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katalogu Spendora SP100R2 mia-
!y kilku poprzedników. Od 1973 

roku "rma produkowa!a monitory 
BC3, które w 1989 ewoluowa!y do przej#cio-
wego modelu S100. Ten w 1994 roku zast$pi!y 
SP100, które praktycznie w niezmienionej for-
mie pozostawa!y w ofercie a% do czasów nam 
wspó!czesnych. Pierwsza o"cjalna wzmianka 
o SP100R2 pojawi!a si& w styczniu 2010, ale 
do produkcji monitory wesz!y dopiero w dru-
giej po!owie ubieg!ego roku. Wcze#niej by!a 
jeszcze dost&pna wersja R, ale do#' szybko za-
st$piono j$ R2. Nie dlatego, %e by!a nieudana, 
bo co# takiego jak nieudane SP100 w przyro-
dzie nie istnieje, ale po prostu ze wzgl&du na 
ujednolicenie oferty. W ca!ej serii Classic wy-
mieniano kopu!ki wysokotonowe i nie by!o 
powodu, %eby tej zmiany nie wprowadzi' 
równie% we (agowcu.

Flagowiec
A propos tego okre#lenia, SP100 praktycz-

nie od pocz$tku istnienia brytyjskiej wytwórni 
pe!ni!y rol& modelu topowego. Firmie zdarza-
!y si& g!o#niki wi&ksze i dro%sze, ale to w!a#nie 
SP100 przyj&!o si& uwa%a' za ukoronowanie 
jej dokona) i wyznacznik kolejnych etapów 
rozwoju. Nie mog!o by' zreszt$ inaczej, sko-
ro ortodoksyjni audio"le kojarz$ Spendora 
g!ównie z lini$ Classic. 

Bazuje ona na rozwi$zaniach i pryncypiach 
projektowych sformu!owanych w latach 60.  
i 70. przez in%ynierów prowadz$cych badania 
pod egid$ i na koszt BBC. Wtedy w!a#nie usta-
lono proporcje i sposób montowania obudów, 
zwrócono si& w stron& mi&kkich materia!ów 
na membrany i okre#lono metody strojenia 
"ltrów. Przez dekady mody"kacjom ulega!y 
ró%ne detale konstrukcyjne; nie ignorowa-
no tak%e post&pu w dziedzinie technologii 
materia!owej. Zmiany wprowadzano jednak  
z rozwag$, stroni$c od pogoni za nowinkami. 
Do#' powiedzie', %e o ile w SP100R2 g!o#niki 
#rednio- i wysokotonowy s$ jak najbardziej 
wspó!czesne, to bekstrenowy woofer pami&-
ta czasy pierwszej p!yty Led Zeppelin. Ju% na 
tym prostym przyk!adzie wida', %e opinia  
o brytyjskim przywi$zaniu do tradycji nie 
wzi&!a si& znik$d. A przecie% to dopiero pocz$-
tek zwi$zków SP100R2 ze starymi czasami.

Konserwatywne do szpiku ko#ci s$ pro-
porcje skrzynek. Do tego stopnia, %e zupe!-
nie nie pasuj$ do wspó!czesnych standardów 
estetycznych, a kolumny ju% w dniu zakupu 
wygl$daj$, jakby#my je przytargali ze stry-
chu. Czy to *le? Przeciwnie, maj$ dzi&ki temu 
mas& archaicznego wdzi&ku, podobnie jak Ja-
guar XJS – zupe!nie niedzisiejszy, a mimo to 
wzbudzaj$cy zainteresowanie i szczer$ sym-
pati&. Stawiaj$c SP100 w salonie, na pewno 
nie zostaniemy uznani za bezre(eksyjnych 

niewolników mody. Je%eli jeszcze rzucimy 
mimochodem: „nic nie starzeje si& szybciej 
ni% nowoczesno#'”, mo%emy naprawd& zain-
trygowa' towarzystwo.

W tym kontek#cie wypada jedynie %a!owa', 
%e stolarz dostarczaj$cy Spendorowi obudowy 
mia! tym razem s!abszy dzie). Recenzowane 
wcze#niej SP2/3R2 i SP3/1 wygl$da!y #wiet-
nie. Pierwszorz&dnej jako#ci fornir le%a! ide-
alnie, a lakier pi&knie podkre#la! naturalny 
rysunek drewna. W opisywanych SP100R2 
na przednich #ciankach wida' delikatne smu-
gi. Na d*wi&k, co prawda, nie wp!ywaj$, ale  
i tak wypada!o si& bardziej postara'. W ko)cu 
to model szczytowy i powinien oferowa' szyk 
i prezencj& nie gorsz$ od stoj$cych ni%ej w hie-
rarchii. Prawdopodobne wydaje si& wyja#nie-
nie, %e obudowa zosta!a polakierowana zgod-
nie ze sztuk$, tyle %e zbyt wcze#nie za!o%ono 
na ni$ maskownice. Spendor wyra*nie zaleca 
s!ucha' SP100R2 z zamocowanymi „grillami”. 
Pono' nie tylko s$ prze*roczyste dla d*wi&ku, 
ale wr&cz poprawiaj$ charakterystyki kierun-
kowe. Nie bez znaczenia jest równie% fakt, 
%e kolumny lepiej w nich wygl$daj$. +cianki 
otaczaj$ce front nieco przed niego wystaj$, 
tworz$c ramk&. Zamocowane maskownice 
uzupe!niaj$ bry!&, tworz$c z obudow$ jedno-
lit$ p!aszczyzn&. Bez nich monitor wygl$da, 
jakby czego# w nim brakowa!o. 

Poza drobnym mankamentem w postaci 
smug opisywanym Spendorom nic nie dole-
ga. Wi&cej, ciemnoorzechowy fornir (okre#-
lany mianem rosenut) je wyszczupla, dzi&ki 
czemu prezentuj$ si& ca!kiem… Nie, okre#-
lenie „zgrabnie” mimo wszystko nie b&dzie 
adekwatne. Mo%na natomiast powiedzie', %e 
nie przyt!aczaj$ wygl$dem. W pomieszczeniu 

od 25 metrów wzwy% nie powinny stanowi' 
zgrzytu estetycznego. Przy okazji warto wspo-
mnie', %e SP100R2 s$ wyra*nie mniejsze od 
swojego odpowiednika w katalogu Harbetha 
– Monitor 40.1. Przetwornik basowy w jed-
nych i drugich ma 30 cm #rednicy, ale skrzy-
nia w Spendorach jest w ka%dej p!aszczy*nie 
o kilka centymetrów mniejsza. Razem sk!ada 
si& to na ca!kiem wyra*n$ ró%nic& i je%eli dla 
kogo# Harbeth oka%e si& zbyt du%y, to nie po-
winien automatycznie odrzuca' Spendora. 

Uk!ad g!o#ników równie% sprzyja estetyce 
SP100. Wysokotonow$ kopu!k& umieszczono 
w nich pomi&dzy wooferem a #redniotonow-
cem, co wymusza zastosowanie wy%szych 
podstawek. Ca!o#' nie jest tak przysadzista 
jak w M40.1, cho' z kolei te drugie wygl$daj$ 
bardziej rasowo i bezkompromisowo. Co kto 
lubi. Oba s$ tak samo #liczne.

Budowa
SP100R2 s$ konstrukcj$ trójdro%n$, trzy-

g!o#nikow$, ogromn$ jak na standardy moni-
tora. Wysokie tony odtwarza 22-mm kopu!ka 
Seasa. Ma jedwabn$ membran&, szeroki re-
sor i neodymowy magnes. Znajdziemy j$ we 
wszystkich pozosta!ych modelach Classic R2. 
+rednic& pasma powierzono g!o#nikowi ep38, 
b&d$cemu w!asnym opracowaniem Spendora. 
Jego membran& wykonano z polipropylenu,  
a w centrum zamontowano metalowy korektor 
fazy, który ch!odzi cewk& i wyg!adza charakte-
rystyk& fazow$ i cz&stotliwo#ciow$ w pobli%u 
cz&stotliwo#ci podzia!u. Producent podaje, %e 
ep38 ma #rednic& 18 cm, ale to nazbyt opty-
mistyczne s!owa. Bli%sze rzeczywisto#ci b&dzie 
stwierdzenie, %e to szesnastka, podobna do tej 
montowanej w niewielkich SP3/1. 

SP100R2 – od razu 
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Za dó! pasma odpowiada 30-cm woofer  
z membran$ zmody"kowan$ w stosunku do 
poprzednika. Jej przedni$ cz&#' powleczono 
cienk$ warstw$ celulozy, przez co przesta!a si& 
b!yszcze' i sta!a si& dyskretnie satynowa. Tyl-
n$ powierzchni& wyt!umiono wielowarstwo-
wym elastomerem. G!o#nik jest wielki, ci&%ki 
i wspiera si& na solidnym koszu, na którego 
front zachodzi górne zawieszenie. Jego wkl&-
s!y fa!d jest dosy' szeroki, co sugeruje przy-
stosowanie do pracy ze sporym wychyleniem. 
Nie b&dzie jednak takiej potrzeby. Tak du%e-
mu g!o#nikowi wystarczy ledwie drgn$', %eby 
wytworzy' basow$ fal& o du%ym nat&%eniu.

W porównaniu z bazowymi SP100 mo-
dy"kacjom uleg!a tak%e zwrotnica. Zmonto-
wano j$ na p!ytce drukowanej, której uk!ad 
#cie%ek poprawiono pod k$tem mniejszych 
strat sygna!u. Zmieniono ustawienie cewek, 
co przeciwdzia!a niepo%$danym modulacjom 
pola magnetycznego, i zastosowano nowe 
kondensatory polipropylenowe Clarity Cap. 
Popracowano te% nad liniowo#ci$ fazy, w efek-
cie czego "ltr ma nie tylko p!ynniej integro-
wa' przetworniki, ale te%  zapewnia' najlepsze 
z dotychczasowych wra%enia przestrzenne. 
Ta druga cecha wydaje si& tym cenniejsza, 

%e du%e obudowy nie b&d$ sprzyja' znikaniu 
monitorów z pomieszczenia. Nowa zwrotnica 
ma im w tym pomóc, a przy okazji sprawniej 
si& ch!odzi' i nie wprowadza' zniekszta!ce) 
nawet przy wysokich poziomach g!o#no#ci. 
Niezak!ócony transfer subtelnych detali ma 
u!atwi' wewn&trzne okablowanie ze srebrzo-
nej miedzi o wysokiej czysto#ci. 

Inaczej ni% w SP100 gniazda umo%liwiaj$ tyl-
ko bi-wiring. Wcze#niej kolumny mo%na by!o 
zasila' nawet trzema ko)cówkami stereo albo 
sze#cioma monoblokami. Podobno byli tacy, 
którzy nie szcz&dzili funduszy, by skorzysta' 

z tej opcji. Terminale s$ z!ocone i dobrej jako-
#ci, cho' to nie %adne mecyje w rodzaju WBT 
Nexgen. Wystaj$ prosto z obudowy, wi&c kable 
instaluje si& wygodnie, niezale%nie od typu 
ko)cówek. Mog$ by' banany, wide!ki albo go!e 
druty. Co tam kto akurat ma pod r&k$.

SP100R2 s$ uk!adem typu bas-re(eks. Do 
strojenia wykorzystano dwa formowane ci-
#nieniowo tunele, których kszta!t dobrano 
pod k$tem bardziej efektywnego wypychania 
powietrza na zewn$trz i unikni&cia turbulen-
cji w czasie pracy z d*wi&kiem o du%ym na-
t&%eniu. Ich umieszczenie z przodu powinno 
u!atwi' ustawienie g!o#ników. Teoretycznie 
powinny by' mniej wra%liwe na odleg!o#' od 
tylnej #ciany.

Skrzynia jest bardzo nietypowa nie tylko ze 
wzgl&du na proporcje. Zgodnie z wytycznymi 

BBC z!o%ono j$ z p!yt o zró%nicowanej gru-
bo#ci i g&sto#ci (MDF i HDF). Góra i spód s$ 
cienkie, boki grubsze, a najsolidniejsze front 
i ty!. Warto doda', %e deska frontowa zosta-
!a pogrubiona dopiero w modelu R2. Dzi&ki 
temu zabiegowi oraz zoptymalizowanemu 
roz!o%eniu substancji t!umi$cych poprawie 
maj$ ulec kontrola basu i czysto#' #rednicy 
pasma.  

Tak jak pozosta!e Spendory z linii klasycz-
nej, SP100R2 s$ wyko)czane naturalnymi 
fornirami. Do wyboru przewidziano orzech, 
czere#ni& i tradycyjn$ czer). 

Nowy g!o#nik wysokotonowy oraz szereg 
mniejszych i wi&kszych ulepsze) powinny 
si& prze!o%y' na efekt brzmieniowy. Nieza-
le%nie od tego, szczytowe Spendory pozostaj$ 
produktem nietuzinkowym, intryguj$cym  
i wartym poznania. To w ko)cu przyk!ad sta-
rej szko!y budowania g!o#ników do domu i do 
studia. W dodatku w najlepszym wydaniu.

.RQğJXUDFMD

Spendor zapewnia, %e SP100R2 popraw-
nie wspó!pracuj$ z ka%dym wzmacniaczem 
– od mocnego tranzystora po najbardziej 
egzotyczn$ lamp&. Te deklaracje znajduj$ 
odzwierciedlenie w parametrach. Impedan-
cja nominalna wynosi 8 omów, a minimalna  
5,5 oma, co oznacza bardzo wyrównany prze-
bieg. Efektywno#' to wi&cej ni% przyzwoite  
89 dB/W. Rzeczywi#cie, SP100R2 powinny si& 
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okaza' wyj$tkowo kompatybilne i na pewno 
trudniejsze od znalezienia dla nich wzmac-
niacza b&dzie uzyskanie od %ony pozwolenia 
na zakup. Je%eli chodzi o charakter brzmienia 
towarzysz$cej elektroniki, to warto si&ga' po 
urz$dzenia graj$ce neutralnie, przejrzy#cie, 
nie nadmiernie mi&kkie czy rozwleczone  
w basie. Du%y bekstrenowy woofer musi do-
sta' wzmacniacz, który go z!apie za membran& 
i zmusi do pos!usze)stwa. Stereotypow$ lam-
p& i kluskowaty solid state sugeruj& sobie daro-
wa'. Poza tym – %adnych przeciwwskaza). 

Spendor zazwyczaj dobrze gra z Naimem 
i takie zestawienie warto wypróbowa' na 
starcie. Na pewno dogada si& te% z Makiem 
MA7000 i Accuphase’em E-560. Z mniejszy-
mi modelami obu marek raczej zagra do-
brze, ale pewnie nie a% tak. Z Krellem S300i 
by!bym ostro%ny, bo mo%e si& zrobi' za cie-
p!o. Lepiej si&gn$' po co# bardziej ozi&b!ego 
ze starszych linii.

W te#cie SP100R2 pracowa!y zasilane 
ko)cówk$ mocy ModWright KWA 150 SE  
z przedwzmacniaczem BAT VK-3iX SE. ,ró-
d!em sygna!u by!y odtwarzacze Soulution 
540, dCS Puccini i Accuphase DP-500. Mo-
nitory stan&!y na podstawkach po%yczonych 
od Harbethów Super HL5; wysoko#' oko!o 
40 cm pasowa!a jak ula!. Pewne oparcie za-
pewnia!y elektronice stoliki Sroka i Stand Art 
STO MkII. Okablowanie g!o#nikowe to Fadel 
Coherence, a sygna!owe – Tara Labs ISM On-
board -e 0,8 i Fadel Aphrodite. Pr$d "ltro-
wa! Gigawatt PC-3 SE, a przesy!a!y sieciówki 
Harmonix X-DC350 Studio Master, Acrolink 
PC6100 i Gigawatt LS-1. 

Ca!o#' gra!a w pokoju o powierzchni 
16,5 m. i cho' mo%e nie by!o idealnie, to 
d*wi&k si& pomie#ci!.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Charakter Spendora uchwyci' dosy' !atwo. 
Zreszt$, ju% patrz$c na mi&kkie przetworniki, 
spodziewamy si& d*wi&ku b&d$cego pochod-
n$ u%ytych w nich materia!ów. Oczywi#cie 
to postrzeganie czysto intuicyjne i wcale nie 
musi by' prawdziwe. Nie jest jednak pozba-
wione sensu. Producenci nie po to si&gaj$ po 
polipropylen, %eby uzyska' brzmienie klinicz-
ne, twarde, na granicy ostro#ci. Spendor nie 
stanowi w tym wzgl&dzie wyj$tku. Jego mo-
nitory graj$ mi&kko, ciep!o i przyja*nie. Za-
nim jednak uzyskamy dobry efekt, warto si& 
uzbroi' w cierpliwo#' i po#wi&ci' troch& czasu 
na wygrzewanie i prawid!owe ustawienie. Fa-
brycznie nowe SP100R2 graj$ tak sobie. Nie 
najgorzej, bo daje si& ich s!ucha' od razu, ale 
te% nie doprowadzaj$ nas swoim d*wi&kiem 
do ekstazy. Potrzeba przynajmniej trzech ty-
godni, %eby podzakresy zacz&!y si& „uk!ada'” 
i dwóch, trzech miesi&cy, %eby wszystko za-

cz&!o naprawd& dzia!a'. Je%eli komu# to nie 
przeszkadza, niech kupuje nowe, ale warto 
zapyta' w sklepie, czy nie maj$  zadbanej wy-
grzanej pary. W takim przypadku jeszcze tego 
samego wieczoru b&dzie si& mo%na cieszy' 
muzyk$. Oczywi#cie pod warunkiem, %e nie 
pójdziemy na !atwizn& i zadbamy o ustawie-
nie. Mimo ulokowania wylotów bas-re(ek-
su z przodu, SP100R2 okazuj$ si& wra%liwe 
na odleg!o#' od tylnej #ciany. W niewielkim 
pomieszczeniu ten parametr staje si& krytycz-
ny i decyduje o tym, czy uzyskamy d*wi&k 
zrównowa%ony i czysty, czy te% zdominowany 
przez niskie tony. W du%ym salonie b&dzie 
!atwiej, ale odradzam pozostawienie tej kwe-
stii przypadkowi. Du%e Spendory graj$ !adnie 
w wolnej przestrzeni, czyli minimum metr 
od ka%dej #ciany. Wsparcie powierzchni od-
bijaj$cej czy rogu pokoju nie jest potrzebne.  
W specy"cznych warunkach mo%e si& to, 
oczywi#cie, zmieni', ale generalnie 30-cm 
woofer do s!abowitych nie nale%y i w wi&kszo-
#ci sytuacji poradzi sobie bez pomocy. 

Spendory nie nale%$ za to do g!o#ników 
wybrednych pod wzgl&dem repertuarowym. 

Klasyka, muzyka wokalna czy 
rockowe koncerty unplug-

ged to ich #rodowisko 
naturalne, ale 

równie du%o frajdy potra"$ zapewni' w sta-
rym rocku, hip-hopie czy elektrycznym jazzie. 
Wspomniany Led Zeppelin zagra! przekonu-
j$co – mocno i z pewnym oparciem w niskich 
cz&stotliwo#ciach. „Heligoland” Massive Attack 
– niepokoj$co, chwilami szorstko i ciemno,  
a Eminem rytmicznie i z energi$ w basie. Niby 
da!o si& wyczu' w d*wi&ku element ciep!a, ale 
nie przeszkadza! on w s!uchaniu. Ostrzejszym 
nagraniom wychodzi! nawet na zdrowie. Mo%-
na by!o d!u%ej pos!ucha' i si& nie zm&czy'. 

Barwa #rednicy to tradycyjny atut przetwor-
ników na bazie polipropylenu. Jest naturalna, 
g!adka i !atwa w odbiorze. Podejrzewam, %e 
za ocieplenie odpowiada bekstrenowy wo-
ofer. Podobny #redniotonowy przetwornik  
w SP3/1 gra! neutralnie. We (agowych mo-
nitorach brzmienie zosta!o doci$%one, a ni-
skie cz&stotliwo#ci zaznaczaj$ si& wyra*niej.  
Z jednej strony – wreszcie nie musimy si& 
domy#la', co jeszcze zapisali realizatorzy p!yt 
z muzyk$ elektroniczn$; z drugiej – mi&kki 
charakter basu powoduje ocieplenie #rodka 

pasma. Efekt b&dzie z pewno#ci$ mniej za-
uwa%alny w du%ym pokoju. D*wi&k stanie 
si& l%ejszy i bardziej klarowny, nie trac$c wy-
pe!nienia. 25 – 35 metrów wydaje si& w tym 
przypadku powierzchni$ optymaln$, chocia% 
z nag!o#nieniem znacznie wi&kszych salonów 
równie% nie b&dzie problemu. Na pewno te% 
nie b&dziecie potrzebowa' subwoofera, bo 
Spendor ma bas jak dzwon. Mo%e nie najszyb-
szy, mo%e nie wybitnie konturowy, ale mocny, 
pewny, a gdy trzeba – dosadny. Co ciekawe, 
nawet w 16,5 metrach si& nie wzbudza! i nie 
wpada! w niekontrolowane rezonanse, cho-
cia% realizatorzy albumów z elektronik$ lubi$ 
syntetyczne brzmienia o cz&stotliwo#ciach 
bliskich progu s!yszalno#ci. Ze Spendorem 
zabawa jest podwójna, bo nie dosy', %e basi-
sko s!ycha' wyra*nie, to jeszcze odczuwa si& je 
cia!em. SP100R2 potra"$ uderzy' perkusyjn$ 
stop$, zagrzmie' kot!ami w orkiestrze albo 
pulsowa' g&stym bitem. S!uchanie na nich au-
dycji „Pozykiwka” nadawanej w sobotnie wie-
czory w radiu Kampus (prowadz$cy ma gust 
i nosa do nowo#ci) to nie tylko ods!uchowo, 
ale i "zycznie satysfakcjonuj$ce doznanie. Po-

siadacze smuk!ych dwudro%nych kolumienek 
mog$ o nim tylko pomarzy'. Okazuje si&, %e 
bekstrenowe woofery wcale nie s$ tak bardzo 
retro, jak mo%na by si& spodziewa'. Sprawdza-
j$ si& z repertuarem, o którym ich projektanci 
cztery dekady temu nie mieli nawet poj&cia. 

Z SP100R2 jest jednak inny k!opot. Je#li po-
dej#' do nich analitycznie i zastosowa' stan-
dardowe kryteria oceny, to wcale nie wypa-
daj$ rewelacyjnie w ka%dej kategorii. Ju% sam 
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fakt, %e ocieplaj$ barw&, a bas jest ob"ty, cho' 
niekoniecznie konturowy, ka%e je okre#li' 
jako nie do ko)ca neutralne, maj$ce w!asny 
charakter, zmieniaj$ce co# w muzyce. Tylko 
zastanówmy si&, czy w ogóle istniej$ kolum-
ny ca!kiem wolne od podbarwie), neutralne 
i prze*roczyste jak woda? Nie wydaje mi si&. 
Ka%de co# zmieniaj$. Ró%nica sprowadza si& 
do tego, co, w jakim stopniu i czy nam si& to 
podoba. Te szybkie, analityczne, z wyekspo-
nowan$ gór$ mog$ popada' w rozja#nienie. 
Trzeba je ociepli' wzmacniaczem i kablami, 
%eby d*wi&k odzyska! pe!ni&. Inne, techno-
logicznie zaawansowane niczym kwantowy 
komputer, nie zawsze chc$ pokaza' muzyk&. 
Osza!amiaj$ w pierwszej chwili, robi$ wra%e-
nie, ale kiedy zabieramy je do domu i chce-
my w spokoju pos!ucha', okazuje si&, %e nie 
jeste#my godni. G!o#nik zamiast po prostu 
gra', zaczyna nas traktowa' z góry, wytwa-
rzaj$c dystans, który trudno prze!ama'. Ale 
s$ te% g!o#niki obiektywnie niedoskona!e,  
z którymi podobnych problemów nie ma. Ta-

kie, które sprawiaj$, %e zaraz po przyj#ciu do 
domu chcemy w!$czy' system. Nie stwarzaj$ 
sztucznej bariery. Nie selekcjonuj$ p!ytoteki. 
Przymykaj$ oko na niedoskona!o#ci sprz&tu, 
a eksponuj$ jego zalety. Same niedoskona!e, 
s$ bardziej wyrozumia!e dla otoczenia. Ta-
kie by!y niezapomniane Avance Omega 503, 
takie s$ Audio Physiki Tempo VI, Harbethy 
Super HL5 i… znalaz!oby si& jeszcze wiele 
innych. Takie te% s$ Spendory SP100 w sta-

rych i nowych ods!onach. Troch& starodaw-
ne, troch& z innej epoki, ale bezproblemowe  
i dobre do d!ugiego s!uchania. Cz!owiek 
przestaje si& kr&ci' i szuka' nie wiadomo 
czego. Siada spokojnie w fotelu z "li%ank$ 
herbaty w d!oni, naciska „play” i s!ucha. Bez 
nerwowego prze!$czania #cie%ek, bez re-
gulowania g!o#no#ci. Po prostu zanurza si&  
w muzyk&, póki si& p!yta nie sko)czy. Testuj$c 
monitory budowane w oparciu o pryncypia 
BBC coraz bardziej doceniam to podej#cie. 
Wyj$tkowo udane SP2/3R2 i SP3/1R2, do-
skonale jednorodne M 40.1 i wreszcie moje 
ulubione SHL5. Czy s!yszeli#cie o czynnym 
recenzencie, który nie zmieni! kolumn przez 
dziewi&' lat? Tak w!a#nie mam z Harbetha-
mi. W pewnych aspektach Spendory oferuj$ 
wi&cej – bas, dynamik& i precyzj& odwzoro-
wania detali przy wysokich poziomach g!o-
#-no#ci. W innych mniej – barwa radialowej 
#rednicy okazuje si& niezast$piona. To jednak 
wci$% ta sama szko!a. Naturalna przejrzy-
sto#', niewymuszona muzykalno#' i brak 
cech, które na d!u%sz$ met& mog!yby zacz$' 
dra%ni'. W$tpliwe, %eby Spendory zrobi!y na 
Was wra%enie w trakcie pi&ciominutowego 
ods!uchu, ale je%eli po#wi&cicie im kilka go-
dzin, a najlepiej par& dni, zrozumiecie, o co 
w nich chodzi. Poza basem, który naprawd& 
potra" zaimponowa', nie ma tu nic spekta-
kularnego. Niewykluczone nawet, %e zamiast 
us!ysze' zalety, najpierw ocenicie, co mo%-
na by poprawi'. Ale je#li zostaniecie z nimi 
d!u%ej, to istnieje du%a szansa, %e ten d*wi&k 
si& do Was przyklei i b&dzie rozbrzmiewa! w 
g!owie niczym letni przebój. Zapami&tacie go 
i po jakim# czasie b&dziecie chcieli wróci'. 
Je%eli dysponujecie sporym pokojem i zacn$ 
elektronik$, wydaje si& to wielce prawdopo-
dobne.

Spendory graj$ spójnie, ale nie maskuj$ 
szczegó!ów. Góra jest wyra*na, bez rozja#nie-
nia, ale potra" ugry*'. P!ynnie przechodzi  
w #rednic&. Tutaj s!yszymy mnóstwo precy-
zyjnie odwzorowanych detali – bez chodzenia 
na skróty, bez u#redniania. Polipropylenowy 
przetwornik nie musi pompowa' basu, wi&c 
mo%e si& zaj$' tym, w czym si& sprawdza naj-
lepiej. Barwa jest ciep!a i czysta. Nie s!ycha' 
podkolorowa) czy nieprzyjemnej nosowo#ci. 
Otwarty d*wi&k niesie bogactwo informacji  

i relaksuje. O basie by!o ju% wcze#niej, wi&c 
dodajmy tylko, %e w ka%dej sytuacji i przy 
dowolnym poziomie g!o#no#ci zapewnia 
muzyce stabilne oparcie. Przyjemnie mruczy 
w cichych pasa%ach, by zamieni' si& w grom 
w kulminacjach. Towarzyszy nagraniom nie-
ustannie; jest wyczuwalny, ale nie stara si& zdo-
minowa' pasma. W niewielkim pomieszcze-
niu równowaga tonalna delikatnie przesuwa 
si& w stron& niskich rejestrów. W du%ych po-
kojach, do których tak naprawd& SP100R2 s$ 
adresowane, balans powinien si& wyrówna'.

Patrz$c na gabaryty skrzynek, mo%na si& 
obawia' o jako#' efektów przestrzennych. 
Przyzwyczaili#my si& my#le', %e je%eli dobra 
stereofonia, to tylko z w$skich kolumn. Tym-
czasem szczytowe Spendory maj$ 37 cm sze-
roko#ci, a mimo to potra"$ znikn$' z pokoju. 
Podobny efekt uda!o si& uzyska' z Harbethami 
Monitor 40.1. Te% by!y wielkie jak szafa i te% nic 
sobie z tego nie robi!y. 

Plan zaczyna si& za baz$ i rozci$ga dalej, bez 
specjalnego trudu mieszcz$c orkiestr& sym-
foniczn$. Zawsze mo%na by wymaga', %eby 
scena ko)czy!a si& w ogródku s$siada, ale czy 
to konieczne? SP100R2 zapewniaj$ muzykom 
wystarczaj$co du%o miejsca, %eby co chwila 
nie stukali si& !okciami. Instrumenty otacza 
sporo powietrza. Nie s$ rozd&te, ale te% nie za 
ma!e. Tego by tylko brakowa!o, %eby wielkie 
kolumny miniaturyzowa!y orkiestr&. Wszyst-
ko wygl$da wiarygodnie, a w du%ym salonie 
mo%e by' tylko lepiej.

Je%eli na co# mo%na narzeka', to znowu 
na cen&. SP100 mo%na by!o kiedy# dosta' za 
oko!o 2500 dolarów. To by!o jednak dawno 
temu i in(acja zebra!a swoje %niwo. Ale jesz-
cze ca!kiem niedawno SP100R kosztowa!y  
u nas 23500 z!. Gdyby t& cen& utrzymano, 
Harbeth ze swoimi M40.1 za 36000 z! zna-
laz!by si& w opa!ach. Tymczasem wraz z od-
s!on$ R2 Spendor zarz$dzi! podwy%ki i dzi# 
za najnowsze SP100 trzeba zap!aci' 29900 z!. 
6500 z! w krótkim czasie to sporo. Na szcz&-
#cie produkt jest tak udany, %e pozwala !atwiej 
prze!kn$' dodatkowy wydatek.
.RQNOX]MD

Pos!uchajcie d!u%ej ni% przez pi&' minut. 
To mo%e by' pocz$tek nowej przyja*ni.
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Dane techniczne:
6NXWHF]QRĂÊ��� 89 dB/W

,PSHGDQFMD��� 8 1 (min. 5,5 1)

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 45 Hz – 20 kHz (+/-3 dB)

5HN��PRF�Z]P���� do 250 W

8VWDZLHQLH�� podstawka

:\PLDU\��Z�V�J���� 70/37/43 cm

Ocena:
%U]PLHQLH��� hi-end
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