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ryginalna edycja Dynaudio Spe-
cial 25 ujrza!a "wiat!o dzienne  
w 2002 roku i zaraz potem 

zosta!a dos!ownie wessana przez ry-
nek. Wiadomo"# o wybitnych walorach 
brzmieniowych i rozs$dnej cenie rozesz!a 
si% szybko, ale nie tylko ona przes$dzi!a 
o komercyjnym sukcesie urodzinowe-
go monitora. Nie mniej istotny by! fakt, 
&e Du'czycy zapowiedzieli ograniczon$ 
liczb% par. Po ich rozes!aniu do dystrybu-
torów na ca!ym "wiecie produkcja mia!a 
zosta# zako'czona, a monitor by!by ju& 
osi$galny tylko na rynku wtórnym. Infor-
macja musia!a podzia!a# mobilizuj$co na 
klientów, którzy rzucili si% do sklepów i na 
pniu wykupili produkcj%. Tym, którzy nie 
zd$&yli albo nie dysponowali w tym czasie 
wystarczaj$cymi funduszami, pozosta!o 
obej"# si% smakiem i t%sknym wzrokiem 
wypatrywa# kolekcjonerskich egzempla-
rzy na rynku wtórnym. Oczywi"cie, gdyby 
produkt by! s!aby, limitowana oferta nie  
zrobi!aby furory, ale jako &e urodzinowe 
Dynaudio uda!y si% nadspodzie-
wanie, wielu zainteresowanych 
odchodzi!o z kwitkiem. 

Mimo nalegania dystry-
butorów i niezaspokojone-
go popytu, produkcji nie 
wznowiono i wygl$da!o na 
to, &e z my"l$ o nowych Spe-
cial 25 nale&y si% po&egna#. 
Z t$ niekoniecznie przy-
jemn$ wiadomo"ci$ klienci 
Dynaudio  musieli &y# przez 
dobrych siedem lat. Dopiero  
w 2009 zacz%!y kr$&y# plot-
ki, &e monitory znów si% po-
jawi$, ale &e b%dzie to tylko 
krótka partia, a nie regularna 
oferta. Posiadacze egzempla-
rzy z oryginalnej edycji troch% 
si% zmartwili, ale zdecydowa-
nie wi%cej by!o zadowolonych. 
Kiedy pog!oski si% potwierdzi!y, 
w ruch posz!y zaskórniaki i linie debeto-
we, bo drugi raz takiej okazji nie mo&na 
by!o przegapi#. 

Z nieo(cjalnych informacji wynika, &e 
w latach 2010/2011 produkcj% Special 25 
wznawiano trzykrotnie. Warunkiem by!o 
zebranie odpowiedniej liczby zamówie'  
z ca!ego "wiata (niepotwierdzone )ró-
d!a mówi$ o 500 sztukach). Kiedy lista 
by!a kompletna, uruchamiano pro-
dukcj%, montowano dok!adnie tyle, 
ile by!o potrzeba i ko'czono seri%. 
Ca!y nak!ad tra(a! od razu do dys-
trybutorów. Nie wytwarzano zapa-
sów magazynowych.

Do Polski w 2010 przyjecha!o 25 par 
Special 25 z wybarwieniu mokka i luksu-
sowym lakierem fortepianowym. Ostatnia 
dost%pna para gra!a na Audio Show 2011  
i przypuszczalnie znalaz!a ju& dach nad 
obudow$. Czyli znów koniec i bomba, a kto 
nie kupi! ten tr$ba? Ano, niezupe!nie. Edy-
cja fortepianowa rzeczywi"cie si% wyczer-
pa!a i jak to rzeczowo okre"laj$ kibice pi!ki 
no&nej: nie ma i nie b%dzie. B%dzie za to 
krótka seria z tymi samymi przetwornikami  
i zwrotnic$, ale w obudowie matowej. Po-
dobno ta edycja jest naprawd% ostatnia,  
w my"l zasady: do trzech razy sztuka. 
Polski przedstawiciel Dynaudio twierdzi, 
&e produkcja zosta!a de(nitywnie zako'-
czona, a maszyny dostosowane do innego 
modelu. Co" w tym mo&e by#. Co praw-
da maszyny zawsze mo&na przestawi#, ale  
w listopadzie Special 25 znik!y z o(cjalnej 

witryny Dynaudio. Warto zachowa# czuj-
no"#. Co prawda dotychczasowa historia 
Special 25 sugerowa!aby powrót do tematu 
za kilka lat, ale lepiej nie spekulowa#. Nie-
miecki w!a"ciciel marki mo&e uzna#, &e tak 
zaawansowanego monitora nie op!aca si% 
sprzedawa# za torb% "liwek i albo w ogóle 
porzuci my"l o wznawianiu produkcji albo 
wystawi tak$ cen%, &e wszystkim kapcie 
spadn$. 

Moment jest dobry tak&e dlatego, &e 
matowe Special 25 s$ ta'sze od fortepia-
nowych. Mo&e nie tak luksusowe i nie- 
powtarzalne (co by nie mówi#, w!a"ciciele 
edycji piano wygrali i maj$ rarytas), ale za 
to identyczne pod wzgl%dem zastosowa-
nych rozwi$za' i przetworników. 16700 z! 
za taki kawa! techniki g!o"nikowej, historii 
i pozycj% w "wiecie hi-( to niewiele. Oczy-
wi"cie nale&y si% upewni#, czy brzmienie 
tra(a w nasz gust, ale w przypadku jubi-
leuszowych Dynaudio prawdopodobie'-
stwo pomy!ki d$&y do zera.

Budowa
Wykonanie Special 25 jest bar-

dzo solidne. Matowej 
wersji brakuje mo&e 
luksusowego blasku 
lakieru fortepiano-
wego, ale poza tym 
jest identyczna i rów-
nie masywna. Skrzynk% 
zbudowano z drewno-
pochodnych materia!ów  
o dwóch stopniach 
spoisto"ci. *cianki ze-
wn%trzne to MDF (deska 
g!o"nikowa ma 25 mm  
grubo"ci), za" wewn$trz 
wklejono panele z p!y-
ty wiórowej (LDF) oraz 
dodatkowe poprzeczne 

wzmocnienia z tego same-
go materia!u. Taka konstrukcja 

usztywnia konstrukcj%, a jednocze"nie 
jest mniej podatna na rezonanse. Dzi%ki 
ró&nej g%sto"ci budulca s$ one efektyw-
niej rozbijane i nie zabarwiaj$ d)wi%ku 
przetworników. 

Skoro o nich mowa, to Dynaudio raczy 
swoich klientów tym, co najlepsze. Wy-
sokotonowa kopu!ka to s!ynny Esotar2, 
obecny tylko w drogich i bardzo drogich 
zestawach du'skiej wytwórni. Przetwor-

nik ma prze)roczyst$ membran%  
z impregnowanego jedwabiu  
i neodymowy magnes. Doklejona 

z ty!u komora obni&a cz%stotli-
wo"# rezonansow$ i ch!odzi cewk%, 

przeciwdzia!aj$c kompresji sygna!u  

Luksusowa edycja z roku 2010  

w lakierze fortepianowym.  
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w czasie d!u&szej pracy z wysok$ g!o"no-
"ci$. Ca!o"# wspiera si% na du&ym ko!nie-
rzu wykonanym w formie odlewu alumi-
niowego i jest mocowana trzema wkr%tami. 
Esotar2, podobnie jak jego protoplasta 
Esotar, to jeden z najbardziej cenionych 
przetworników wysokotonowych w histo-
rii hi-(. Rozs!awi! mark% w"ród audio(-
lów i hobbystów. Ci ostatni musz$ jednak 
obej"# si% smakiem, poniewa& Dynaudio 
nie sprzedaje go osobno, koncentruj$c si% 
na oferowaniu gotowych kolumn. 

Nisko-"redniotonowiec to równie& 
w!asne i zacne opracowanie Dynaudio.  
W materiale informacyjnym na temat 
Special 25 czytamy, &e powsta! na bazie 
przetwornika montowanego we +ago-
wych Evidence Master. Nisko-"rednio-
tonowy sto&ek ma 20 cm "rednicy, ale 
membrana jest wyra)nie mniejsza, ponie-
wa& kosz zajmuje dobre 1,5 cm z ka&dej 
strony. Tradycyjnie dla du'skiej wytwór-
ni, membran% wykonano z MSP (Magne-
sium Silicate Polymer), czyli polimeru 
z dodatkiem metakrzemianu magnezu. 
Nikt inny nie stosuje takich membran, 
cho# oczywi"cie ró&nych odmian polime-
rów i polipropylenu spotyka si% ca!e mnó-
stwo. Dynaudio !$czy mi%kkie kopu!ki  
z „mi%kkimi” g!o"nikami "rednio- i nisko-
tonowymi. To (rmowa recepta na muzy-
kalne i detaliczne brzmienie.

Podobnie jak s!ynny tweeter, basowiec 
wspiera si% na koszu odlewanym z alumi-
nium. Do deski frontowej mocuje go sze"# 
"rub wchodz$cych w gwintowane metalo-
we tuleje. Dzi%ki temu wyj%cie g!o"nika nie 

spowoduje wypaczenia otworów monta-
&owych. Pod obrze&em kosza umieszczo-
no elastomerow$ podk!adk% zapobiega-
j$c$ wpadaniu przetwornika w rezonans. 
Ramiona s$ bardzo w$skie – geometria 
znów charakterystyczna dla Dynaudio 
– dzi%ki czemu nawet kiedy membrana 
pompuje du&o powietrza, przep!ywa ono 
swobodnie. Uk!ad magnetyczny ma sto-
sunkowo niewielk$ "rednic%, co, znaj$c 
jego szlachetny rodowód, pozwala przy-
puszcza#, &e jest neodymowy. 

Pasmo dzieli zwrotnica zamontowa-
na na p!ytce drukowanej wzmocnionej 
w!óknem szklanym. I tutaj znów rozwi$-
zania typowe dla Dynaudio – (ltr 1. rz%du  
z obwodem linearyzuj$cym impedancj%, 
z!o&ony z podzespo!ów przedniej jako"ci. 
Wida# polipropylenowe kondensatory  
i cewki powietrzne. Ceramiczne oporniki 
znajduj$ si% od spodu i oddaj$ ciep!o do 
aluminiowej p!yty, b%d$cej równocze"nie 
tyln$ "ciank$. Dzia!a ona jak radiator, 
stabilizuj$c termicznie zwrotnic% i do-
datkowo usztywnia konstrukcj%. Stanowi 
tak&e atrakcyjny akcent wzorniczy. Eks-
kluzywny charakter monitora podkre"la 
aluminiowa tabliczka z autografem Wil-
frieda Ehrenholza – za!o&yciela i preze-
sa Dynaudio – oraz oryginalne gniazda 
WBT. Oczywi"cie tylko jedna para, bo za 
bi-wiringiem Du'czycy nie przepadaj$, za 

to rozstawiona tak szeroko, &e praktycznie 
eliminuje ryzyko przypadkowego zwarcia 
ko'cówek. Terminale s$ ukryte w plasti-
kowych p!aszczach, wygodne i przyjmuj$ 
dowolny rodzaj ko'cówek. Szczególnie 
warte polecenia s$ wide!ki. Pasuj$ ideal-
nie do otworów umieszczonych w dolnej 
cz%"ci gniazd, a porz$dnie dokr%cone na 
pewno nie wypadn$. 

Pomimo zastosowania bli)niaczych 
przetworników i obudów Special 25 z lat  
2010/2011 nie s$ identyczne jak orygi- 
nalna edycja 2002. Producent okre"la je 
jako wersj% ostateczn$ (org. (nal re-issue) 
uwzgl%dniaj$c$ post%p, jaki si% dokona!  
w technice g!o"nikowej. Podstawowe za!o-
&enia pozosta!y jednak niezmienne. Nowe 
monitory powinny gra# nieco lepiej od po-
przedników, ale utrzymywa# si% w tej samej 
estetyce brzmieniowej.

Produkcja Special Twenty-Five odby-
wa si% w Danii. Nie oznacza to monta&u  
z podzespo!ów importowanych z Dalekie-
go Wschodu, ale rzeczywist$ prac% du'-
skich stolarzy i techników. Ma to swoje 
dobre i z!e strony. Mia!em do czynienia 
z trzema parami tych monitorów i tyl-
ko jedna by!a wykonana perfekcyjnie.  
W drugiej by!o wida# pod k$tem delikatne 
zacieki lakieru, w trzeciej ko!nierz kopu!ki 
z jednej strony nie by! idealnie zlicowany 
z desk$ frontow$. Poza tym ca!a jedna 
partia opu"ci!a fabryk% bez tabliczek z au-
tografem prezesa i trzeba by!o je dosy!a# 
osobno. Taki ju& urok r%cznej roboty. 

O ile brak tabliczek nie przes$dza o po-
dejrzanym pochodzeniu monitorów, to 
niew!a"ciwy kolor kodu paskowego powi-
nien wzbudzi# czujno"#. Kupuj$c kiedy" 
Dynaudio na rynku wtórnym, zwró#cie 
uwag%, &e Special 25 mia!y czerwone albo 
szare (najnowsza wersja) karteczki z ko-
dem paskowym, przyklejone w lewym 
dolnym rogu tylnej p!yty. Je&eli zoba-
czycie gdzie" g!o"nik bez oznacze' albo  
z pomara'czowym kodem – miejcie si% na 
baczno"ci. Chi'czycy zwietrzyli interes. 

Do t!umienia u&yto grubych p!atów 
zbitej g$bki oraz sztucznej waty. Po!$-
czenia poprowadzono splotk$ z miedzi 
beztlenowej. Od strony (ltra ko'cówki 
s$ lutowane; do wyprowadze' g!o"ników 
mocowane na wsuwki. Jako"# u&ytych 
podzespo!ów jest wzorcowa – Special 25 
to superpromocyjny pakiet najlepszych 
cz%"ci i my"li technologicznej Dynaudio. 
Monitory bardzo dobrze wygl$daj$ na 
(rmowych podstawkach Stand 4. Mo&na  
w nich schowa# kabel lub wype!ni# sub-
stancj$ t!umi$c$, ale nawet puste brzmie-
niowo s$ bez zarzutu.

Obudowa w fornirze barwionym  

na kolor mokki. Tym razem  
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Special 25 nie s$ ani naj!atwiejszym ani 
wyj$tkowo wymagaj$cym obci$&eniem. 
Z 15-watow$ lamp$ b%d$ gra!y, ale lepiej 
wybra# „co" mocniejszego”. Wydajne kon-
strukcje tranzystorowe – tak; je&eli lampa, 
to w miar% mocna. 

W ramach przygotowa' do testu monito-
ry pracowa!y z trzema zacnymi wzmacnia-
czami: Accuphase’em E-560, McIntoshem 
MA7000 i ko'cówk$ mocy ModWright 
KWA 150 Signature sterowan$ Audio Rese-
archem LS27. Wszystkie zestawienia gra!y 
"wietnie, a ostatnia z wymienionych i naj-
dro&sza – najlepiej. Moc wzmacniacza jest 
mile widziana, ale ze s!abszym piecem da 
si% stworzy# udane zestawienie. Nie mo&na 
sobie natomiast pozwoli# na kompromis  
w kwestii jako"ci elektroniki. Nie chodzi  
o to, &e musi by# drogo, ale dobrze – na-

pewno. Je"li sobie odpu"cimy, mo&emy 
by# pewni, &e Dynaudio wytkn$ b!$d z 
aptekarsk$ dok!adno"ci$. W drug$ stron% 
jest znacznie !atwiej – mo&na pod!$czy# 
dowolnie wyra(nowany wzmacniacz albo  
odtwarzacz CD i nigdy nie b%dzie to za 
du&o w stosunku do potencja!u kolumn. 
Mog$ by# najta'szym elementem zesta-
wu, a i tak b%d$ b!yszcze#. Zasada, &e na 
kolumny wydajemy dwa razy tyle co na 
wzmacniacz i trzy razy tyle co na )ród!o 
(us!ysza!em ostatnio na wystawie; czego 
to ludzie nie wymy"l$), zdecydowanie tutaj 
nie dzia!a. 

Monitory Dynaudio najd!u&ej praco- 
wa!y ze wspomnian$ kombinacj$ Mod- 
Wright/Audio Research i )ród!em Accu-
phase DP-500. Marzy!em o dCS-ie Pucci-
nim, Soulution 540 albo Accu DP-700, bo 
by!em pewny, &e z ka&dym z nich osi$gn%-
!yby jeszcze wy&szy poziom. Ale i z DP-500 
zagra!o tak dobrze, &e trudno si% by!o ode-
rwa# od s!uchania. Sugeruj% te& sprawdzi# 
Audio Aero Capitole oraz MBL-a 1531A. 
Analogowa charakterystyka poprzedniej 

wersji tego drugiego dobrze rokuje kon(-
guracji. System by! okablowany !$czówka-
mi Tara Labs ISM Onboard ,e 0,8 i Fadel 
Coherence II oraz g!o"nikowym Acro-
linkiem S3000. Zasilanie (ltrowa! Giga-
watt PC-3 SE Evo, a dostarcza!y: Gigawatt 
LS1, Harmonix X-DC Studio Master 350 
i Acrolink PC-6100. Elektronika sta!a na 
stolikach Sroki i Stand Artu. G!o"niki – na 
wspomnianych (rmowych Stand 4. Ca!o"# 
gra!a w 16,5-metrowym pokoju delikatnie 
zaadaptowanym akustycznie.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Je&eli s!ucha# niewygrzanych Special 25, 
to tylko za kar%. Nie wiem, komu si% narazi-
!em, ale do recenzji otrzyma!em fabrycznie 
now$ par%. Kartony pachnia!y "wie&ym for-
nirem i du'skim powietrzem.

Spodziewa!em si% najgor-
szego i wiele si% nie pomy-
li!em. Pierwsze cztery dni 
mamy z g!owy. Mo&na 
si% zaj$# spekulacj$ na 
gie!dzie, czytaniem 

prasy brukowej albo czym" równie bezpro-
duktywnym. B%dzie równie fascynuj$ce 
jak s!uchanie niewygrzanych Dynaudio. 
Pasmo jest poszarpane jak linia brzegowa 
Norwegii. Co" skrobie, syczy i szele"ci. 
-adu i sk!adu w tym nawet na lekarstwo, 
a najgorsze, &e znik$d nadziei. Podobno 
tak ma by#, tylko ile to „podobno” b%dzie 
trwa!o? Bo je"li kwarta!, to dzi%kuj%, mam 
robot%. 

Pi$tego dnia tak jakby co" si% prze!ama-
!o. W tle p!yn%!a akurat Fever Ray i ude-
rzy!o mnie dziwne wyeksponowanie linii 
basu, która zamiast ledwie zauwa&alnie 
snu# si% gdzie" z ty!u, wysz!a na pierwszy 
plan. Pasowa!a tam co prawda jak koniak 
do przedszkola, ale czasami takie dziwno-
"ci zwiastuj$ nadchodz$cy prze!om. B!$d 
by! ewidentny i nie móg! wynika# z doce-
lowej charakterystyki g!o"nika. Pos!ucha-
!em wi%c jeszcze chwil% z niedowierzaniem 
i wróci!em do obowi$zków. 

Nast%pnego dnia wszystko wróci!o do 
normy, a d)wi%k zacz$! zdradza# nie"mia-
!e oznaki spójno"ci. Dochodzi! tak powoli 

jeszcze przez tydzie' wyg!adzaj$c si%, wy-
równuj$c i przekazuj$c coraz wi%cej niu-
ansów. Po dwóch tygodniach od w!$czenia 
kolumny osi$gn%!y poziom, który zapami%-
ta!em z weekendowego ods!uchu innej pary 
kilka miesi%cy wcze"niej. Gdyby nie tamto 
do"wiadczenie, niewykluczone, &e rzuci!-
bym r%cznik. *wie&e Dynaudio od rozgrza-
nych dzieli przepa"#. Podejrzewam, &e za 
pó! roku ta sama para b%dzie gra!a jeszcze 
bardziej organicznie i naturalnie. 

Ods!uchowi w miar% rozegranych Spe-
cial 25 towarzyszy!a powracaj$ca my"l: 
po co komu pod!ogówki, skoro tak gra 
monitor? Co prawda ods!uch Wilsonów 
Sophia III nieco z!agodzi! jej pierwot-
n$ jednoznaczno"#, ale w ko'cu Wil-
son kosztuje tyle, co pi%# par Dynaudio, 
wi%c w sumie !aski nie robi. Je&eli jednak 

zejdziemy w bardziej przyst%pne rejony 
cenowe, oka&e si%, &e spory, dobrze ze-
strojony monitor potra( zapewni# fenome-
nalny d)wi%k i radzi sobie z nag!o"nieniem  
25-30 metrów, a wi%c pokoju, w którym 
muzyki s!ucha wi%kszo"# z nas. W pa"mie 
Dynaudio niczego nie brakuje. Bas maj$ jak 
dzwon, gór% d)wi%czn$ i czyst$ jak kryszta! 
i pi%knie znikaj$ z pomieszczenia. Co maj$ 
pod!ogówki, czego brakowa!oby Special 
25. Wi%ksze obudowy? G!o"nik to nie ko-
moda. Wi%cej wooferów? Powtarzam: Dy-
naudio maj$ bas, który zawstydzi niejedn$ 
konstrukcj% wolnostoj$c$. Im d!u&ej si% 
nad tym zastanawia!em, tym bardziej sobie 
u"wiadamia!em m$dro"# Brytyjczyków, 
kupuj$cych g!ównie zestawy na podstaw-
k%. Skoro d)wi%k mo&e by# tak samo dobry  
i czysty, to chyba rzeczywi"cie warto odej"# 
od stereotypów. 

Zestrojenie Dynaudio jest pierwszorz%d-
ne. Zrównowa&ony d)wi%k wspiera si% na 
stabilnym fundamencie niskotonowym. 
Ten jest raczej mi%kki, co nie znaczy, &e 
rozlaz!y i nie sposób go kontrolowa#. Wy-

Powietrzne cewki i polipropylenowe  
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legenda hi-endu. 20-cm woofer to 
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sokiej jako"ci wzmacniacz poradzi sobie 
bez problemu. Poluzowanie mo&e si% poja-
wi# w s!abszych aplikacjach, ale nawet wte-
dy nie powinno si% zmieni# w karykatur%. 
Po prostu b%dzie s!ycha#, gdzie nale&y co" 
poprawi#. 

Special Twenty-Five s$ uniwersalne re-
pertuarowo. Na bardzo wysokim poziomie 
odtwarzaj$ sk!ady symfoniczne, kame-
ralistyk%, hip-hop, muzyk% elektroniczn$  
i wokaln$. Otrzymujemy fantastyczne po-
!$czenie detaliczno"ci, barwy i nieskom-
presowanej dynamiki. Jest jednak rodzaj, 
w którym sprawdzaj$ si% wybitnie. To pia-
nistyka; jazzowa czy klasyczna – bez zna-
czenia. One s$ do niej stworzone. Brzmi$ 
"wietnie, gdy fortepianowi towarzyszy 
sk!ad orkiestrowy albo sekcja rytmiczna, 
ale kiedy instrument zaczyna gra# solo, 
pojawia si% prawdziwa magia. Przestrze', 
powietrze i namacalno"# s$ tak sugestyw-
ne, &e wgniataj$ w fotel. Bardzo rzadko 
polecamy jaki" produkt w ciemno, ale je-
&eli wi%kszo"# waszej p!ytoteki stanowi$ 
nagrania fortepianowe, mo&ecie si% nie 
fatygowa# na ods!uch, tylko od razu poda# 
adres do wysy!ki.

Dzi%ki naturalnej barwie "rodka pasma, 
delikatnie tylko ocieplonej, g!osy i in-
strumenty akustyczne równie& wypadaj$ 
znakomicie. Nie natkniecie si% na skon-
turowane pasmo albo nieprawid!owo"ci 
w zszyciu zakresów. Jedwabna kopu!ka 
p!ynnie przekazuje obowi$zki polipro-
pylenowemu sto&kowi, a ten dorównuje 
jej szczegó!owo"ci$. To zgrany tandem, 
harmonijnie po!$czony perfekcyjnie do-
bran$ zwrotnic$. Nie przypuszczam, by 
tak dobre g!o"niki mog!y powsta# jedynie  
w wyniku symulacji komputerowej. Kto" 
ich musia! uwa&nie pos!ucha# i na tej pod-
stawie wykona# ostateczne strojenie. Pi%k-
nie mu si% uda!o! 

Bas, mimo &e mocny i bardzo nisko roz-
ci$gni%ty, nie stara si% zdominowa# pas- 
ma. Wype!nia je, gwarantuje oparcie, ale 
nie zaciemnia przekazu i nie pozbawia go 
witalno"ci. Góra, cho# ma wszelkie zadatki 
na gwiazd% i mieni si% bogactwem odcieni, 
nie stara si% koncentrowa# na sobie uwagi 

s!uchacza. Jest wyra)na, skrzy si%, d)wi%-
czy i na pewno nie sposób jej zarzuci# fa!-
szywej skromno"ci, ale jej aktywno"# nie 
prowadzi do zachwiania balansu tonalne-
go ani rozja"nienia d)wi%ku. To na d!u&sz$ 
met% mog!oby si% sta# nu&$ce, a Dynaudio 
mo&na z nies!abn$c$ przyjemno"ci$ s!u-
cha# godzinami. 

I co istotne – mo&na s!ucha# cicho. Ju& 
przy bardzo niskim wychyleniu potencjo-
metru pojawia si% bas zapewniaj$cy wra&e-
nie pe!ni. W Audio Researchu wystarczy!a 
pozycja 1 w trybie niskiego wzmocnienia 
i d)wi%k by! zrównowa&ony i kompletny. 
G!o"niejszy ods!uch równie& nie stanowi 
problemu, poniewa& Dynaudio bardzo 
d!ugo nie generuj$ zniekszta!ce'. Potra($ 
wytworzy# zaskakuj$ce, jak na monitor, 
ci"nienie akustyczne, zachowuj$c panowa-
nie nad d)wi%kiem. 

Na koniec o ostatniej wielkiej zalecie 
urodzinowych monitorów, czyli prze-
strzeni. Jest spektakularna. Scena zaczyna 
si% zdecydowanie za baz$, wi%c o uprzy-
wilejowaniu pierwszego planu nie ma 
mowy. Mimo to d)wi%k jest namacalny  
i wiarygodny. O znikaniu g!o"ników z po-
mieszczenia nie ma nawet co wspomina#. 
Mo&na si% w nie wgapia# niczym sroka 
w gnat, a i tak d)wi%k b%dzie dochodzi!  
z przestrzeni pomi%dzy nimi. .ród!a po-
zorne s$ stabilne i nie napompowane. Ca-
!o"# du&a, swobodna, ale bez przerysowa'. 
Nie czuje si% napi%cia; &adnego niepotrzeb-
nego niepokoju pomi%dzy instrumentami. 
Za to za nimi wida# aksamitne t!o. Special 
25 graj$ du&ym, pouk!adanym d)wi%kiem, 
który "wietnie pasuje do high-endowe-
go systemu ustawionemu w normalnym 
pomieszczeniu. Pyta!em ju&, po co komu 
pod!ogówki?

.RQNOX]MD

Wybitny monitor. W cenie do 20 kz! po-
walczy z nim chyba tylko Harbeth Super 
HL5.
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