rodzaju wdzi"cz-
no%ci dla konstruktora, który nie stara$ 
si" „podkr"ci(” basu. Je#eli ws$uchacie 
si" uwa#niej, by( mo#e dostrze#ecie %la-
dow! ekspozycj" podstawy harmonicz-

nej, ale dodan! z takim smakiem, #e nie 
wp$ywa to na odbiór d*wi"ku.

Kluczem do opisu ma$ych Vanderstee- 
nów jest s$owo „przyjemno%(”. Przeby-
wanie z nimi przez wiele godzin nie pro-
wadzi do zm"czenia ani irytacji. D*wi"k 
jest zawsze mi$y dla ucha, minimalnie 
ocieplony i dos$odzony kropelk! najlep-
szego gatunkowo miodu, ale zachowuje 
przejrzysto%(. Szczegó$y z t$a s$yszymy 
bez potrzeby eksponowania góry. Ta jest 
d*wi"czna i czysta, mimo #e lekko z$a-
godzona.

Ci"#ar prezentacji koncentruje si" na 
%rednicy. Czasami mo#na mie( nawet 
wra#enie lampowej delikatno%ci sopra-
nów, ale je#eli kto% lubi inaczej – prze-
widziano mo#liwo%( przekr"cenia po-
tencjometru z ty$u i dodania jednego 
decybela. Jak dla mnie to zbyteczne, ale 
wspominam o takiej opcji. Najwa#niej-
sze jednak, #e d*wi"k pozostaje wyrów-
nany, naturalny i nies$ychanie plastyczny. 
Wydaje mi si", #e dodanie czegokolwiek 
w jakiej% cz"%ci pasma zaburzy$oby 
harmoni", która stanowi o wyj!tkowo-
%ci tych g$o%ników. Zreszt! po co, sko-
ro skrzypce, gitara akustyczna, fagot  
i perkusja brzmi!, jak nale#y?

Vandersteenom nie mo#na zarzuci( 
odst"pstwa od neutralno%ci. Spokojnie 
mo#na s$ucha( kameralistyki wokalnej, 
symfoniki i nawet staroci, które zresz-
t! brzmi! zaskakuj!co %wie#o. Na mar- 
ginesie – 1C s! chyba wymarzonym 
partnerem dla Luxmana, którego nie-
dawno opisywa$em. Nie oznacza to 
jednak, #e nie maj! w$asnego charakte-
ru. Ten zaznacza si" do%( mocno. Je#eli 
mia$bym okre%li( cechy wyró#niaj!ce te 
g$o%niki spo%ród setki innych, wymieni$-
bym kultur" i spokój. Ten drugi panuje  
w muzyce, bez wzgl"du na jej pochodze-
nie i ras". Je#eli wi"c lubicie Metallik" 
albo Dream 'eater, musicie si" przy-
gotowa(, #e tym razem ch$opaki wejd! 
na scen" elegancko ubrani i uczesani. 
Wiem, #e nie wszystkim si" to spodo-
ba, chocia# „Wither” (z albumu „Black 
Cloud & Silver Linings” DT) brzmi prze-
konuj!co. Przyznam jednak, #e 1C nie 
s! mistrzami %wiata w dziedzinie budo-
wania %ciany d*wi"ku. Wol! zachowa( 
dystans gentlemana i cho( strac! przez 
to cz"%( elektoratu, to swój zadowol!. To 
jedyny s$abszy punkt tych g$o%ników, ale 
podoba mi si", #e &rma postanowi$a za-
chowa( swój charakter i nie wysili$a ma-
$ych skrzynek ponad miar".

Je#eli chodzi o „muzykalno%(”, to 
wska*nik w liczniku opiera si" o ogra-

nicznik i nerwowo dr#y, nie mog!c prze-
kroczy( skali. Mamy tu do czynienia  
z poziomem monitorów BBC. Oczywi-
%cie, charakter jest inny, ale przyjem- 
no%( s$uchania przypomina do%wiad-
czenia ze skrzynkami Harbetha i Spen-
dora. I nawet z „'e Count of Tuscany”  
Dream 'eater wyci!gamy nie tylko $o-
jenie, ale te# to, co jest w dorobku tego 
zespo$u najcenniejsze: profesjonalizm, 
perfekcj" warsztatow! muzyków i ich 
wra#liwo%(, jak dla mnie przerastaj!c!  
o klas" legendy metalu.

Przy ka#dym wybitnym urz!dzeniu 
polecam godn! uwagi p$yt". Je#eli mi 
ufacie, postawcie na pó$ce opisywany 
kr!#ek. Nagranie mo#e nie jest audio&l-
skie, ale nie zawsze o to w #yciu prawdzi-
wego mi$o%nika hi-& chodzi.

Nie zmienia to faktu, #e 1C najlepiej 
czuj! si" w klasyce i akustycznym jazzie. 
Chocia#… Kto powiedzia$, #e tylko tam 
potrzebna jest kultura? Mnie ostatnio 
brakuje jej wsz"dzie, chocia# ma si" to 
poprawi( niebawem, dzi"ki skierowaniu 
na ten cel 1 % bud#etu. Je#eli do szkó$ 
maj! tra&( setki tysi"cy laptopów, to 
niechby jeszcze ocala$e muzyczne wypo-
sa#ono w Vandersteeny 1C, jako zakup 
rekomendowany i refundowany. M$o-
dzie# nauczy$aby si" s$ucha(, a i niektó-
rzy nauczyciele odzyskaliby mi$o%( do 
tego, o czym ju# zapomnieli.

.RQNOX]MD

Wszystko, co najpi"kniejsze w sztuce, 
zapisano mi"dzy wierszami. To chyba 
cytat, ale nie pami"tam, z kogo. A je%li  
z nikogo, to znaczy, #e ze mnie. Do odbio-
ru tych tre%ci potrzebna jest wiedza, czyli 
warsztat, i pewna, niechby nawet wyuczo-
na wra#liwo%(. Mog! si" uzupe$nia( na-
wet w stosunku 9:1. Pierwsz! daj! Wam 
Vandesteeny. Druga nale#y do Was.

Vandersteen 1C
'\VWU\EXFMD��� Audiofast
&HQD��� �����]ï
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3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 38 Hz – 22,5 kHz
5HNRPHQG��PRF�Z]PDF���40 – 200W
:\PLDU\��Z�V�J���� 91,5/30,5/25 cm
0DVD��� 20 kg

Ocena:
1HXWUDOQRĂÊ���
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���

3U]\GDWQH�SRNUÚWïR��
L�PDïR�]DEDZQ\��
SUH]HQW�RG�5LFKDUGD�
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