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ranscendent to zgrabna, cho! g"#-
boka pod"ogówka o charakterystycz-
nym dla ameryka$skiej wytwórni 

kszta"cie przedniej %cianki. Jej p"aszczyzna 
nie jest jednolita, ale po%cinana z boków  
i od góry, dzi#ki czemu wygl&da nieco-
dziennie i sprawia, 'e Avalony wyró'niaj& 
si# w%ród innych kolumn. 

O wyborze akurat takiego kszta"tu prze-
s&dzi"y wzgl#dy akustyczne. Po%cinana 
deska g"o%nikowa ma rozprasza! d(wi#k, 
który – odbity od przeciwleg"ej %ciany po-
mieszczenia albo twardych mebli – móg"by 
wraca! do kolumny i zaburza! jako%! wra-
'e$ przestrzennych. Mniejsza powierzchnia 
przedniej %cianki i jej „aerodynamiczny” 
kszta"t maj& powodowa!, 'e odbite d(wi#-
ki b#d& j& op"ywa!, zamiast zniekszta"ca! 
fal# generowan& bezpo%rednio przez prze-
tworniki. Wzgl#dy estetyczne te' nie by"y  
z pewno%ci& bez znaczenia, kolumny Ava-
lona nie tylko s& rozpoznawalne na pierw-
szy rzut oka, ale te' dobrze si# prezentuj&. 
Niektórym uk"ad ostro po%cinanych kra-
w#dzi przywodzi na my%l rzeczy ostateczne 
(mówi&c wprost: przypomina trumn#), 
ale nawet mimo eschatologicznych sko-
jarze$ Transcendenty dobrze wygl&daj& 
w pomieszczeniu i zaskakuj&co dobrze 
si# z nim komponuj&. 

Jedyn& osob& niezadowolon& z ich 
kszta"tu b#dzie stolarz. Wykonanie takiej 
obudowy, a pó(niej po"o'enie na niej forni-
ru to prawdziwe wyzwanie. Tutaj potrzeba 
dobrego fachowca i du'o cierpliwo%ci, bo 
high-endowy produkt musi by! wykona-
ny idealnie. Avalony s& i na któr& kraw#d(  
by%my nie patrzyli, fornir le'y jak ula",  
a wzór p"ynnie przechodzi przez za"ama-
nia. To mistrzowska robota, któr& mo'na 
porówna! do wykonania dobrego mebla. 
Zapewne tak'e adekwatnie kosztuje. Wy-
daje si# wielce prawdopodobne, 'e wi#k-
szo%! kosztów wytworzenia Avalonów (nie 
mówimy tu o procesie projektowym, bo to 
zupe"nie inna bajka) poch"aniaj& obudowy. 
Najwy'szej klasy fornirów i roboty stolarza 
nikt nie dostaje za darmo.

Transcendenty s& dost#pne w wyko$-
czeniach standardowych i specjalnych. 
Pierwsza grupa to: orzech, klon i czere-
%nia. Druga – mirt czeczot, orzech czeczot 
i klon ptasie oczko. Ró'nica w cenie jest 
ogromna i mo'e wynika! z kosztu zakupu 
samych oklein, jak równie' ze wzgl#dów 
handlowych. Avalon decyduje, 'e zamó-
wi wi#ksz& ilo%! skrzynek w popularnych 
wyko$czeniach, dzi#ki czemu uzyskuje 
korzystniejsz& cen#. Pozosta"e s& teoretycz-
nie dost#pne, ale ich cena nie zawiera ju' 
opustu. Na szcz#%cie, niezale'nie od wersji, 

jako%! obudów pozostaje najwy'sza. )wia-
domo%! kontaktu z towarem luksusowym 
jest w tym przypadku bezdyskusyjna.

Transcendent to dwudro'ny uk"ad wy-
konany w oparciu o g"o%niki renomowa-
nych niemieckich producentów. Wysokie 
tony przetwarza ceramiczna kopu"ka Ac-
cutona o %rednicy 25,4 mm. )rednic# i bas 
– dwa 17,8-cm sto'ki z membranami He-
xacone. Materia" ten zosta" opatentowany 
przez Etona, ale do jego wytworzenia wy-
korzystano w"ókna b#d&ce wynalazkiem 
chemicznego koncernu DuPont. Hexacone 
ma struktur# kanapkow& – pomi#dzy war-
stwami kewlaru znajduje si# misterna kon-
strukcja w kszta"cie plastra miodu, uple-
ciona z w"ókien nomeksowych; wyra(nie 
wida! sze%ciok&tny wzór na powierzchni 
drgaj&cej. Membrana jest sztywna, a zara-
zem cechuje si# dobrym t"umieniem we-
wn#trznym. Poza tym jest lekka, stabilna 
mechanicznie i niepodatna na "amanie. 
Oparcie dla g"o%nika tworzy kosz odlewa-

ny z metali lekkich, a nap#d – magnes bez 
ekranowania. 

Na podkre%lenie zas"uguje wyj&tkowo 
staranny monta'. )ruby wchodz& w gwin-
towane tuleje, dzi#ki czemu ewentualna 
konieczno%! wykr#cenia g"o%nika nie spo-
woduje wypaczenia otworów. Pomi#dzy 
koszem a magnesem znajduje si# podk"ad-
ka z tworzywa sztucznego, wyt"umiaj&ca 
mikrodrgania i zapobiegaj&ca przenoszeniu 
si# rezonansów obudowy na membran#. 

Uk"ad wewn#trznych usztywnie$ skrzy-
ni zosta" pomy%lany tak, 'e do pionowej de-
ski wklejonej za magnesami mocowane s& 
okr&g"e elementy z MDF-u. W %rodku maj& 
cienk& poprzeczk#, a powierzchni# styka-
j&c& si# z magnesem pokrywa do%! g#st& 
pianka owini#ta gumowatym tworzywem. 
Nigdy wcze%niej nie widzia"em podobne-
go rozwi&zania. Prawdopodobnie chodzi 
o dodatkowe usztywnienie przetworni-
ka i wyt"umienie 
szcz&tkowych 

Avalon Transcendent  
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drga$, jakie mog"yby si# przenosi! przez 
magnes, ale dlaczego projektant zdecydo-
wa" si# akurat na tak& konstrukcj# – po-
zostanie tajemnic&. Pewne jest, 'e takie 
rzeczy nie powstaj& przez przypadek i 'e 
cierpliwo%! stolarza znów zosta"a wysta-
wiona na prób#.

Skoro ju' zajrzeli%my do obudowy, warto 
doda!, 'e kable do wyprowadze$ przetwor-
ników s& lutowane, a nie mocowane na 
zasuwki. Ka'dy spleciono z trzech oddziel-
nie izolowanych 'y" z miedzi beztlenowej. 
Nie zdziwi"bym si#, gdyby taka geometria 
równie' zosta"a wybrana nieprzypadkowo. 
Tym bardziej, 'e ko$cowe odcinki przewo-
dów s& najpierw zbierane w koszulk# ter-
mokurczliw& i dopiero w wi&zce lutowane. 
Nikt nie dok"ada"by sobie roboty, gdyby 
niuanse nie mia"y znaczenia. 

Wida! równie', 'e przednia %cianka 
ma obudow# warstwow&. Na zewn&trz 
znajduje si# fornirowany HDF, natomiast 
od spodu – MDF. Do wyt"umienia u'yto 
sztucznej waty. Zwrotnicy nie wida!, ale 
nawet gdyby mo'na si# by"o do niej dosta!, 
to i tak na niewiele by si# to zda"o. Ava-
lon pilnie strze'e sekretu *ltrów i chroni 
je przed w%cibskimi spojrzeniami, szczel-

nie zalewaj&c substancj& t"umi&c&. Dzi#ki 
temu podzespo"y nie mikrofonuj&, d(wi#k 
jest czysty, a Patel %pi spokojnie, wiedz&c, 
'e nikt mu nie skopiuje Avalonów. Oczy-
wi%cie, mo'e próbowa!, ale strojenie pozo-
stanie s"odk& tajemnic& autora oryginalnej 
konstrukcji.

W dnie obudowy znajduje si# otwór. Nie 
jest to bas-re+eks, ale otwór stratny, co ozna-
cza, 'e nie zosta" dostrojony do konkretnej 
cz#stotliwo%ci. Skrzynia wspiera si# na lakie-
rowanym na czarny mat cokole z MDF-u, 
ale – co nietypowe – nie przewidziano 
opcji wkr#cenia we$ kolców. Te dostajemy 
wprawdzie w komplecie, ale ich górna po-
wierzchnia jest p"aska. Kolumny nale'y po 
prostu na nich postawi!. Nie s& one w 'aden 
sposób mocowane, ale dopóki nie zadzia"a-
my na obudow# naprawd# du'& si"&, stoj& 
stabilnie. Nale'y tylko zadba! o równe pod-
"o'e, poniewa' z oczywistych wzgl#dów nie 
ma mo'liwo%ci wypoziomowania.

Avalony s& dostarczane z maskownica-
mi ozdobionymi stylizowanym logo *rmy. 
Zosta"y zaprojektowane jako element uk"a-
du akustycznego, w zwi&zku z czym produ-
cent zaleca, 'eby ich nie zdejmowa!.

Gniazda to wysokiej klasy terminale 
Cardasa dokr#cane jedn& %rub&. Umiesz-
czono je do%! nisko nad pod"og&, co u"atwi 
instalacj# ci#'kich kabli. Korzysta si# z nich 
wygodniej ni' z konwencjonalnych zaci-
sków, pod warunkiem, 'e u'ywamy prze-
wodów z wide"kami. Banany nie wchodz&, 
a monta' kabli bez ko$cówek móg"by si# 
zako$czy! odes"aniem wzmacniacza do 
Krainy Wiecznych ,owów. Najbezpiecz-
niej b#dzie pozosta! przy wide"kach i nie 
komplikowa! sobie 'ycia na si"#.

.RQğJXUDFMD

S"yszeli%cie zapewne nieraz o trudno-
%ciach zwi&zanych z poprawn& aplikacj& 
Avalonów. Gwarancj# udanych ods"uchów 
dawa"a tylko kon*guracja: Avalon/Spectral/
MIT. Reszta? Wielka niewiadoma i prze-
wa'nie rozczarowanie. Mo'na by"o wyda! 
sto tysi#cy na g"o%niki, które z niczym nie 
gra"y. A je%li ju', to zupe"nie nie dawa"o si# 
przewidzie!, kiedy i dlaczego. Transcenden-
ty to nowe my%lenie i przeciwie$stwo tamtej 
szko"y. Z kombinacj& Audio Research LS27/
ModWright KWA 150 Signature zagra"y od 
razu, w dodatku ustawione na oko. Hipote-
z#, 'e akurat mia"em szcz#%cie, odrzuci"em 
po lekturze recenzji Alana Sircoma, opubli-
kowanej na "amach brytyjskiego magazynu 
„Hi-Fi +”. Autor równie' zauwa'a, 'e te 
Avalony s& wyj&tkowo przyjazne w aplika-
cji. Graj& z ró'nymi wzmacniaczami i nie 
stawiaj& wygórowanych wymaga$. 

Na pewno warto szuka! wydajnej elek-
troniki tranzystorowej, która sprosta ich 
zapotrzebowaniu na moc. Co do lamp, 
SE o niskiej mocy raczej odpadaj&. Mo'-
na wypróbowa! mocne, przejrzyste push- 
-pulle. Avalon u'ywa ko$cówek Edge’a 
(USA) albo Karana z Serbii, ale – jak po-
kazuje przyk"ad ModWrighta – nie s& to 
jedyne zestawienia, które mo'na poleci!  
z czystym sumieniem. Wa'niejsza od 
marki jest jako%! d(wi#ku. Z efektyw-
no%ci& 88 dB i impedancj& znamionow&  
4 omów Transcendenty to mo'e nie bu"ka 
z mas"em, ale te' 'aden tor przeszkód. Nie 
ma tu nic z podej%cia: „Najpierw damy Ci  
w ko%!, a pó(niej si# zobaczy”. To raczej 
„high-endowy plug and play”. Efekty od 
razu s& dobre, co napawa optymizmem  
i w perspektywie b#dzie zach#ca! do dal-
szych poszukiwa$. Ze starszymi mode-
lami bywa"o bardzo ró'nie. Trzeba by"o 

mie! szcz#%cie, 'eby uzyska! przyzwoity 
d(wi#k i mas# cierpliwo%ci, 'eby us"ysze! 
co% wi#cej. 

Mówi&c zupe"nie szczerze, nigdy nie lu-
bi"em tej marki. Po co komu g"o%nik, który 
z niczym nie dzia"a? Albo wielka kolumna, 
której brakuje basu? Bez sensu. Transcen-
dent zwiastuje zmiany. Gra od pierwszego 
pod"&czenia. Nie stroi fochów; nie wymaga 
biegania z laserowym miernikiem i usta-
wiania co do milimetra. Po prostu dzia"a – 
od razu i bez zb#dnych wst#pów.

Do recenzji dotar"a ju' wygrzana para, 
wi#c trudno zgadywa!, jak zachowuje si# 
nowa. Podobno Avalony rozgrzewaj& si# 
500 godzin, ale nie przypuszczam, 'eby 
akurat te pracowa"y tak d"ugo. W ka'dym 
razie, 'ycie z u'ywanymi Transcendentami 
jest lekkie, "atwe i przyjemne. Wygl&da na 
to, 'e kto% w ameryka$skiej *rmie poszed" 
po rozum do g"owy i postanowi" zbudo-

Wysokie tony – ceramiczny 
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Hexacone, czyli zaawansowana 
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wa! kolumny pi#knie brzmi&ce i przyjazne 
u'ytkownikowi. Lepiej pó(no ni' wcale.

Transcendenty nie maj& równie' wy-
górowanych oczekiwa$ co do wielko%ci 
pomieszczenia czy adaptacji akustycznej.  
W 16,5 m- d(wi#k mie%ci" si# bez trudu. Na 
pewno mo'e gra! lepiej, zawsze mo'e, ale 
da"o si# doceni! nieprzeci#tne walory tych 
kolumn. Bez markowych ustrojów korygu-
j&cych akustyk#, bez wystawiania g"o%ni-
ków na %rodek pokoju i wielogodzinnych 
poszukiwa$ k&ta dogi#cia. Najcenniejsza 
wskazówka dotycz&ca ustawienia to… zo-
stawi! maskownice na swoim miejscu i nie 
przysuwa! kolumn do samej %ciany. Poza 
tym Transcendenty s& tolerancyjne i zbu-
dowane do pracy w normalnych domach,  
a nie studiach masteringowych.

Kon*guracja u'yta w te%cie obejmowa"a 
odtwarzacz MBL 1531A oraz wspomniany 
wcze%niej przedwzmacniacz Audio Research 
LS27 i ko$cówk# mocy ModWright KWA 
150 SE. Sygna" przesy"a"y "&czówki Tara Labs 
ISM Onboard .e 0,8, Fadel Coherence II  
i g"o%nikowe Acrolinki S3000. Pr&d *ltrowa" 
Gigawatt PC-3 SE Evo, a przesy"a"y Harmo-
nix X-DC 350 Studio Master, Gigawatt LS-1 
i Acrolink PC6100. Elektronika sta"a na sto-
likach Sroka i Stand Art STO MkII; kolum-
ny na kolcach do"&czanych w komplecie. 
Ch#tni mog& wypróbowa! podstawki Finite 
Elemente. D(wi#k si# zmieni. Czy b#dzie le-
piej – kwestia gustu.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Pierwsza my%l po pod"&czeniu: „Jest bas! 
Pr#dzej bym si# diab"a spodziewa"”. Do-
tychczasowe do%wiadczenia z Avalonami 
dawa"y si# sprowadzi! do stwierdzenia, 'e 
d(wi#k jest tak wyra*nowany, 'e brakuje 
miejsca na muzyk#. Na tkank#, faktur#, 
organiczno%!. Z przetworników p"yn#"o 
mnóstwo informacji, tyle 'e nic z nich nie 
wynika"o. Transcendentowi wystarczy"y 
dwie minuty, by budowan& latami niech#! 

zamieni! najpierw w 'yczliw& ciekawo%!, 
a z czasem w fascynacj#. Ten g"o%nik jest 
zarazem prosty i *nezyjny. Elegancki i do-
sadny. Nie uda"oby si# to, gdyby pasmo nie 
mog"o si# oprze! na stabilnym, mocno za-
rysowanym basie. Producent deklaruje, 'e 
Transcendenty schodz& do 26 herców. To 
piekielnie nisko i nawet je%li jest w tym nut-
ka optymizmu, to i tak obecno%! niskich 
rejestrów odczuwa si# wyra(nie. Zapewne 
wi#ksze Time’y osi&gaj& jeszcze lepszy wy-
nik, ale ju' to, co pokazuj& Transcendentny, 
jest doprawdy spektakularne. 

Kiedy pierwszy raz s"ucha"em „Mylo 
Xyloto” Coldplay, odruchowo si#gn&"em 
po ksi&'eczk# w poszukiwaniu autora ma-
steringu. Bob Ludwig, studio Gateway (na 
marginesie, jeden z nielicznych posiadaczy 

legendarnego ju' dzi% przetwornika Paci*c 
Microsonics Model 2). Wszystko jasne – to 
jeden z najlepszych specjalistów w swojej 
dziedzinie. Basisko w „Hurts like Heaven” 
rozlewa si# po pod"odze fal& g#st& jak smo-
"a. Avalony sterowane przez ModWrighta 
odtworzy"y ten efekt z pe"n& kontrol& i wy-
trzymanymi do ko$ca d"ugimi d(wi#kami. 
Bez utraty nat#'enia; bez zadyszki. Zagra"y 
mocno i wyra(nie – przynajmniej na tyle, 
na ile pozwala specy*ka realizacji. P"y-
ta przygotowana do odtwarzania w radiu 
zostaje poddana kompresji i korektom pa-
sma. Transcendenty b"yskawicznie to wy-
chwyci"y, ale pokaza"y te' wdzi#k "adnych, 
przebojowych piosenek. 

Ledwie zaczynamy je odtwarza! i od razu 
nasuwa si# wiele obserwacji – bas, sztucz-
no%! realizacji i paradoksalna w jej kontek-
%cie "atwo%! odbioru, a przecie' nie wspo-
mnieli%my jeszcze o %rednicy, przestrzeni, 
mikrodynamice czy wysokich tonach. Do-
tkn#li%my jednak czego% o wiele wa'niej-
szego, co tak naprawd# decyduje, czy ra-
do%! z zakupu nowych g"o%ników z czasem 
ust#puje miejsca znu'eniu, czy przeciwnie 
– z ka'dym tygodniem ro%nie i sk"ania do 

zakupu kolejnych p"yt. Najnowszy album 
Coldplay trudno uzna! za audio*lski,  
a jednak dobrze si# go s"ucha. Avalony do-
starczaj& na jego temat morza informacji, 
ale potra*& pój%! dalej – dokonuj& syntezy  
i docieraj& do tre%ci. Nawet je%li jest ni& tyl-
ko urocza piosenka. To je odró'nia od kon-
tenerów poprawnych, zrobionych zgodnie 
ze sztuk&, ale nudnych jak +aki z olejem 
kolumn. Takich, którym stawia si# dobre 
oceny cz&stkowe, ale z którymi nie chce si# 
zosta! ani chwili d"u'ej ni' to konieczne. 
Transcendenty id& o krok dalej. Ponad rze-
telno%!, ponad zwyczajno%!, ponad prze-
ci#tno%!. Nie jestem pewien, czy uda si# to 
wychwyci! w czasie godzinnego ods"uchu, 
ale kiedy si# z nimi pomieszka, pojawia si# 
magnetyzm. Takie g"o%niki zdarzaj& si# nie-

zwykle rzadko. Czasem nawet konstruktor 
nie jest do ko$ca %wiadom, dlaczego tym 
razem si# uda"o. Ale kiedy ju' s&, trzeba si# 
nimi cieszy!. S"uchanie takiego brzmienia 
to prawdziwa rado%! i nie trzeba by! znaw-
c& hi-endu, by si# o tym przekona!.

D(wi#k jest swobodny, zrównowa'ony, 
z wyra(nie zaznaczonymi skrajami pasma. 
Nie ma mowy o przesadzie, ale te' nicze-
go nie trzeba si# domy%la!. Avalony nie 
'a"uj& basu, o wiele ob*tszego, ni' mo'na 
by si# spodziewa! po dwudro'nej pod"o-
gówce. Nie 'a"uj& tak'e %rednicy – barw-
nej i nasyconej. W po"&czeniu z wyj&tko-
wo zró'nicowan& gór& daje to znakomity 
efekt. Do naszych uszu docieraj& hektolitry 
planktonu z"o'onego z detali wybrzmie$, 
sk"adowych harmonicznych i mikroinfor-
macji o akustyce pomieszczenia. Jednocze-

Kanapkowa membrana z kewlaru 
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%nie wszystko pozostaje spójne i p"ynne. 
D(wi#k zachowuje jednorodno%! i g"ad-
ko%!. Nie jest nerwowy ani poszarpany. Pa-
nuje w nim wewn#trzna harmonia, która 
udziela si# s"uchaczowi i potra* wprawi! 
w b"ogostan. Daje ogromn& satysfakcj#  
z odbioru kolejnych p"yt. Pozwala wejrze! 
w struktur# nagra$ i wci&ga. Je'eli pierwsz& 
rzecz&, któr& robicie po powrocie do domu 
jest w"&czenie systemu, to bardzo dobry 
znak. Transcendenty do tego zach#caj&. Ich 
przejrzysto%! powoduje, 'e b#d& wymaga! 
szlachetnego towarzystwa, ale je'eli spe"ni-
cie ten warunek, czeka Was wiele rado%ci 
ze s"uchania. Mo'na je potraktowa! jako 
pierwszy element high-endowego systemu 
i zbudowa! wokó" nich pi#knie brzmi&- 
c& kon*guracj#. Warto wyekspono-
wa! ich liczne zalety. Po prostu na 
to zas"uguj&. 

To samo dotyczy nagra$. S"ab-
szych nie wyeliminuj& z p"ytoteki, 
ale dopiero z dobrymi zab"ysn&. 
Mo'ecie si#gn&! nawet po 
tak& tragedi# realizatorsk& 
jak „.e Unforgettable Fire” 
na CD i jako% ujdzie. Ale kiedy po"o'ycie 
na nap#dzie odtwarzacza nagrania tej kla-
sy co „What a Wonderful Trio” na FIM-ie 
czy „Summer” George’a Winstona wydane 
przez Windham Hill, b#dziecie pod wra-
'eniem nowych detali. )wietnie wypad"y 
te' Fever Ray i Erykah Badu, za to Adele 
– domy%lcie si# sami. Jak mo'na tak skopa! 
p"yt# z takim g"osem?

W czasie pi#ciu tygodni po%wi#conych 
przygotowaniu recenzji s"ucha"em napraw-
d# ró'norodnego repertuaru. Transcedenty 
graj& bardzo naturalnie. Przestrze$ pomi#-
dzy pasmami wype"nia delikatna tkan- 
ka sk"adowych harmonicznych. Kolumny 
dziel& w"os ju' nie na czworo, ale na osiem 
cz#%ci, przez ca"y czas zachowuj&c spój-
no%!. Jest w tym szlachetna prostota; po-
zorna oczywisto%!, jest i wyra*nowanie dla 
smakoszy. Jak w dobrej kuchni – zwyczajna 
potrawa przygotowana z najlepszych sk"ad-
ników pod okiem mistrza zamienia si#  

w kulinarny majstersztyk. I tak naprawd# 
nic wi#cej nie trzeba.

Finezja i brak zmanierowania sprawiaj& 
rado%!, dostarczaj&c jednocze%nie bogate-
go materia"u do analiz. Tylko od nas b#-
dzie zale'a"o, które podej%cie wybierzemy. 
Transcendenty do niczego nie zmuszaj&, 
interpretacj# muzyki pozostawiaj&c od-
biorcy. Z takimi g"o%nikami dobrze si# 
mieszka. Codziennie staraj& si# najlepiej, 
jak umiej&, nie oczekuj&c niczego w za-
mian. S& w najlepszym sensie przewidy-

walne. Wiadomo, 'e zagraj& dobrze. A kie-
dy nadejdzie wieczór i odg"osy otoczenia 
ucichn&, roztocz& przed nami magiczny 
spektakl. Taka perspektywa dzia"a koj&co 
nawet po najbardziej zwariowanym dniu. 
Ponadprzeci#tna przejrzysto%! czyni je 
równie' bardzo dobrym narz#dziem do 
pracy. S"ycha! wszystko od razu, a wnioski 
nasuwaj& si# same. Wystarczy si# przesta-
wi! na odbiór analityczny, a Transcendenty 
zamieni& si# w akustyczne szk"o powi#k-
szaj&ce. Tym kolumnom mo'na powierzy! 
odpowiedzialne zadanie prze%wietlania 
drogiej elektroniki. Nie wyobra'am sobie, 
'eby si# z niego nie wywi&za"y. 

Jedyn& dyscyplin&, w której Avalony nie 
bryluj&, jest odtwarzanie "omotu. Ramm-
stein czy Sepultura nie zagraj& na nich tak 
jak na Avantgarde Acoustics. Nie ma si# co 
czarowa! – to nie ich 'ywio". Owszem, in-
formacji nadal b#dzie du'o, ale zabraknie 
bezpardonowej agresji. Troch# s& na to zbyt 
eleganckie i o wiele lepiej si# czuj& w „Kind 
of Blue” Davisa czy „Blue Lines” Massive 
Attack. Tu te' jest brud, zgrzyt i nostalgia, 
ale w zupe"nie innej estetyce. Je'eli potrze-
bujecie kolumn do mocnego "ojenia – od-
pu%!cie Transcendenty. Wydacie 72 tysi&ce 
i nie b#dziecie zadowoleni.

Mnie to nie przeszkadza. W akustycznej 
Nirvanie czy wydawnictwach Trenta Rez- 
nora (Nine Inch Nails) jest wystarczaj&co 
du'o emocji.

Na koniec o przestrzeni. Avalony s& 
perfekcyjnie spójne fazowo i prezentuj& 
wzorcow& stereofoni#. Kolumn po prostu 
nie ma. Trzeba naprawd# z"ego nagrania, 
'eby si# pojawi"y w pokoju. Plan zaczyna 
si# g"#boko i ko$czy zazwyczaj w ogródku 
s&siada. Na scenie jest mnóstwo miejsca  
i powietrza, ale wszystko w odpowiednich 
proporcjach. Unikni#to przesady i (ród"a 
pozorne si# nie powi#kszaj&. Podobnie jak 
w prezentacji szczegó"ów, tak i w stereofo-
nii Avalony cechuje *nezja i elegancja. Bar-
dzo dobrze si# to ogl&da.

3RGVXPRZDQLH

Przez ostatni& dekad# u'ywa"em Har-
bethów Super HL5 i nie odczuwa"em po-
trzeby ich wymiany. To wspania"y monitor; 

zbyt tani jak na swoje mo'li-
wo%ci i wymagania sprz#towe.  

O Transcendencie mo'na 
powiedzie! wszystko, ale  

tani nie jest. Jednak do- 
piero on poruszy" mnie 
do tego stopnia, 'e 

pierwszy raz pomy%la"em 
o zmianie g"o%ników. Prze-

skok cenowy z 12 na 72 tysi&ce jest 
ogromny. Ró'nica w brzmieniu – niewar-
ta a' takiej dop"aty, ale to w high-endzie 
normalne. O klasie Harbethów wymownie 
%wiadczy fakt, 'e ich pozycji zagrozi"y do-
piero sze%ciokrotnie dro'sze zestawy. S#k 
w tym, 'e z Transcendentami s"ysz# wi#cej, 
nie trac&c organiczno%ci. Co równie' istot-
ne: dobrze graj& cicho, nadaj& si# do pracy 
i potra*& uwolni! w muzyce pierwiastek 
magii. Musz# si# nad tym bardzo powa'-
nie zastanowi!. Najlepiej na ch"odno, bez 
s"uchania, bo kiedy Avalony graj&, jestem 
zauroczony. 

To fantastyczne g"o%niki! Nie wiem jesz-
cze, co zrobi#, ale decyzja nie b#dzie "atwa…

.RQNOX]MD�

Albo ju' wiem. Bior#!

$YDORQ�7UDQVFHQGHQW
'\VWU\EXFMD�� Audio System

&HQ\�� ������]ï��
� �RU]HFK��F]HUHĂQLD��NORQ��

� �������]ï��RU]HFK�
F]HF]RW��PLUW�F]HF]RW��

NORQ�SWDVLH�RF]NR�

'DQH�WHFKQLF]QH�

,ORĂÊ�GUöJ�JïRĂQLNöZ�� 2/3

8VWDZLHQLH��� QD�SRGïRG]H
6NXWHF]QRĂÊ�� 88 dB

,PSHGDQFMD��� 4 omy

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 26 Hz – 25 kHz (-3 dB)

5HN��PRF�Z]P���� 50-500 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 105/25/37 cm

0DVD��� 44 kg/szt.

2FHQD�

%U]PLHQLH��� hi-end

Gniazda Cardasa – bardzo 

Z\JRGQH��R�LOH�G\VSRQXMHP\�

RNDEORZDQLHP�]�ZLGHïNDPL�

3RG�NDĝGÈ�NROXPQÚ� 

QDOHĝ\�SRGïRĝ\Ê� 

WU]\�NROFH��0RĝQD� 

Xĝ\Ê�VWDQGDUGRZ\FK� 

DOER�)LQLWH�(OHPHQWH�

54-59 Avalon Transcendent.indd   59 1/31/12   11:38:22 AM


