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Audium  

iewielkie kolumny to po-
mys! niemieckiego pro-
ducenta Franka Urbana. 

Oprócz g!o"ników pasywnych Audium 
oferuje tak#e modele aktywne oraz pó!-
aktywne. Do recenzji tra$! tym razem 
klasyczny uk!ad pasywny. No, mo#e 
niezupe!nie, bo z klasyk% niemiecka 
wytwórnia ma niewiele wspólnego. Za 
to pasywny – na pewno.

Comp 7 to niewielkie pod!ogówki.  
Skrzynie wykonano z p!yty MDF, wy-
ka&czanej naturalnymi fornirami (trzy 
warianty do wyboru) oraz czarnym albo 
bia!ym lakierem fortepianowym. 'cian-
ki zosta!y lekko zaokr%glone, co reduku-
je drgania, a wewn(trzne wzmocnienia 
zapobiegaj% rezonansom. Deska fronto-
wa zosta!a pokryta specjaln% pow!ok%, 
która oprócz niew%tpliwych walorów 
estetycznych spe!nia tak#e funkcje 
akustyczne. Przód zdobi ciemnoszara 
p!ytka o zaokr%glonych bocznych "cian-
kach. Separuje ona g!o"nik "rednio-wy-
sokotonowy od reszty obudowy.

Doln% cz(") wyko&czono ciemnosza-
rym coko!em, sk!adaj%cym si( z dwóch 
elementów oddzielonych od siebie czte-
rema nó#kami. Powsta!a w ten sposób 
szczelina ma kluczowe znaczenie dla 
konstrukcji – przez ni% w!a"nie wydo-
bywa si( bas.

Na tylniej "ciance, tak jak we wszyst-
kich modelach Audium, znajduj% si( 
wygodne z!%cza bi-wire, umo#liwiaj%ce 
instalacj( dowolnego okablowania.

Na froncie umieszczono 76-mm prze-
twornik szerokopasmowy, pokrywaj%cy 
pasmo wysokich i "rednich cz(stotliwo-
"ci. Wygl%da to troch( dziwnie, bo wraz 
z otaczaj%c% go p!ytk% g!o"nik jest nie-

wielki w porównaniu do reszty kolum-
ny. Poza tym ulokowano go wysoko, tu# 
przy górnej "ciance obudowy. Kosz jest  
odlewany z aluminium, a membrana to 
papier wzmacniany w!óknami bambu-
sa. W jej centrum wida) aluminiowy 
korektor fazy. Do nap(du s!u#y neo-
dymowy magnes. Ca!o") umieszczono 
w osobnej komorze, oddzielaj%c w ten 
sposób szerokopasmowy przetwornik 
od woofera.

Skoro o nim mowa, to pro-
jektant postawi! na po!%czenie 
znanych rozwi%za& i w!asnych 
pomys!ów. Chodzi zarówno  
o kszta!t g!o"nika, jak i jego 
usytuowanie. Przetwornik ba-
sowy znalaz! si( od spodu ko-
lumny, co jest rozwi%zaniem 
znanym cho)by z takich kon-
strukcji, jak Chario Cygnus czy 
Pegasus. Kszta!t samego g!o"ni-
ka równie# nie stanowi nowo"ci 
na miar( odkrycia Ameryki, 
poniewa# owalny woofer wy-
korzysta! swego czasu Sonus 
Faber w legendarnej Extremie. 
Jednak Audium po!%czy!o oba 
rozwi%zania, co ju# jest orygi-
nalne. Wbrew pozorom, nie po-
sz!o na !atwizn(, poniewa# oba 
przetworniki w Comp 7 $rma 
zaprojektowa!a od pocz%tku do 
ko&ca.

Driver ma owalny kszta!t, ze 
wzmacnian% celulozow% mem-
bran% i centrowan% przed!u#on% 
cewk%. Wszystkie komponenty 
ulokowano w sztywnym, alu-
miniowym koszu, zamontowa-
nym tak, #eby g!o"nik promie-

niowa! w kierunku pod!ogi. Odleg!o") 
pomi(dzy wooferem a podstaw% ko-
lumny jest sta!a. Zabieg ten mia! mu 
zapewni) stabilne warunki pracy, nie-
zale#nie od umiejscowienia kolumn  
w pomieszczeniu. Ale czy jest tak do 
ko&ca, skoro bas-re*eks znalaz! si(  
z ty!u? Sprawa dyskusyjna.

Aleksandra Chili&ska

■
■
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 Comp 7 jedno mog( po-
wiedzie) na pewno – s% nie- 
pozorne. Kolumny do") 

subtelne, o delikatnej urodzie, zupe!nie 
nie wskazuj% na to, #e wewn%trz drzemie 
wulkan mocy. Jak na moje 18 m+ owej 
mocy by!o nawet a# nadto, szczególnie 
je#eli chodzi o podstaw( basow%.

Z pocz%tku nie do ko&ca wierzy!am 
zapewnieniom producenta, jakoby te  
kolumny mia!y bez trudu ruszy) z po-
sad pomieszczenia powy#ej 25 m+. 
Po tym, jak talerze w kuchni wpad!y  
w rezonans, przekona!am si( jednak, #e 
nie k!ama!. Bas (a w zasadzie basiszcze) 
wype!ni! pokój a# po szczeliny w su$cie. 
Szybkie u#ycie za!%czonych w komplecie 
g%bek poskutkowa!o i niskie tony zosta-
!y skrócone do akceptowalnych rozmia-
rów. Po przemy"leniu stwierdzi!am, #e 
zaistnia!e zjawisko w tym przypadku nie 
powinno by) czynnikiem dyskredytuj%-
cym kolumny, poniewa# moje pomiesz-
czenie jest odrobin( za ma!e w stosunku 
do ich mo#liwo"ci. Lepiej sprawdzi!yby 
si( w nim chyba Comp 5.

Przyj(!am zatem niewielk% popraw-
k( i mog!am spokojnie przyst%pi) do 
testu. 

Pierwszym wyborem by! album „,e 
Beatles Nova” Gra#yny Augu"cik i Pau-
lihno Garcii. I sta!o si(! Zagra!o nie-
przyzwoicie dobrze. Naturalna, nama-
calna "rednica spowodowa!a, #e d-wi(k 
wyla! si( z g!o"ników, rozchodz%c !a-
godnie po pokoju. S!uchaj%c kolejnych 

utworów, stopniowo utwierdza!am si( 
w przekonaniu, #e wokal jest odwzo-
rowany wiernie, bez zb(dnych zaokr%-
gle&: niezwykle wyra-ny, detaliczny,  
o lekko z!otym zabarwieniu.

P!yta „Ladies Jazz vol. 5” równie# 
sprawi!a mi wiele rado"ci. S!ycha) by!o 
ka#dy oddech, zg!osk( i mla"ni(cie. 

Carmen Cuesta brzmia!a koj%co i s!od-
ko, ale bez zb(dnego lukru. Audium 
odda!y naturaln% barw(, artykulacj(  
i odg!osy towarzysz%ce fonacji. Sybi-
lanty pojawia!y si( sporadycznie i nie 
mia!y dra#ni%cego charakteru.

Wszystkie kameralne kompozycje, 
szczególnie kobiece g!osy (Loreena 
McKennitt „,e Visit”), brzmia!y de-
likatnie, niektóre eterycznie; inne za" 
szorstko i piaszczy"cie. Za ka#dym ra-
zem inaczej, ale prawdziwie.

Du#o si( dzia!o w zakresie "rednicy, 
która odwa#nie wychodzi!a o krok przed 
baz(, nadaj%c prezentacji bezpo"redni  
i #ywy charakter. I chocia# czasem bra-
kowa!o dodatkowej przestrzeni i po-
wietrzno"ci, to i tak "rodek pasma sta-
nowi najwi(kszy atut tych konstrukcji.

Z przyjemno"ci% odda!am si( od-
s!uchom repertuaru symfonicznego. 
Smyczki, klarnety i oboje w „Weselu Fi-
gara” W.A. Mozarta zosta!y zaprezento-
wane d-wi(cznie i naturalnie, podobnie 
jak znakomite wokale operowe. Podo-
ba!a mi si( tak#e precyzja przedstawie-
nia sk!adów kameralnych. Comp 7  

dobrze przekaza!y niuanse brzmienia 
skrzypiec, wiolonczel czy fortepianu. 
Góra p!ynnie uzupe!nia!a "rednic(. Nie 
wychodzi!a przed szereg, nie próbo-
wa!a #y) w!asnym #yciem. D-wi(k by! 
harmonijny i soczysty. Nie by!o mowy 
o nadmiernej detaliczno"ci ani rozja-
"nianiu.

Jednak zestrojenie basu nie do ko&ca 
zyska!o moj% aprobat(. Nie chodzi tu 
wcale o jego ilo"), bo z tym kolumny 
nie mia!y problemu, zachowuj%c si( 
czasem jak parowóz, w którym !adow-
niczy pracuje na trzy zmiany. Raczej  
o szczegó!owo"). Wybrzmienia by!y 
swobodne i nasycone, barwa – na-
prawd( niez!a, a bas schodzi! nisko. 
Natomiast ró#nicowanie niskich to-
nów pozostawi!o niedosyt. O ile jeszcze 
kontrabas solo dawa! si( roz!o#y) na 
poszczególne szarpni(cia strun, o tyle 
ju# w po!%czeniu z innymi instrumen-
tami detalizacja linii basowej stawa!a 
si( trudna. Umyka!y niuanse. Dla ama-
torów silnej stopy perkusyjnej siódemki 
b(d% stanowi!y nie lada uciech(, mnie 
jednak zabrak!o delikatnych smaczków. 
Na usprawiedliwienie dodam, #e bas 
nie snu! si( po pod!odze. By! punktual-
ny i nie-le rozci%gni(ty. Nale#y jednak 
uwa#a) przy doborze elektroniki i nie 
pozwala) sobie nawet na odrobin( sa-
mowolki. Audium potrzebuj% wzmac-
niacza b(d%cego basowym zamordy-
st%. Je"li postanowimy wprowadzi) do 
systemu odrobin( basowej demokracji, 
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pami(tajmy, #e musi by) ona kontrolo-
wana.

Comp 7 nale#% do kategorii kolumn 
s!u#%cych do s!uchania muzyki w sen-
sie holistycznym, a nie audio$lskiego 
pastwienia si( nad nagraniem w poszu-
kiwaniu niuansów. To dobrze graj%ce 
zestawy o niebanalnej urodzie, z bar-
dzo dobr% stereofoni%. S% stosunkowo 
dynamiczne, z wyra-n% g!(bi% i scen%, 
której szeroko") przekracza rozpi(to") 
bazy. 'rednica jest wyra$nowana – na-
turalna i obiektywna, a ca!e brzmienie 
– przyjemne.

„Ka#da nowo") razi, obra#a nawet, 
zanim da si( rozpozna)” – stwierdzi! 
kiedy" Zygmunt Krasi&ski. Je#eli mia! 
racj(, przed kolumnami Audium rysuje 
si( ciekawa przysz!o").

Aleksandra Chili&ska

udium s% starannie zaprojek-
towane wzorniczo, niewielkie 
 i oprócz dobrego d-wi(ku 

maj% si( dobrze prezentowa) w nor-
malnych wn(trzach. Wiele urz%dze& 
hi-$ projektuje si( z podobn% my"l%, 
ale efekt nie zawsze jest równie udany. 
Te zestawy s% !adne i nie narzucaj% si( 

w pomieszczeniach, a brzmi% równie 
sympatycznie, jak wygl%daj%.

D-wi(k Comp 7 jest raczej !agodny. 
Brzmi% przejrzy"cie, z wyra-n% gór% pa-
sma, dobr% artykulacj%, czyteln% "rednic% 
i "rednio silnym, stosunkowo mi(kkim 
basem. Jak na potrzeby mojego po-
mieszczenia (25 m+) niskich tonów by!o 
w sam raz. Odnosz( wra#enie, #e mog% 
one by) do") wra#liw% cz("ci% prezenta-
cji. S!ycha) by!o lekkie i w sumie nie na-
tr(tne zabarwienie rezonansowe, które 
w mniejszym pokoju mog!oby stanowi) 
k!opot. Jednak w 25 m+ by!o ju# w po-
rz%dku.

Poniewa# jestem przyzwyczajony do 
szybkiej reakcji du#ych membran o nie-
wielkim wychyleniu, bas Audium od-
biera!em jako z!agodzony, co wpisywa!o 
si( w muzykaln% koncepcj( brzmienia. 
Razem z przyjemn%, naturaln% "rednic% 
i nieprzerysowan% gór% zakres niskoto-
nowy tworzy! ca!o"), któr% mo#na pole-
ca) melomanom. Wyczynowcy hi-endu, 
licz%cy w!osy w brodzie dyrygenta, ra-
czej i tak b(d% szuka) gdzie indziej.

Wiele pozytywnych wra#e& pozosta-
wi! ods!uch jazzu; zw!aszcza sk!adów 
kameralnych. Szczególnie lubi( ten 
rodzaj muzyki, zatem zwykle od niej 
zaczynam testy. Wys!ucha!em m.in. 
ciekawej p!yty Tadeusza Borczyka „No 
name” (Flower Records), na której gra 
oktet, a tak#e „Desmond Project”, „My 
Song”, „Waltz for Derby” oraz „Under 
the Missouri Sky” – zestaw w takiej czy 
innej kon$guracji pojawiaj%cy si( cz(sto 
w moich recenzjach. Ta ostatnia p!yta 
jest trudna ze wzgl(du na du#y !adunek 
niskich tonów z kontrabasu Hadena. 
Kolumny przesz!y przeze& do") spo-
kojnie, prezentuj%c zalety opisane po-
wy#ej. Kobiece g!osy z „Best Audiophile 
Voices II” by!y naturalne, chocia# górze 
brakowa!o troch( wyra$nowania do-
brej wst(gi lub ceramiki. Nie by!o luki 
mi(dzy g!osem a akompaniamentem. 
Gitara i kontrabas pojawia!y si( mo-
mentalnie tam, gdzie powinny, a ca!o") 
by!a spójna i naturalna. D-wi(k tych 
zestawów wykazuje pewne elementy 
pe!nopasmowo"ci i nie bez powodu –  
w ko&cu wysokie tony i "rednic( obs!u-
guje ten sam przetwornik. Odtworzenie 
muzyki by!o satysfakcjonuj%ce i pozwa-
la!o na d!ugie, odpoczynkowe s!ucha-
nie. Równie# widok kolumn poprawia! 
nastrój (nie licz%c #ebrowatego rysunku 
okleiny, za którym nie przepadam).

P!yty z nagraniami symfonicznymi 
zachowa!y dobry nastrój, który zapa-

mi(ta!em z kameralistyki. Prosz( mnie  
jednak -le nie zrozumie): cudu nie by!o.  
Kilkana"cie centymetrów to nie trzy-
dzie"ci. Audium graj% muzyk( orkiestro-
w% ca!kiem poprawnie, z umiarkowa-
nym rozmachem, lokuj%c instrumenty 
odrobin( za lini% bazy. Stereofonia jest 
dobra, a separacja -róde! pozornych 
wci%# na niez!ym poziomie. Brzmie-
nie jest spójne. S!ycha) raczej, #e gra 
orkiestra ni# pojedyncze instrumenty. 
To dobrze. Natomiast oddanie pot(gi 
i rozmachu odpowiada mniej wi(cej 
rozmiarom kolumn, ale z plusem. Wiel-
ko") tych zestawów przywodzi na my"l 
raczej fujark( ni# b(ben wielki; ca!kiem 
nies!usznie. Uwa#am to za dobry kom-
promis. Mocna czwórka w skali sze"cio-
stopniowej.

Moja ogólna ocena Comp 7 waha si(, 
ale nie schodzi poni#ej dobrej, przynaj-
mniej je"li chodzi o brzmienie. Wygl%d 
i wyko&czenie zas!uguj% na szóstk(.  
Audium to zestawy dla melomana 

rozporz%dzaj%cego "rednim pokojem  
(20-25 m+), zw!aszcza s!uchacza nie-
wielkich sk!adów. A je"li zapragnie po-
s!ucha) symfoniki, to dzielne kolumien-
ki te# mu j% dostarcz% i nie zawiod%. To 
ma!e zestawy z du#% klas%. Gdybym  
w "rednim pokoju, zawieraj%cym pó!ki 
z ksi%#kami i troch( starych mebli, mia! 
zestawi) dobrze brzmi%cy, dyskretny 
system, prawdopodobnie wybra!bym 
do niego w!a"nie te kolumny.

Alek Rachwald
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