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W 1999 roku trzech pasjonatów  
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$ktualna oferta Ascendo liczy nie-
spe!na tuzin kolumn, w"ród któ-
rych przewa#aj$ pod!ogówki. 

Wbrew pozorom nie s$ to tylko starannie 
wykonane audio%lskie cacka, adresowa-
ne do maj&tnych snobów, lecz kryj$ w so-
bie zaawansowane technologie niecz&sto 
spotykane nawet w"ród high-endowych 
wynalazków. Poza produkcj$ kolumn %r-
ma zajmuje si& aktywn$ korekcj$ akustyki 
pomieszcze', co lokuje j$ w ekskluzywnym 
klubie wysokiej klasy fachowców.

Testowany dzi" model C8 Renaissance 
jest produkowany od pi&ciu lat. Jak na stan-
dardy obowi$zuj$ce w "wiecie hi-% – z da-
leka zalatuje na(alin$. Projektanci Ascendo 
wychodz$ jednak z za!o#enia, #e dobrze 
zaprojektowany sprz&t starzeje si& powoli 
i najwyra)niej maj$ racj&. Podobne podej-
"cie prezentuj$ cho*by Magnepan, +iel czy 
Vandersteen.

Budowa
Ju# pierwszy kontakt z Renaissance za-

powiada niespodzianki. Cho* to tylko 
para du#ych monitorów, do rozpakowania 
mamy cztery poka)ne kartony. Dwa z nich 
mieszcz$ podstawki, pozosta!e dwa – skrzy-
nie z g!o"nikami.

Przed rozpocz&ciem instalacji warto 
poprosi* o pomoc drug$ osob&. Jako #e 
audio%lia jest najcz&"ciej m&skim schorze-
niem samotniczym, tzw. single b&d$ mieli 
okazj& do zadzierzgni&cia dobros$siedz-
kich stosunków z przedstawicielkami p!ci 
przeciwnej. Kiedy" chodzi!o si& po#yczy* 
szklank& m$ki, ale dzi" ka#dy pretekst jest 
dobry. Pó)niej wspólne ods!uchy, dyskusje 
o muzyce i a nu# co" si& z tego wykluje? To 
jednak pie"' przysz!o"ci; na razie trzeba si& 
skupi* na poprawnym z!o#eniu kolumn. 
Trudno"* polega na tym, #e pomi&dzy obu-
dow$ a coko!em nale#y umie"ci* pi&* ci&#-
kich kr$#ków z twardej gumy, pe!ni$cych 
rol& absorberów. Z pozoru to nie problem, 
poniewa# na górnej powierzchni coko!ów  
i w dnach obudów wyfrezowano wg!&bienia, 
jednak w czasie ustawiania skrzy' martwe 
kawa!ki gumy zaczynaj$ #y* w!asnym #y-
ciem. W dodatku w czasie unoszenia obu-
dów nale#y uwa#a* na g!o"niki, gdy# ka#dy 
nieostro#ny ruch mo#e si& )le sko'czy*. Na 
szcz&"cie normalny u#ytkownik przeprowa-
dzi t& operacj& najwy#ej kilka razy w #yciu.

W coko!y wkr&cono masywne sto#ki  
z zaokr$glonymi czubkami. Nie radz& si& 
tym sugerowa*, bowiem C8 Renaissance 
wa#$ 46 kg, wi&c nacisk na centymetr kwa-
dratowy pokona ka#dy parkiet.

Pod wzgl&dem jako"ci wykonania obu-
dowy niemieckich kolumn nie ust&puj$ 

najbardziej renomowanym stolarniom  
w tej cz&"ci Drogi Mlecznej. Ca!o"* sprawia 
wra#enie monolitycznego kloca. Wszystkie 
!$czenia wykonano wyj$tkowo dok!adnie, 
a zestawienie lakieru fortepianowego ze 
szlachetnym drewnem wygl$da ob!&dnie. 
Obudowy sklejono z p!yt MDF o grubo"ci 
22 mm i ob%cie wyt!umiono p!atami wato-
liny. Do wyko'czenia u#yto forniru z klo-
nu „ptasie oko”, który poci$gni&to kilkoma 
warstwami lakieru. Testowana para kosztuje 
25,5 kz!, ale ostateczna cena b&dzie zale#a!a 
od wyko'czenia (do wyboru mamy kilka 
gatunków naturalnych oklein oraz czarny 
lakier fortepianowy). 

Wprawdzie g!o"ników nie chroni$ ma-
skownice, ale obudowy zapakowano w mo- 
cne workowate pokrowce z bia!ej %zeliny. 
Na!o#one na kolumny nie szpec$ ich, a po-
nadto cenne przetworniki s$ odporne na 

zakusy ciekawskich kotów. Sprawdzi!em  
w praktyce.

Z odleg!o"ci kilku kroków Ascendo wy-
gl$daj$ intryguj$co, nawet jak na high-en-
dowe standardy. Niecodzienne proporcje 
pomi&dzy podstawkami a skrzyniami zde-
cydowanie wyró#niaj$ je na tle konkuren-
cji, a oliwy do ognia dolewa tylko jeden 
g!o"nik widoczny na froncie. Czy#by (tfu!) 
szerokopasmowy? Jednak nie. Bli#sze ogl&-
dziny wykazuj$ zastosowanie koncentrycz-
nego "rednio-wysokotonowego przetwor-
nika Seas Prestige. Spo"ród podobnych 
konstrukcji wyró#nia go "redniotonowa 
membrana z kompozytu XP, której nadano 
kszta!t szerokiej tuby. Powinna poprawi* 
rozpraszanie wysokich tonów generowa-
nych przez centralnie osadzon$ kopu!k&. 
Oba magnesy s$ ekranowane. Kosze mocu-
je si& do "cianek za pomoc$ "rub wpuszcza-
nych w nagwintowane tuleje, co zapobiega 
deformacji otworów przy okazji wykr&cania 
przetworników. 
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Koncentryczny Seas pracuje w komorze 
zamkni&tej, sk$d wi&c u licha wzi$! si& na 
froncie wylot rury bas-re,eksu? Rzut oka 
do materia!ów producenta zdradza tajem-
nic&. Doln$ cz&"* obudowy rozdzielono na 
dwie cz&"ci. To specjalno"* zak!adu, czyli 
obudowa pasmowo-przepustowa. Pracuje 
w niej 21-cm woofer z membran$ kewla-
row$. Górna komora jest wentylowana rze-
czon$ rur$.

Z ty!u ukryto jeszcze jeden g!o"nik – 
wst&g& ameryka'skiej %rmy Swans. Jest 
to swoisty wysokotonowy „dopalacz”, ak-

tywowany ma!ym pstryczkiem na tablicy 
z gniazdami. Jak nale#y si& domy"la*, rola 
dodatkowego tweetera, nazwanego przez 
Ascendo TOS, polega na generowaniu ob-
szernej sceny stereofonicznej rozci$gni&tej 
za lini$ kolumn. Ortodoksyjni audio%le 
zapa!aj$ w tym miejscu oburzeniem i w!a-
"nie dla nich przygotowano wy!$cznik. 
Po dezaktywacji TOS-a C8 Renaissance 
zmieniaj$ si& w normalne monitory.

Kolumny Ascendo to konstrukcja 
cztero- albo trójdro#na, w zale#no"ci od 
tego, czy wst&ga jest w!$czona, czy nie. Nie 
spodziewa!em si& zatem minimalistycznej 
zwrotnicy, ale to, co zobaczy!em po odkr&-
cenia dna obudowy, bardziej przypomina!o 
szpiegowsk$ radiostacj& z czasów zimnej 
wojny ni# element zespo!u g!o"nikowego. 
Zreszt$, spójrzcie na zdj&cie.

.RQğJXUDFMD

C8 Renaissance dysponuj$ skutecz-
no"ci$ 88 dB i nie powinny by* wyma-

gaj$ce wobec wzmacniaczy. Taki wniosek 
mo#na wysnu* po pobie#nej analizie tabeli 
danych technicznych, co tylko potwierdza 
audio%lsk$ zasad& mówi$c$, #e o zakupie 
powinny decydowa* ods!uchy. Okazuje si& 
bowiem, #e pod!$czanie do nich "redniej 
klasy piecyka b&dzie b!&dem. Pomimo nie-
zbyt poka)nych gabarytów kolumny dyspo-
nuj$ ogromnym potencja!em i aby go z nich 
wydoby*, potrzeba konkretnego wzmacnia-
cza. Dlatego do testu zaanga#owa!em Audio 
Researcha DS450. W ameryka'skich „mu-
scle carach” stosunek mocy do wagi powi-

nien przekracza* 1 KM/5,44 kg. Zgodnie  
z t$ regu!$ DS450 dysponuje potworn$ 
moc$ 17,7 W na kilogram, w dodatku na 
jedn$ o", przepraszam, na kana!.

Jako )ród!o pos!u#y! odtwarzacz Bladelius 
Syn, za" pomi&dzy nim a ko'cówk$ mocy 
pracowa!y na zmian& dwa lampowe pream-
py – Audio Research Reference 5 oraz BAT 
VK-3ixSE. Wszystkie urz$dzenia !$czy!y 
kable Synergistic Research Tesla wyposa-
#one w aktywne ekranowanie. Elektronika 
sta!a w ci&#kiej drewnianej szafce z kamien-
nymi blatami, natomiast kolumny wyl$-

dowa!y na 3-cm granitowych p!ytach. 
System gra! w pokoju o powierzchni 

20 m-, zaadaptowanym akustycznie 
w stopniu nie komplikuj$cym nor-
malnego u#ytkowania.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Zanim zaczniecie na powa#nie s!ucha* 
Ascendo, musicie si& uzbroi* w cierpli-
wo"*. C8 Renaissance wymagaj$ wy-
grzania liczonego nie w godzinach czy 

dniach, lecz tygodniach. Para dostar-
czona przez dystrybutora mia!a to ju# 
za sob$, wi&c po kilku dniach niezo-
bowi$zuj$cego plumkania mog!em 
si& wzi$* do roboty. W przypad-
ku nowych kolumn ni* sympatii  
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z s$siadk$, zawi$zana przy okazji pomocy  
w instalacji, ma szans& si& zamieni* w so-
lidn$ lin&. A kiedy nadejdzie wiekopomna 
chwila i C8 przemówi$ pe!nym g!osem, 
staniecie si& w jej oczach kim" w rodzaju 
cudotwórcy.

Stare przys!owie pszczó! mówi, #e dobry 
recenzent s!ucha dot$d, a# mu si& spodoba. 
W moim przypadku wystarczy!y dwie, trzy 
godziny. Renaissance podbi!y moje serce  
i uszy i pokaza!y, na czym polega audio%lski 
Blitzkrieg.

Ich najbardziej zauwa#aln$ cech$ jest 
brak ogranicze'. Potra%$ i lubi$ gra* bar-
dzo g!o"no bez zniekszta!ce'. Cho* amery-
ka'ski piec wysterowa!by nawet drzwi od 
stodo!y, na Ascendo nie zrobi! specjalnego 
wra#enia. Kolumny graj$ pe!nym pasmem, 
od najg!&bszego basu po najwy#sze sopra-
ny w sposób wyrównany, bez uprzywilejo-
wania którego" z podzakresów. Wszystko 
brzmi naturalnie i z niewymuszon$ swo-
bod$. Fortepian jest fortepianem, a nie 
elektronicznym substytutem, w skrzypcach 
s!ycha* ko'skie w!osie i baranie kiszki. S!u-
chaj$c elektrycznych gitar, bez trudu odró#-
nia!em brzmienie Gibsonów Les Paul od 
desek Fendera. Poszukiwacze audio%lskie-

go Graala w!a"nie znale)li "cie#k& wiod$c$ 
do celu.

Niby to #adne mecyje, powie kto", po-
niewa# na tym poziomie cenowym kwestie 
naturalnego brzmienia powinny pozosta-
wa* poza dyskusj$, ale po kilkunastu latach 
testowania "miem twierdzi*, #e w!a"nie 
neutralno"* jest pi&t$ achillesow$ sprz&tu 
graj$cego. I nie chodzi bynajmniej o braki 
warsztatowe projektantów, lecz o uleganie 
pokusom dostrajania sprz&tu do w!asnych 
upodoba'. Konstruktorom z Ascendo 
sk!adam wyrazy szacunku, po staropolsku 
czapk$ do ziemi.

Z niecierpliwo"ci$ czeka!em na rozpo-
cz&cie formalnych ods!uchów. G!ównym 
powodem by!y wysokie oczekiwania do-
tycz$ce budowy sceny. Spotka!em ju# na 
swojej drodze ró#ne konstrukcje z dodatko-
wymi tylnymi tweeterami, ale poza ,agow-
cami Avance Century sprzed !adnych kilku 
lat z #adnymi nie zawar!em bli#szej znajo-
mo"ci. Zanim jednak przeszed!em do clou 
programu, pos!ucha!em C8 Renaissance  
z wy!$czon$ wst&g$.

Stereofonia sta!a na zupe!nie przyzwo-
itym poziomie, cho* nie osza!amia!a efek-
tami. Scena by!a zdecydowanie wysuni&ta 

przed lini& g!o"ników, a jej szeroko"* lekko 
tylko wykracza!a poza zewn&trzny obrys 
obudów. Uwag& zwraca!a precyzyjna lo-
kalizacja instrumentów, za" ich separacja 
nawet w du#ych sk!adach pozostawa!a na 
wysokim poziomie. W sumie wypad!o to 
nie)le, chocia# sza!u nie by!o.

Po w!$czeniu TOS sprawy przybra!y zu-
pe!nie inny obrót. Mówi$c obrazowo: mia-
!em do czynienia z gwa!townym rozsuni&-
ciem "cian pokoju. Wprawdzie pas przedni 
pozosta! niezmieniony, ale ju# szeroko"*, 
g!&boko"* i wysoko"* sceny w pe!ni zas!u-
giwa!y na miano spektakularnych. Budowa 
panoramy d)wi&kowej by!a bliska temu, 
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co mo#na obserwowa* za spraw$ elektro-
statów (tak#e promieniuj$ do ty!u). Orto-
doksyjni wyznawcy brytyjskich monitorów  
o czym" takim nie mog$ nawet marzy*.

Maj$c do dyspozycji dwa przetworniki 
wysokotonowe, po C8 mo#na oczekiwa* 
ponadprzeci&tnej detaliczno"ci. Taka te# 
by!a. Wszystkie informacje zosta!y poda-
ne na srebrnej tacy i tylko od sprz&tu to-
warzysz$cego b&dzie zale#a!o, co uda si& 
wyci$gn$* z p!yt. Jako #e reszta systemu 
tak#e by!a bez zarzutu, zyska!em dok!adny 
wgl$d w jako"* realizacji i zaanga#owanie 
(b$d) nie) re#yserów d)wi&ku w wykony-
wan$ prac&. Lokalizacja instrumentów nie 
pozostawia!a w$tpliwo"ci, a ich kontury  
i odleg!o"ci pomi&dzy nimi by!y czytelne. 
Nic si& nie zlewa!o, nie przenika!o, nie po-
trzebowa!em tak#e wyt&#a* wyobra)ni, by 
poczu* %zyczn$ obecno"* wykonawców  
w pokoju. W du#ych formach, np. „Me-
sjaszu” Handla pod dyrekcj$ McCreesha, 
podzia! na solistów, orkiestr& i chór by! bar-
dzo wyra)ny. Cho* pierwsze i drugie plany 
by!y od siebie odseparowane, najwi&ksze 
wra#enie robi! chór. .piewacy rozstawili si& 
pó!kolem i na kilku poziomach, jak ma to 
miejsce w rzeczywisto"ci. O rozró#nianiu 
pojedynczych g!osów w przypadku tego 
akurat wydawnictwa mówi* nie mo#na, ale 
mimo to Gabrieli Consort & Players wspi&li 
si& na wy#yny. Podobne zjawisko zaobser-
wowa!em kiedy" w czasie s!uchania jakiej" 
wielokana!owej p!yty SACD, gdzie fronty  
i g!o"nik centralny zaj&!y si& budow$ sceny, 
a satelity – pog!osem imituj$cym sal& kon-
certow$. Tutaj mia!em dok!adnie to samo, 
tyle #e zbudowane przez dwie kolumny.

Zmiana p!yt w niewielkim stopniu wp!y-
wa!a na budow& sceny i tylko przy napraw-
d& spapranych realizacjach stereofonia 
odstawa!a od dotychczasowego poziomu. 
Mo#na w tym miejscu zarzuci* niemieckim 
kolumnom nagminne naginanie rzeczywi-
sto"ci do w!asnej wizji "wiata, ale w obliczu 
niecodziennych dozna' ca!e to gadanie 
mo#na sobie wsadzi* w buty.

Muzykalno"* Ascendo przejawia!a si& 
tym, #e ka#da próba okazjonalnego pos!u-
chania dowolnej p!yty ko'czy!a si& porzu-
caniem aktualnie wykonywanej czynno"ci 
i regularn$ nasiadówk$ pomi&dzy kolum-
nami. Pó)niej by!a nast&pna p!yta, po niej 
jeszcze jedna i nie wiedzie* kiedy zegary 
wybija!y pó!noc. Cierpia!o na tym #ycie 
rodzinne i obowi$zki. W pracy, za spraw$ 
przekrwionych z niewyspania oczu, zyska-
!em opini& sza!awi!y i hulaki. Ale có# po-
cz$*, #ycie audio%la nie jest us!ane ró#ami. 

Mówi$c wprost: ka#da p!yta s!uchana na 
C8 sprawia!a mi dzik$ przyjemno"*. Nawet 

w czasie formalnych ods!uchów testowych, 
gdy odtwarza!em jedynie wybrane fragmen-
ty, nie mog!em si& powstrzyma* od przeci$-
gania ich poza zwyczajowe ramy. Ma!o tego. 
Do testów za!apa!o si& kilkana"cie kr$#ków 
spoza #elaznego zestawu i to nie dla analizy 
brzmienia, lecz dla porównania nagra' pod 
wzgl&dem stereofonii (koncerty rockowe), 
naturalno"ci brzmienia (recitale fortepia-
nowe) czy przejrzysto"ci realizacji (du#e 
formy symfoniczne).

Cho* kilka akapitów wy#ej chwali!em 
neutralno"* C8, musz& zaznaczy*, #e jeden 
podzakres jest delikatnie faworyzowany. 
Mam na my"li "rednic&. Nie wiem, jak pa-
nowie z Köngen to zrobili, ale dawno czego" 

takiego nie s!ysza!em. G!osy wokalistów 
wibrowa!y przede mn$ w otoczeniu deli-
katnych mla"ni&* i oddechów, a nazwanie 
ich namacalnymi zaledwie w cz&"ci oddaje 
realizm nagra'. I chocia# „Blue in Green” 
Cassandry Wilson z albumu „Travelling 
Miles” s!ysza!em ju# niezliczon$ ilo"* razy, 
to teraz ciarki w&drowa!y mi po grzbiecie 
przez ca!e 5 minut i 24 sekundy.

Ostatnim elementem, który zas!uguje 
na podkre"lenie, jest bas. Po 21-cm woofe-
rach trudno si& spodziewa* niskich tonów 
z piek!a rodem, ale pozory mog$ myli*. 
Pojawia si&, niestety, potrzeba pod!$czenia 
mocnego pieca. ARC DS450 sprawdzi! si& 
bardzo dobrze. W nagraniach klasyki niskie 
tony onie"miela!y majestatem, którego nie 
nale#y myli* z rozwlek!o"ci$. Utwory orga-
nowe J. S. Bacha w interpretacji Zsigmonda 
Szathmáryego pora#a!y bezpo"rednio"ci$, 
a hukni&cie w najni#sze rejestry niemal 
naruszy!o fundamenty domu. Nazajutrz 
powita!y mnie dziwne spojrzenia s$siadów, 
ale niech tam. Niech si& zastanawiaj$, jakim 
cudem upchn$!em w mieszkaniu 16-stopo-
we piszcza!ki.

W rocku z kolei bas ukaza! sw$ prawdzi-
w$ germa'sk$ dusz&. To nie by! subwoofe-
rowy t!u"cioch le#$cy w okolicach kostek 
ani zwinny, monitorowy basik przedk!a-
daj$cy szybko"* nad rozci$gni&cie. Niskie 
tony Ascendo zdawa!y si& by* wykute przez 
mitycznego boga +ora, który ka#dym wal-
ni&ciem swego m!ota Mjöllnira wzmacnia! 
ich pot&g&. Uderzenia perkusyjnej stopy 
tra%a!y mnie dok!adnie w splot s!oneczny. 
Wtóruj$ca jej gitara basowa mia!a w!a"ciwe 
proporcje, co tylko podkre"li!o skuteczne 
unikni&cie pokusy taniego efekciarstwa.

.RQNOX]MD

Ascendo C8 Renaissance to jedne z le- 
pszych kolumn, jakie tra%!y do mnie  
w ostatnich kilku latach. Cho* nie nale#$ 
do najta'szych, warto odejmowa* sobie 
na nie od ust. I jeszcze jedno: nigdy nie 
wierzcie plotkom mówi$cym, #e Niemcy 
nie potra%$ robi* muzykalnych urz$dze'.
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Ascendo  
C8 Renaissance
'\VWU\EXFMD��� SoundClub

&HQD��� ������������]ï�
�Z�]DOHĝQRĂFL�RG�ZHUVML�Z\NRñF]HQLD�

Dane techniczne:
6NXWHF]QRĂÊ��� 88 dB

,PSHGDQFMD��� 6 omów

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 29 Hz – 32 kHz

5HN��PRF�Z]PDFQLDF]D��� 350 W 

:\PLDU\��Z�V�J���� 108/28/40 cm 

0DVD��� 46 kg

Ocena:
%U]PLHQLH��� hi-end
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