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i!kszo"# produktów ATC to 
aktywne (czyli wyposa$one 

we wbudowany wzmacniacz) 
monitory bliskiego pola, które na tle 
konkurencji nie nale$% do tanich. Podob-
nie jest z kolumnami przeznaczonymi do 
domu. Osobom, które polubi&y brzmienie 
profesjonalnych skrzynek, najbardziej do 
gustu przypadnie zapewne linia Classic, 
sk&adaj%ca si! tylko z monitorów, ale  
o rozmiarach przywodz%cych na my"l 
najwi!ksze tego typu konstrukcje, jak 
Spendor SP100. Jednak przy SCM 150 
nawet on wygl%da jak maluszek – ATC 
stosuje tu bowiem woofer o "rednicy  
37,5 cm.

Identyczne, tyle $e dwa, zamontowano 
we 'agowych SCM 3000 z serii Tower. 
Ta obejmuje z kolei tylko pod&ogówki, 
g&ównie do du$ych pomieszcze(. We-
d&ug dystrybutora s% to jednak takie 
same monitory, tyle $e z obudowan% 
podstaw%.

Jak wysoko ATC stawia poprzeczk! so-
bie i klientom, mo$na si! przekona# na  
przyk&adzie opisywanych SCM 40. Wpraw-
dzie jest to najdro$szy model z podsta-
wowej linii, ale okre"lenie „Entry” w sto-
sunku do pod&ogówek za 12600 z& mo$e 
dla niektórych brzmie# jak kiepski $art. 
Czterdziestki s% jedynymi pod&ogówka-
mi w tej serii. Pozosta&e trzy to monito-
ry. Najta(sza miniaturka, troch! wi!ksza 
od g&o"ników komputerowych, kosztuje 
2700 z&. Wszystkie Entry &%cz% dwa cha-
rakterystyczne parametry. Niska skutecz-
no"#, od 84 do 85 dB, w zasadzie wyklu-
cza stosowanie wzmacniaczy lampowych 
i s&abych tranzystorów. Generalnie moc 
nie powinna by# ni$sza ni$ 100 W. Drugi 
parametr to tolerancja mocy wzmacnia-
cza. W górnym zakresie wynosi 300 W  
i dotyczy to nawet malutkich SCM 7. 
Wielu Czytelników przyjmie te informa-
cje z niedowierzaniem, ale w studiach 
nie stosuje si! s&abych ko(cówek. Z jakiej 
przyczyny? Przepraszam za z&o"liwo"#, 
ale z prostej – d)wi!kowcy s% przewa$-
nie najmniej zainteresowani jako"ci% 
brzmienia sprz!tu amatorskiego (trak-
tuj% ca&y ten rynek z lekkim przymru-
$eniem oka i st%d wi!kszo"# z nich robi 
nagrania dla siebie, a nie „dla ludzi”), 
nie s&uchaj% wzmacniaczy i kolumn, za 
to "lepo ufaj% parametrom. Ods&uchy 
studyjne musz% wi!c wytrzyma# pó& ki-
lowata z taniego pieca, zamiast 50 watów  
w klasie A. Oczywi"cie, wiem, $e SCM 40  
to kolumny domowe, ale nie wierz!, $e 
ATC jest w stanie uwolni# si! od do-
"wiadcze( z rynku pro. I dobrze, bo mo-

$emy mie# nadziej! na rzetelny, a przy 
tym ostro$nie wyceniony produkt.

Budowa
Kolumny wygl%daj% inaczej ni$ wi!k-

szo"# konkurencji. Odstaj% od mody na 
w%skie przednie "cianki. Maj% szeroki 
front, a na nim trzy g&o"niki produkcji 
ATC. Tweeter to mi!kka kopu&ka o "red-
nicy 25 mm, wyposa$ona w skromny, za 
to neodymowy magnes. Nap!dy "rednio- 
i niskotonowca s% ju$ imponuj%ce. Warto 

zwróci# uwag! na mas! kolumn. Przy 
rozpakowywaniu pude&ek zmacha&em 
si! jak ko( po westernie i z niedowierza-
niem przyj%&em informacj! z katalogu, $e 
sztuka to zaledwie 23,5 kg. Postanowi&em 
to sprawdzi# za pomoc% wagi &azienko-
wej i okaza&o si!, $e pope&niono tam cze-
ski b&%d – SCM 40 wa$% 32,5 kg/sztuka 
(bez pude&ek), chocia$ i tak my"la&em, $e 
wi!cej. Wracaj%c do magnesów, zwró#cie 
uwag! szczególnie na kopu&k! "rednioto-
now%. Jej uk&ad nap!dowy ma "rednic! 
tak%, jak ca&o"# frontu, razem z tub% wy-
k&adnicz%, w której wywiercono otwory 
monta$owe. Charakterystyczny g&o"nik 
nie przypomina niczego innego na ryn-
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ku, wi!c a$ si! prosi, $eby "rednicy pa-
sma po"wi!ci# najwi!cej uwagi. Kopu&k! 
powleczono lekko lepi%c% si! $ywic%, a na 
górze wystaj% dwa kabelki, przewodz%-
ce pr%d do szerokiej cewki. Je$eli macie 
dzieci, radz! zak&ada# maskownice. Na 
bank druciki je zainteresuj%, co b!dzie 
si! wi%za# z konieczno"ci% wymiany naj-
dro$szego komponentu w SCM 40.

Magnes basowca wydaje si! w tym po-
równaniu wr!cz skromny, ale to pot!$ny 
i wydajny nap!d. Membrana ma "redni-
c! 18 cm i wi!ksz% cz!"# jej powierzch-
ni zajmuje nak&adka przeciwpy&owa, 
dodatkowo usztywniaj%ca ca&o"#. Resor 
jest mi!kki i umo$liwia prac! ze sporym 
wychyleniem.

Zwrotnica sk&ada si! w ca&o"ci z cewek 
i kondensatorów. Te pierwsze s% zawsze 
powietrzne i nawini!te drutem z miedzi 

beztlenowej. Tak samo wykonano we-
wn!trzne okablowanie.

Patrz%c na kolumny z ty&u, widzimy 
a$ trzy pary zacisków. W tym momencie 
ka$dy dziennikarz napisze odruchowo, 
$e mo$emy sprawdzi# zalety tri-wiringu, 
ale konstruktorom chodzi&o raczej o tri-
amping, czyli zasilanie ka$dego g&o"nika 
osobn% ko(cówk% mocy. ATC specjalizu-
je si! w kolumnach aktywnych i tutaj, jak 
s%dz!, projektanci po prostu wyprowa-
dzili przy&%cza dla „amatorów” – niech 
sobie radz% sami. Mog% pod&%czy# jedn% 
integr! albo sze"# monobloków, co komu 
pasuje. Nie musz! chyba wspomina#, $e 
ta druga opcja jest bardziej korzystna 
z punktu widzenia osoby nie id%cej na 
kompromisy, ale kiesze( i zdrowy rozs%-
dek mog% tego nie wytrzyma#. W ka$dym 
razie macie tak% mo$liwo"# i skorzysta-
nie z niej powinno skutkowa# popraw% 
brzmienia. Pami!tajcie – przy&%cza prze-
znaczono dla osobnych wzmacniaczy,  
a nie po to, $eby mno$y# kable ponad 

miar!. Za takim rozwi%zaniem prze-
mawia zreszt% pr%do$erno"# kolumn. 
Wszystkie waty, jakie macie na podor!-
dziu, ATC &ykn% „jak wo)ny #wiartk!”. 
Na szcz!"cie McIntosh MA7000 wystero-
wa& je bez problemu.

Obudowa SCM 40 jest zamkni!ta. 90 %  
kolumn na rynku to bas-re'eksy, linie 
transmisyjne i inne uk&ady wykorzy-
stuj%ce energi! tylnej strony membra-
ny woofera. Tak jest naj&atwiej i mo$na  
z niewielkich obudów wyci%gn%# zaska-
kuj%cy dó&. Przy niewielkim nak&adzie 
kosztów da si! osi%gn%# efekt, który za-
dowoli wi!kszo"# klientów. Tymczasem 
zamkni!te skrzynki to wyzwanie dla 
konstruktorów i g&o"ników. Te drugie 
musz% by# wy$szej jako"ci i chyba, co 
wa$niejsze, wydajno"ci, aby si! spraw-
dzi# w trudnej aplikacji. Zalety zamkni!-

tych obudów s% s&awione na wszystkich 
odpustach, ale ma&o kto decyduje si! je 
wykorzysta#. By# mo$e z powodu, który 
znajdziecie w rubryce „cena”.

Obudowy s% ci!$kie i solidne, usa- 
dowione na podstawach uzbrojonych  
w kolce. Wyko(czenie to zawsze fornir. 
Do redakcji tra*&a wersja czarna, po-
grzebowa. Wygl%da nawet nie)le, ale 
– moim zdaniem – lepiej prezentuj% si! 
s&oje naturalnego drewna (700 z& dop&a-
ty). Takie wzornictwo si! nie starzeje 
i od razu wida#, $e mamy w domu so-
lidnie wykonany mebel. Bo do stolarki 
ATC zastrze$enia b!dzie mie# chyba 
tylko przedstawiciel konkurencyjnej *r-
my, dla zasady. Ja nie zauwa$y&em tu ani 
milimetra niedoróbki. A$ szkoda zak&a-
da# maskownice. Przykrywa# tak pi!kne  
i oryginalne g&o"niki? Bez sensu.

SCM 40 to g&o"niki "wietnie wykona-
ne, uzbrojone w markowe komponenty, 
warte ka$dej z&otówki. Niektórym mog% 
przeszkadza# archaiczne proporcje. Dla 

innych b!d% po prostu tradycyjne. Pa-
mi!tajcie tylko o dobraniu wydajnego 
wzmacniacza, najlepiej dro$szego od 
kolumn. Maj% potencja& w zupe&no"ci 
usprawiedliwiaj%cy t! decyzj!, ale o tym 
dalej.

.RQğJXUDFMD
Czterdziestki toleruj% tylko mocne i wy-

dajne pr%dowo wzmacniacze. Kropka.
U mnie pracowa&y: Musical Fidelity A6 

500i (bardzo dobrze), MBL 7008 (lepiej)  
i McIntosh MA7000 (jeszcze lepiej). Je-
$eli chcecie taniej, zainteresujcie si! Krel-
lem S300i. Bardzo udany.

Sygna& dostarcza& Gamut CD 3, a o$y-
wczy pr%d p&yn%& kablami Harmoniksa, 
uprzednio oczyszczony przez listw! Gi-
gawatta.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Wiele kolumn, wzmacniaczy i )róde& 

wymaga czasu, aby doceni# ich zalety. 
Powoli odkrywamy kolejne cechy, do-
szukujemy si! atrakcji i w ten sposób po- 

znajemy potencja& sprz!tu. Podob-
nie jest w przypadku pisania 
testu. Wygrzewamy, spraw-
dzamy kon*guracje, s&uchamy, 
jak obiekt bada( si! zachowuje 
z ró$nym repertuarem. Krót-
ko mówi%c: dajemy szans! na 
to, aby nie przepad& przez po-

mini!cie czego" wa$nego. Jak 
mówi stare przys&owie: dobry re-

cenzent s&ucha, a$ mu si! spodoba.
W przypadku ATC sprawa jest jasna 

po minucie. Albo opadnie Wam szcz!ka 
i pozostaniecie w tej niezbyt komforto-
wej pozycji ju$ na sta&e, albo dojdziecie 
do wniosku, $e dla Was to za du$a dawka 
szcz!"cia. Ja jestem w pierwszej grupie  
i nie ukrywam, $e powoli zaczynam my-
"le# o wydrenowaniu portfela. W ka$-
dym razie ju$ namawiam dystrybutora 
do sprowadzenia wi!kszych SCM 50 lub 
100, w wersji pasywnej. 

D)wi!k SCM 40 jest ogromny, impo-
nuj%cy; wr!cz kopie pr%dem. To inna 
de*nicja dynamiki, która przywodzi na 
my"l konstrukcje aktywne. Osoby, które 
mia&y z nimi do czynienia, zrozumiej%  
w lot, o co chodzi. Przypominaj% mi si! 
sytuacje, w których si! mówi, $e ma&y 
monitor gra jak du$a kolumna pod&ogo-
wa. Tylko $e taka stoi w&a"nie w moim 
pokoju i zaskoczenie jest podobnego 
kalibru. Je$eli zrobimy g&o"niej, poczu-
jemy si!, jakby"my stan!li pod "cian% 
g&o"ników na koncercie rockowym. Jest  
w tym pewne niebezpiecze(stwo, bo 
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kiedy dostaniemy ju$ wypieków na twa-
rzy, b!dziemy chcie# wi!cej, a kolum-
ny uwielbiaj% gra# g&o"no. I maj% dosy# 
rzadki zwyczaj zachowywania przy tym 
swobody. Powoli dochodzimy do wnio-
sku, $e chyba nie maj% ogranicze( i na- 
wet w pokoju wi!kszym od mojego (oko-
&o 24 m+) ich potencja&… mo$e komu" 
nie wystarczy#? Nie wyobra$am sobie.

Orkiestra symfoniczna oddycha pe&-
n% piersi%. Z bezlitosnym &adunkiem 
decybeli spotkacie si! te$ na albumach 
Marcusa Millera. Te oczywi"cie tak$e 
zaaplikowa&em, chocia$ lepiej pokazuj% 
zalet!, o której za chwil!. Za to na d&u$ej 
pozosta&em przy „Clutching at Straws” 
Marillion (wydanie na rynek japo(ski – 
tzw. miniwinyl). Pozna&em ten album od 
nowa. To najlepiej zrealizowana pozycja 
w dorobku grupy, ale i tak zawsze narze-
ka&em, $e nie tra*& jej si! dobry realizator. 
Czego nie zrobi& on, do"piewa&y ATC. 
Poczu&em si!, jakbym odzyska& utraco-
ne bity ze studia, a muzyka o$y&a. ,adu-
nek emocjonalny jest nieporównywalny  
z tym, z jakim obcuj! na co dzie( i nie-
stety z $alem musz! przyzna#, $e moje 
Tempo VI tego nie potra*%. Je$eli wi!c 
dynamika jest dla Was priorytetem, to 
mo$ecie zako(czy# poszukiwania. 

A je$eli bas? To tra*li"cie chyba jeszcze 
lepiej. Musicie si! jednak przygotowa# 
na to, $e us&yszycie co" innego, ni$ to, do 
czego jeste"cie przyzwyczajeni. Bas jest 
ogromny i schodzi tak nisko, $e chyba 
ka$dy niedowiarek zacznie szuka# sub-
woofera ukrytego za *rank%. I w&a"nie 
tutaj przyda si! kolega Miller ze swoj% 
basówk%. Je$eli b!dzie go wspomaga# 
elektronicznie wygenerowany dó&, macie  
w domu jesie( "redniowiecza. Dopiero 
po sesji z ATC dotar&o do mnie przes&anie 
tytu&u p&yty S. M. V – „-under”. Bo same 
rozmiary i pot!ga do&u nie s% tak istotne, 
jak jego kontrola. Je$eli w przypadku ty-
powej obudowy wentylowanej mo$emy 
powiedzie#, $e jest bardzo dobra, to tutaj 
zaczyna brakowa# skali do stopniowa-
nia. Ka$dy d)wi!k funkcjonuje osobno; 
jest perfekcyjnie zaatakowany, trzymany 
i zako(czony. Je$eli muzyk tak zamie-
rza&, to uci!ty skalpelem, bez jednego 
dodatkowego i niepotrzebnego drgni!cia 
membrany. Atak cz!sto przypomina nie 
szarpni!cie struny, ale eksplozj!. Warto 
pos&ucha# stopy perkusyjnej. Oczywi"cie, 
prawid&owo zrealizowanej, bo to nie ba-
sowa armata (nie ma takich instrumen-
tów; je$eli szukacie podobnych atrakcji, 
to poczekajcie na solo b!bna wielkiego 
w „Fantastycznej” Berlioza), ale skupcie 

si! na tempie. O ile percepcja za nim na-
d%$y, to ju$ nie b!dziecie chcieli wraca# 
do poluzowanych do&ów, okre"lanych 
jako „mi!kkie”. Nie oznacza to, $e niskie 
tony SCM 40 s% suche i od*ltrowane  
z mi&ych dla ucha pomruków. Jak si! oka-
zuje, mo$na po&%czy# ogie( z wod% i nie 
potrzeba do tego magicznej formu&y. Po 
kilku godzinach s&uchania dochodzi si! 
wr!cz do wniosku, $e tak by# powinno. 
Jednak nie zawsze obudowa zamkni!-
ta jest cudownym sposobem na bas, bo 
pami!tam swoje przygody z NHT, które 
nie zbli$a&y si! do efektu, który w&a"nie 
s&ysz!. Na wspomnianym albumie Maril-
lion znalaz&em jedn% rzecz, której do tej 
pory nie zarejestrowa&em. Elektronicz-
ny bas, realizowany w postaci d&ugich, 

„stoj%cych” d)wi!ków, nie jest 
jednolitym podk&adem. Zachodz% zmia-
ny dynamiki i g&o"no"ci, podobne do 
lekkiego falowania. ATC reaguj% na ten 
sygna& tak, jakby sterowa&y precyzyjnie 
ilo"ci% pr%du dostarczanego do cewki,  
a ta odpowiada&a "ci"le wyliczon% ilo"ci% 
wychyle( membrany. Tak zapewne jest 
w istocie, ale do tej pory nie zwróci&em 
na to uwagi. Je"li natomiast chcecie us&y-
sze#, jak szybko wygasa mi!kka fala, po-
s&uchajcie na tej p&ycie "cie$ki nr 3, czyli 
„-at Time of the Night”.

Pod wzgl!dem przestrzenno"ci d)wi!-
ku kolumny nie ust!puj% AP Tempo VI. 
W dobrych realizacjach nie maj% proble-
mu, by znikn%# z pokoju. Na „Amused to 
Death” Watersa mo$ecie si! spodziewa# 
sygna&ów z ty&u g&owy, natomiast w sym-
fonice (polecam symfonie Szostakowicza 
z Haitinkiem – Decca) –zaskakuj%cej g&!-
bi i jeszcze bardziej efektownej szeroko-

"ci sceny. Plany s% pouk&adane, a )ród&a 
d)wi!ku otoczone subteln% aur% pog&osu. 
To wra$enia podobne, jak z magneto-
statu, ale instrumenty s% ogniskowane 
ostrzej, jak na kolumny o studyjnym ro-
dowodzie przysta&o.

D)wi!k wype&nia pokój bez proble-
mu i ma to dodatkowe znaczenie, je$eli 
mówimy o jego rozmiarach. Bo dopiero 
dynamika po&%czona z przestrzeni% daje 
z&udzenie otaczaj%cej nas muzyki. Aby 
dozna# tej skali wra$e(, trzeba pos&ucha# 
dosy# g&o"no. SCM 40 nie s% najlepszym 
wyborem dla osób, które lubi% s&ucha# ci-
chutko, w nocy. Przy niskich poziomach 
wzmocnienia graj% dobrze, ale nie ol"nie-
waj%co. Potrzebuj% przekroczy# pewn% 
granic!, by si! otworzy#. Dosy# szybko 
znajdziecie j% we w&asnym zakresie, ale 
paradoksalnie, b!dzie to te$ zale$a&o od 
energiczno"ci wzmacniacza. Z Makiem 
ten punkt okre"li&bym jako „dolne strefy 

stanów "rednich”. Wiem, $e MA7000 jest 
dwuipó&krotnie dro$szy od SCM 40, 

ale nie oznacza to, $e po&%czenie b!-
dzie mezaliansem. 

Tym bardziej, $e kolejna ce-
cha, czyli przejrzysto"# d)wi!ku, 
znów zas&uguje na superlatywy 
w opisie. Tutaj &%czy si! z otwar-
to"ci% i daje poczucie bezpo-
"redniego kontaktu z muzyk%.  
W opisach sprz!tu cz!sto u$y-
wa si! metafor zdejmowanego 

koca lub ods&oni!cia kurtyny po-
mi!dzy s&uchaczem a g&o"nikami.  

W moim odczuciu – nadu$ywa-
nych, bo je"li stosuje si! je do monito-

rów za 2000 z&, to co powiedzie# w tym 
przypadku? Lepiej je sobie zostawi# na 
takie wydarzenia, jak Tempo VI czy  
SCM 40. Celowo napisa&em to s&owo,  
bo naprawd! rzadko do testu tra*a pro-
dukt wybitny. Na tyle, $e mo$na to uzna# 
za wydarzenie.

Przejrzysto"# ATC nasuwa na my"l 
skojarzenie z przybli$eniem planów i po-
wi!kszeniem )róde&. Jednak tym razem 
nie trzeba si! ucieka# do takich zabie-
gów, bo wszystko mamy podane na tacy 
i widzimy jak przez mikroskop. Czysto"# 
i przejrzysto"# w dobrych nagraniach 
potra*% zadziwi#. Podobne wra$enia pa-
mi!tam z dobrze nag&o"nionych studiów, 
kiedy s&ucha&em plików 24 bity/48 kHz. 
Wiele zale$y od realizacji. .wietne spra-
wiaj%, $e d)wi!k si! otwiera niemal jak 
za dotkni!ciem czarodziejskiej ró$d$ki, 
a ka$dy szczegó& z t&a staje si! obecny 
na równych prawach z g&osem solisty.  
W starszych nagraniach s&ycha# ju$ nie-
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dostatki ówczesnej techniki. Na przy-
k&ad jedna z moich ulubionych p&yt -e 
Doors – „-e So/ Parade” ukazuje, $e 
d)wi!kowcy nie najlepiej sobie wówczas 
radzili z „wysok%” perkusj%. A mo$e to 
wynik remasteringu z 2006 roku? Trud-
no powiedzie#, jednak wydawnictwa 
ECM-u pokazuj%, $e mo$e by# o niebo 
lepiej.

Mimo zjawiskowej przejrzysto"ci ATC 
nie zdradza tendencji do rozmieniania 
muzyki na drobne. Przeciwnie, poka-
zuje j% jako ca&o"#; nie s&ycha# spoje(  
w pa"mie, mo$e oprócz integracji góry ze 
"rednic%.

W tym momencie mo$emy spokoj-
nie przej"# do barwy, rodzaju brzmienia  
i analizy podzakresów. Bas ju$ mamy  
z g&owy, bo wymaga& osobnego akapitu.

Je$eli mia&bym w kilku s&owach opisa# 
brzmienie, na my"l przychodz% mi okre-
"lenia: mi!siste, j!drne, bezpo"rednie, 
masywne (chocia$ jak zajdzie potrzeba, 
to lekkie i zwiewne) i czyste jak krysz-
ta&. W stosunku do balansu tonalnego 
mo$na znale)# "ladowe ocieplenie, które 
dodaje muzyce okr%g&o"ci i humanizmu. 
Nie ma kolumn w pe&ni liniowych, ale 
je$eli jakie" mo$na uzna# za neutralne 
i naturalne, to na pewno ATC si! do 
nich zaliczaj%. S&ucha&em klasyki w wie-
lu odmianach. Wokale brzmi% na nich 
prawdziwiej ni$ na Tempo VI, z kolei 
tamte bardziej neutralnie traktuj% gitary  
i skrzypce. Pomi!dzy tymi dwoma wybit-
nymi g&o"nikami postawi&bym znak rów-
no"ci. Trzeba jednak pami!ta#, $e AP s% 

&atwe do wysterowania i zagraj% z lamp%, 
20-watowym tranzystorem w klasie A, 
ale te$ z wdzi!czno"ci% przyjm% 250 W.  
Mo$na pod&%czy# dowolny wzmacniacz 
i spodziewa# si! dobrego efektu, o ile 
elektronika b!dzie odpowiedniej kla-
sy. Z ATC jest zupe&nie inaczej – tylko 
200 rzetelnych watów i stado amperów 
zapewni% wra$enia, które opisuj!. Kon-
*guracje naturalne dla Audio Physiców,  
z ATC mog% si! okaza# *askiem. Dlatego 
je$eli komu" w domu nie zagra tak, jak 
si! spodziewa& po przeczytaniu poprzed-
nich akapitów, mog! tylko powiedzie#: 
lojalnie ostrzega&em i wskazywa&em kie-
runek poszukiwa(. Jak si! kto" spodzie-
wa& cudów – jego sprawa.

Polecam pos&ucha# muzyki fortepiano-
wej. Warto zauwa$y#, jak prawdziwie s% 
pokazane "rednica i góra skali, otoczka 
pog&osowa i oczywi"cie bas. Przes&ucha-
&em chyba trzykrotnie pod rz%d znako-
mite sonaty Scarlattiego w wykonaniu 
Marka Drewnowskiego (nagranie z roku 
1987, pierwotnie wydane przez Tonpress. 
Obecnie Dux odkupi& prawa do klasycz-
nego katalogu tej *rmy. Wypada tylko 
podzi!kowa# za ratowanie polskiej kul-
tury) – pozycja obowi%zkowa w p&ytotece 
ka$dego audio*la. Wykonanie absolutnie 
genialne. Niektórzy mówi%, $e najlepsze. 
Kiedy Leonard Bernstein us&ysza& je w ra-
diu, zadzwoni& do redakcji i zapyta&, kto 
gra? Szybko skontaktowa& si! ze sprawc% 
zamieszania i zaproponowa&: „Za dwa 
tygodnie gramy z Nowojorczykami. Czy 
ma Pan w repertuarze koncert Brahmsa?” 
Drewnowski nie mia&, ale kto odmówi 
Bernsteinowi? Przez dwa tygodnie nauczy& 
si! jednego z najtrudniejszych utworów  

w literaturze fortepianowej i zadebiutowa& 
w wielkim "wiecie. 

To brzmi jak bajka o Kopciuszku. 
Maestro by& do tego stopnia zachwyco-
ny m&odym pianist% z Polski, $e poleca& 
go wszystkim mo$nym "wiata klasyki. 
Drewnowski "wiatowej kariery ostatecz-
nie nie zrobi&, ale pozosta&o nagranie, 
teraz wreszcie wydane na CD. Mo$e nie 
jest to audio*lska realizacja, ale fortepian 
brzmi lepiej ni$ dobrze. Nie przesadzono 
z $adnym z zakresów i przekonuj%co od-
dano akustyk! sali. Okazuje si!, $e ATC 
potra*% nie tylko gruchn%#, ale tak$e po-
kaza# zwiewno"# i subtelno"# nagrania  
z dalekiego planu. P&yta wci%ga. S&ucha-
nie jej na SCM 40 te$.

Je"li ju$ skupiamy si! na fortepianie  
i instrumentach akustycznych, nie spo-
sób nie wspomnie# o "rednicy. G&o"nik 
jest zupe&nie inny ni$ wi!kszo"# na ryn-
ku, st%d i wra$enia odbiegaj% od kanonu. 
Kolumny cechuje "ladowe ocieplenie, 
które dodaje prezentacji odrobin! okr%-
g&o"ci i mi!sisto"ci. Zwykle za taki stan 
odpowiada reprodukcja centrum pasma. 
Tymczasem w ATC trudno postawi# 
tak jednoznaczn% diagnoz!. Przyczyn 
doszukiwa&bym si! raczej w górnym za-
kresie basu, bo obserwacja wokali, gitar 
i saksofonów prowadzi do zaskakuj%-
cych wniosków. Mamy tu do czynienia 
z kompletn% bezstronno"ci% i obiekty-
wizmem. Wielgachna kopu&ka pokazuje 
instrumenty tak, jak zosta&y nagrane. 
Nie wprowadza swojego zabarwienia,  
a przynajmniej ja nic takiego nie dostrze-
g&em. Je$eli nagranie jest ch&odne, to tak 
zostanie zaprezentowane. Je$eli g&os wo-
kalistki s&odzi niemi&osiernie, us&yszymy 

-DN�MXĝ��WR�QLH�WUL�ZLULQJ�� 
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to z g&o"ników. Najwa$niejsze s% jednak 
nies&ychane rozdzielczo"# i szczegó&o-
wo"#. Je$eli mamy do czynienia z takim 
d)wi!kiem, zwykle uwag! kierujemy na 
gór! pasma. A mo$e to po prostu cecha 
dobrej kopu&ki? Je$eli tak, to od dzi-
siaj jestem najwi!kszym sobie znanym 
fanem przetwornika SM-150. Zw&asz-
cza jego precyzji w dozowaniu pog&osu  
i kompletnego braku s&yszalnych znie-
kszta&ce( i przyd)wi!ków. Mo$na by# 
naprawd! zaskoczonym dzia&aniem ko-
pu&ki, bo muzyka zdaje si! wyp&ywa#  
z kompletnej ciszy.

Pozostaje nam ju$ tylko góra pasma. To 
jedyne, co chcia&bym w ATC poprawi#. 
Nie jest z&a, ale pozosta&e aspekty brzmie-
nia stawiaj% poprzeczk! tak wysoko, $e 
tutaj te$ spodziewamy si! wyra*nowa-
nia, perfekcyjnej czysto"ci, d)wi!czno"ci 
i no"no"ci. Tymczasem kolumny w tym 
zakresie nie przewy$szaj% konstrukcji ze 
swojego przedzia&u cenowego i znajd% 
si! konkurenci, którzy zagraj% szlachet-
niej i bardziej przekonuj%co. W dodatku 
ATC góry maj% sporo. Nikomu jej nie 
zabraknie; raczej wi!cej osób t! hojno"# 
przyjmie bez entuzjazmu. Nie mo$emy 

si! ju$ tutaj spodziewa# takiej precyzji 
i d)wi!czno"ci jak w "rednicy. Czasem 
tweeter lubi poha&asowa# i daje odczu# 
lekk% ziarnisto"#. Dotyczy to g&ównie in-
strumentów perkusyjnych. Wiele zale$y 
tak$e od nagrania, bo w naprawd! do-
brych realizacjach wysokie tony s% straw-
ne. Problem pojawia si! dopiero w stan-
dardowych produkcjach muzycznych.  
A takich jest, niestety, wiele.

Podkre"lam, $e nie jest to jaka" kom-
pletna skucha. Góra ATC obiektywnie 
zas&uguje na czwórk! z minusem. Je$eli 
jednak ucze( jest wybitny pod ka$dym 
wzgl!dem i ma same szóstki na "wiadec-
twie z paskiem, to ta jedna czwórka, na-
wet z wuefu, po prostu rzuca si! w oczy. 

.RQNOX]MD
Jestem pod wielkim wra$eniem tych 

kolumn. Pisz%c ten test i s&uchaj%c ko-
lejnych p&yt, wielokrotnie u"miecha&em 
si! od ucha do ucha. Potra*&y zaskaki-
wa#, kiedy ju$ my"la&em, $e wszystko 
o nich wiem. W porównaniu z konku-
rencj% cena jest wr!cz okazyjna. Trzeba 
tylko pami!ta#, $e ATC s% nies&ychanie 
wymagaj%ce wobec wzmacniacza. Je$e-

li my"licie, $e nap!dzicie je przeci!tn% 
integr%, za mniej ni$ 10 000 z&, wybijcie 
to sobie z g&owy. SCM 40 po$eraj% waty 
jak wyg&odnia&y pies szynk!. Na wzmac-
niacz wydacie du$o, ale uwierzcie mi, 
$e warto. Spe&niaj%c wszystkie warunki 
prawid&owej kon*guracji, mo$ecie ocze-
kiwa# d)wi!ku przekraczaj%cego barier! 
hi-endu. Moja osobista rekomendacja!

ATC SCM 40

'\VWU\EXFMD��� Decibel

&HQD���� ������]ï
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