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Budowa
W pocz!tkach dzia"alno#ci Audio Phy-

sic korzysta" z ogólnie dost$pnych g"o#ni-
ków. Kilka lat temu, po udanych ekspe-
rymentach z metalowymi membranami, 
zdecydowa" si$ na w"asne drivery – naj-
pierw HHCM (Hyler Holographic Cone 
Midrange), a nast$pnie HHCT (Hyper 
Holographic Cone Tweeter). W standar-
dowych Sitarach dostajemy tylko te pierw-
sze; w jubileuszowych – tak%e „gwizdek”.

Nowe g"o#niki nie pozosta"y bez wp"y-
wu na cen$. Ostatnie Sparki kosztowa"y 
7800 z", natomiast Sitary w standardo-
wym wyko&czeniu (wi#nia, d!b, orzech 
i czarne drewno) – 9600 z". Dorzucaj!c 
nieca"e 2000 z", mo%emy mie' b"yszcz!cy 
czarny albo bia"y lakier lub pozosta' przy 
naturalnych okleinach i kupi' Sitary 25  
z tweeterem HHCT i innymi gniazdami.

Wszystkie g"o#niki oznaczono logo AP. 
Tweeter jest prawdopodobnie zmody(ko-
wan! wersj! przetwornika stosowanego 
jeszcze za czasów bezwstydnej wspó"pra-
cy z Vif! i Peerlessem. 25-mm mi$kk! 
kopu"k$ wyposa%ono w solidny magnes  
i metalowy ko"nierz. Ciekawiej wygl!daj! 
nisko-#redniotonowce HHCM. Niemiec-
kie powiedzenie mówi: podwójne szwy 
trzymaj! d"u%ej, dlatego zdecydowano si$ 
po"!czy' zalety aluminium (sztywno#', 
zdolno#' odprowadzania ciep"a) i plasti-
ku (t"umienie drga&). W zasadniczy kosz 
z metalu wpuszcza si$ drugi, plastikowy, 
do którego mocowane s!: membrana, 
cewka i wewn$trzny resor utrzymuj!cy 
cz$#ci drgaj!ce w jednej linii. W"a#ciwo#ci 
aluminium wykorzystano do ch"odzenia 
neodymowego magnesu – w tylnej cz$-
#ci kosz przechodzi w elegancki radiator. 
Aby opanowa' rezonans metalowych 
membran, przyklejono do nich niewielkie 
gumki o przekroju „U”. Na tym w"a#nie 
polega ACD. Wszystkie g"o#niki mocuje 
si$ do skrzynek za po#rednictwem gumo-
wych podk"adek. Przewody s! lutowane.

Sitara jest uk"adem 2,5-dro%nym w obu-
dowie wentylowanej. Dolny przetwornik 
pracuje do 500 Hz, wspomagaj!c odtwa-
rzanie niskich cz$stotliwo#ci, natomiast 
dwa górne zachowuj! si$ jak tradycyjny 
dwudro%ny monitor. Wylot tunelu rezo-
nansowego umieszczono z ty"u, mniej 
wi$cej w po"owie wysoko#ci skrzynek. 
Na dole znalaz"a si$ p"ytka z gniazdami  
i oznaczeniami. To kolejne (rmowe roz-
wi!zanie o nazwie VCT – Vibration 
Control Terminal. Niemcy s! zdania, %e 
wszystkie elementy kolumn powinny by' 
izolowane od drga&. Nie przekonuje ich 
bi-wiring ani bi-amping, w zwi!zku z czym 

znajdziemy tu tylko jedn! par$ termina-
li. Audio Physic od lat stosuje eleganckie  
i wygodne gniazda WBT. Bez problemu 
pod"!czymy do nich kable z dowolnymi 
ko&cówkami. Gniazda nie wchodz! bez-
po#rednio w MDF. Zamiast tego, zosta"y 
przykr$cone do metalowej p"ytki, któr! 
prawdopodobnie przyklejono do skrzy-
nek za po#rednictwem obr$czy z pianki 
lub innego mi$kkiego materia"u. Mo%na 

nawet zaobserwowa', %e delikatnie si$ 
ugina, gdy mocniej j! nacisn!'. Z punktu 
widzenia producenta system ten ma jesz-
cze jedn! zalet$ – uniemo%liwia bezinwa-
zyjne dobranie si$ do zwrotnicy.

Obudowy wykonano z grubych p"yt MDF. 
Wewn!trz nie znajdziemy du%ych ilo#ci 
sztucznej we"ny. Niektórzy twierdz!, %e ta-
kie wype"niacze akumuluj! energi$, a potem 
oddaj! j! w niekontrolowany sposób.

Sitary s! dostarczane w jednym karto-
nie wraz z pakietem oprzyrz!dowania.  
W zestawie dostajemy trzy metalowe szy-
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ny stabilizuj!ce. Wkr$camy je w nagwin-
towane tuleje w podstawach skrzynek,  
a nast$pnie nak"adamy ozdobne kr!%ki. 
Dla posiadaczy grubych dywanów i wy-
k"adzin przewidziano do#' wysokie kolce. 
W"a#ciciele drewnianych pod"óg nie b$d! 
nimi zainteresowani, ale producent ofe-
ruje te% trzy rodzaje nó%ek podklejonych 
mi$kk! gum!. Komplet (8 szt.) najta&szych 
DCF II M8 kosztuje 390 z". VCF II M8  
to wydatek rz$du 1000 z", a za najlepsze – 
VCF II Double M8 – zap"acimy 1360 z". 
Je%eli kto# uwa%a, %e nawet najta&sze nó%-
ki to zdzierstwo, proponuj$ kupi' komplet 
samoprzylepnych (lcowych podk"adek 
pod meble i przyklei' je na ko&cach me-
talowych szyn. Trzeba wówczas zrezy-
gnowa' z mo%liwo#ci wypoziomowania 
kolumn, ale przynajmniej pod"oga b$dzie 
bezpieczna.

W wyt"oczce z akcesoriami znajdzie-
my te% maskownice, które nak"adamy na 
#ruby mocuj!ce g"o#niki. Bonusem jest 
poziomica w formie breloczka. Je%eli kto# 
ma gramofon – b$dzie jak znalaz".

.RQğJXUDFMD
Sitary gra"y z Creekiem Destiny 2 z kar-

t! Sequel 40, gramofonem Pro-Ject Debut 
Esprit z wk"adk! Sumiko Pearl i laptopem 
po"!czonym z przetwornikiem Hegel HD2.  

Zasilanie sk"ada"o si$ z listwy Gigawatt 
PF-2 i kompletu sieciówek Audioquest 
NRG-2. Je#li chodzi o kable g"o#nikowe, 
tym razem najlepiej sprawdzi"y si$ pol-
skie przewody Sevenrods ROD3. DAC ze 
wzmacniaczem "!czy" Van den Hul )e 
Orchid. Ca"o#' zagra"a w 18-metrowym 
pokoju o przyjaznej akustyce.

Z danych technicznych kolumn wy-
nika, %e nie powinny by' wymagaj!cym 
obci!%eniem dla wzmacniaczy. Wed"ug 
producenta, do Sitar mo%emy startowa' 
ju% z 20 watami;  górna granica to 120 W. 
Potwierdzi"o si$ to w praktyce. Creek ro-
bi" z membranami, co chcia". Ju% po prze-
kr$ceniu potencjometru na godzin$ jede-
nast! mo%na by"o uzyska' „realistyczny” 
poziom g"o#no#ci. Je%eli wi$c kto# chce 

eksperymentowa' ze s"abowitymi lamp-
kami, nie widz$ przeciwwskaza&.

%U]PLHQLH
Producent sugeruje, %e Sitary przezna-

czono do pomieszcze& nie wi$kszych ni% 
25 m2. Niskie cz$stotliwo#ci mog! nabra' 
nieco masy i mi$sisto#ci w jeszcze mniej-
szych pokojach. W zakresie niskich tonów 
Sitary zachowuj! si$ jak dobre monitory 
w obudowach zamkni$tych. Potra(! zej#' 
nisko, ale trzeba im zapewni' wsparcie tyl-
nej #ciany. Co godne podkre#lenia, niskich 
tonów nie wyci!gni$to na si"$, stawiaj!c na 
liniowo#' i kultur$. Nie s"ycha' bas-re*ek-
sowego podbicia. Im g"$biej schodzimy, 
tym d+wi$k staje si$ cichszy. Odbywa si$ 
to jednak stopniowo, bez dziur w pa#mie.  
W ca"ym zakresie Sitary graj! szybko i zde-
cydowanie. Bas pulsuje i nadaje nagraniom 
w"a#ciwy rytm. Nic si$ nie rozlewa ani nie 
dudni. A %e nie ma efektu przestawiania 
szklanek w kuchni? Nie wszystkim si$ to 
musi podoba'. Plus jest taki, %e kolumny 
nie powinny si$ dusi' nawet w pokojach  
o powierzchni rz$du 10 m2.

Przejd+my jednak do sedna. Wiele kon-
strukcji wypadnie przy Sitarach jak Fiat 
Punto przy Nissanie GT-R. Szybko#' re-
akcji na impulsy robi du%e wra%enie. Je%eli 
z powolnymi kolumnami muzyka przy-
pomina g$st! zup$, to w wydaniu Audio 
Physików jest ona niczym ch"odny szam-
pan w w!skim kieliszku. Sitary zachowuj! 
si$ tak, jakby ka%dy sygna" docieraj!cy do 
ich gniazd wywo"ywa" wewn!trz skrzy-
nek ma"! eksplozj$, a membrany s"u%y"y 
jedynie do tego, aby uwalnia' energi$ do 
otoczenia. Ich d+wi$k jest zwinny; ma 
mnóstwo lekko#ci i swobody.

Atutem niemieckich kolumn jest tak%e 
przestrze&. Rozmiary stereofonii i precy-
zja lokalizacji +róde" zas"uguj! na uzna-
nie. Nawet je#li ustawimy Sitary troch$ 
niedbale, powinna si$ przed nami rozto-
czy' ogromna panorama. Budowanie trój-
wymiarowej sceny najwyra+niej sprawia 
im wielk! frajd$, bo robi! to 
jakby od niechcenia. Je#li po-

#wi$cimy troch$ czasu na eksperymenty, 
mo%na nawet wywo"a' efekt przesuwania 
#cian, szczególnie w wymiarze g"$boko#ci. 
Ameryka&ski rozmach nie przeszkadza 
im gra' dok"adnie i punktowo. Na dobrze 
zrealizowanych p"ytach instrumenty s! 
rysowane ostrymi kreskami i rozstawia-
ne daleko od siebie, a najwi$cej miejsca 
zajmuje powietrze mi$dzy nimi. Sitary 
nie nale%! do kolumn graj!cych plamami. 
Wol! ostro#' cyfrowego zdj$cia od impre-
sjonistycznych pejza%y.

W barwie nie odnajdziemy romantycz-
nego ciep"a. Kolumny wol! przekazywa' 
prawd$ o muzyce, zamiast j! podgrzewa' 
i doci!%a'. Daleko im jednak do bezdusz-
no#ci. D+wi$k jest czytelny, dynamiczny  
i konkretny. Mimo tej dok"adno#ci i czy-
sto#ci, a mo%e w"a#nie dzi$ki nim, z mem-
bran p"yn! nie tylko fale, ale tak%e zwi!-
zane z nimi emocje. D+wi$k kipi energi!, 
wci!ga i zach$ca do si$gania po kolejne 
p"yty. Najwyra+niej istnieje wiele dróg 
prowadz!cych do ponadprzeci$tnej mu-
zykalno#ci. Je%eli uwa%acie, %e lampowe 
ciep"o jest jedyn! w"a#ciw!, pos"uchajcie 

:�QöĝNL�PRĝQD�ZNUÚFLÊ�NROFH��
OXE�NUÈĝNL�SRGNOHMRQH�JXPÈ�

:V]\VWNLH�JïRĂQLNL��
]�ORJR�$XGLR�3K\VLFD���
1DZHW�IUH]\�Z�REXGRZDFK��
Z\JOÈGDMÈ�SHUIHNF\MQLH�

32-35 Audio physic.indd   34 2/28/12   7:07:34 PM



Test NROXPQ\������������]ï

35+Lľ)L�L�0X]\ND�����

Audio Physików z dobr!, neutraln! elek-
tronik!. To #wiat zupe"nie inny, ale nie 
mniej ciekawy.

Decyduj!c si$ na wprowadzenie w"a-
snych g"o#ników, ludzie z Brilon wie-
dzieli, co robi!. W zakresie #rednich  
i wysokich tonów Sitary prezentuj! ten 
sam poziom, co dro%sze Tempo i Scorpio. 
Ró%nice sprowadzaj! si$ do charakteru 
basu, skali brzmienia oraz mo%liwo#ci na-
g"o#nienia wi$kszych pomieszcze&. Je%eli 
nie macie du%ego salonu, dostaniecie t$ 
sam! jako#' d+wi$ku, oszcz$dzaj!c spo-
ro pieni$dzy na wi$kszych skrzynkach  
i dodatkowych wooferach. To nie jest 
„90 procent osi!gów za 30 procent ceny”. 
To po prostu uczciwa oferta wynikaj!ca  
z rozmiarów obudowy. Maj!c mo%liwo#' 
bezpo#redniego porównania Sitar z Tem-
po VI stwierdzam, %e obie konstrukcje 
dzieli tylko zasi$g i pot$ga niskich tonów. 
Klient ma wi$c proste zadanie – wybra' 
model lepiej dopasowany do rozmiarów 
pomieszczenia.

Minusy? Poza zasi$giem basu trudno 
Sitarom cokolwiek wytkn!'. Moje jedy-
ne zastrze%enie dotyczy tego, %e nie s! 
to kolumny, przy których mo%na si$ zre-
laksowa' i odpocz!'. Zdecydowanie nie 
zosta"y stworzone po to, by towarzyszy'  
w czytaniu ksi!%ek. Kiedy graj!, mimo-

wolnie koncentrujemy si$ na s"uchaniu. 
Tylko czy mo%na to uzna' za wad$?

.RQNOX]MD
Sitary to stuprocentowe Audio Physiki. 

Kosztuj! wi$cej ni% ich poprzedniczki, ale 
oferuj! poziom przejrzysto#ci, szybko#ci  
i stereofonii, z którego s"yn! dro%sze Tem-
po i Scorpio. Jedynym, czego nie potra(!, 
jest przestawianie przedmiotów za pomo-
c! basu. Poza tym – super.
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Dane techniczne:
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