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d ponad 30 lat Vandersteeny 
wygl!daj! tak samo. To sze-
rokie, przyci"#kie prostok!ty, 

obrócone do s$uchacza szersz! %ciank!. 
S! stosunkowo p$ytkie, wi"c w pierwszej 
chwili mo#na pomy%le&, #e to promien-
niki dipolowe. 

Budowa
Kiedy przyjrzymy im si" z bliska, do-

strze#emy ich niezwyk$o%&. S! to a#uro-
we konstrukcje oparte na dwóch deskach 
(na dole i na górze), pomi"dzy którymi, 
na rogach, biegn! rury utrzymuj!ce ca-
$o%&. Na nich z kolei rozpi"to czarn! ma-
skownic", kryj!c! intryguj!c! piramid", 
u$o#on! z trzech skrzynek o ró#nej obj"-
to%ci.

Ka#da z nich jest komor! akustyczn! 
dla konwencjonalnych g$o%ników dyna-
micznych. Najwi"ksza to co% w rodzaju 
subwoofera. Zastosowano tutaj co% w ro-
dzaju dopalacza. G$ówny g$o%nik basowy 
o %rednicy 20 cm ma polimerow! mem-
bran", wentylowan! cewk" z aluminium 
i magnes o masie 1,2 kg. Jego zakres pra-
cy to 35-600 Hz. Wspomniane turbo to 
kolejny, jeszcze wi"kszy g$o%nik (25 cm, 
membrana z d$ugich w$ókien), okre%lany 
jako Active Acoustic Coupler. Wspoma-
ga on prac" g$ównego przetwornika, ale 
w specy'czny sposób: zamiast dublowa&, 
rozszerza pasmo do do$u. Odtwarzane 
cz"stotliwo%ci zawieraj! si" w bardzo w!-
skim przedziale 26-35 Hz. To oryginalne 
rozwi!zanie. Wiele osób stwierdzi, #e tak 
niskie sygna$y pojawiaj! si" w muzyce 
rzadko i 10-calowa membrana nie b"dzie 
mia$a wiele do roboty. Z drugiej strony, 
chyba nie taka mia$a by& jej rola. Odbiera 
ona basowcowi krytyczny zakres, dzi"ki 
czemu mo#e on swobodnie zaj!& si" wy#-
szymi cz"stotliwo%ciami. Dzi"ki temu 
najni#sze pomruki nie b"d! zabiera& 
energii cewkom „g$ównego” bohatera,  
a s$uchacz zyska na dynamice i przejrzy-
sto%ci. Zmniejsza si" ryzyko zniekszta$-
ce( i mo#emy si" cieszy& lepsz! kontrol! 
basu. Producent podkre%la innowacj"  
w materia$ach informacyjnych, obiecuj!c 
znaczn! popraw" pot"gi, energii i rozci!-
gni"cia niskich tonów. To ma sens, bo 
starsze 2 Ce basem akurat nie zachwyca$y 
i cz"%& u#ytkowników mog$a odczuwa& 
ich niedosyt.

Mniejszy woofer zamontowano w gór-
nej cz"%ci najwi"kszej skrzyni. Promieniu-
je on do przodu. „Dopalacz” odwrotnie 
– znajduje si" na dole, a jego membran" 
skierowano do ty$u. Wymusza to odsuni"-
cie kolumn od tylnej %ciany co najmniej 

o metr. Wprawdzie nie us$yszymy dudnie-
nia, ale je#eli mamy zyska& na swobodzie 
i czytelno%ci do$u, warto spe$ni& ten wa-
runek.

Mniejszy modu$, postawiony na baso-
wym, obs$uguje %rednic". Pracuje w nim 
g$o%nik z polimerow! membran! o %redni-
cy 11,5 cm, pono& tak#e poddany mody'-
kacjom. Podobnie jak woofer ma odlewany 
metalowy kosz, a cewk" ch$odzi ferro)uid.

W najmniejszej skrzynce pracuje ca-
lowa kopu$ka z metalu. Wszystkie pud$a 
s! ob'cie wyt$umione i wykonane z gru-
bych p$yt MDF po to, aby zminimalizo-
wa& rezonanse.

U$o#enie modu$ów ma odzwierciedle-
nie w naturalnej charakterystyce rozcho-
dzenia si" fal d*wi"kowych. Te o wy#szej 
cz"stotliwo%ci biegn! szybciej. Aby wy-
równa& czas dotarcia do uszu odbiorcy, 
czo$a skrzynek (i g$o%niki) s! coraz dalej 
(w kolejno%ci: bas, %rednica, góra). Efekt 
pot"guje tak#e odchylenie przednich 
%cianek pod niewielkim k!tem do góry. 
Dzi"ki temu zapewne starano si" popra-
wi& tak#e wra#enie przestrzenno%ci.

Specy'czna modu$owa architektura ma 
na celu jeszcze jedno. Je#eli producent wy-
korzystuje jedno pud$o – szeroko%& deski 
g$o%nikowej warunkuje %rednica prze-
twornika basowego. Mo#na go zamonto-
wa& na boku albo nawet w podstawie, ale 
nie wszyscy potwierdzaj! teori", #e niskie 
cz"stotliwo%ci rozchodz! si" bezkierun-

kowo. A je%li nawet, to trzeba wzi!& pod 
uwag", #e woofer pracuje do 600 Hz, a to 
ju# %rednica pe$n! g"b! (w sensie muzycz-
nym). Tymczasem na szerokich frontach 
fale si" za$amuj!, co inni producenci sta-
raj! si" zniwelowa& zaokr!glonymi kraw"-
dziami albo nawet %ciankami. U Vander-
steena ten problem prawie nie wyst"puje, 
bo skrzynki maj! ró#ne rozmiary, a ich 
czo$a s! niewiele szersze od membran.

Kolumny opieraj! si" na stalowych 
k!townikach, zespawanych w kszta$cie 
litery T. Ta specy'czna podstawa (do-
datkowo wkr"camy w ni! trzy kolce sta-
bilizuj!ce skrzynie na mi"kkim pod$o#u) 
jest wyceniona osobno. Nie wiem po co, 
bo bez niej usi$owanie ustawienia g$o%ni-
ków na pod$odze mija si" z celem. Nie 
zauwa#y$em te# w pude$ku #adnej ich al-
ternatywy, cho&by w postaci gumowych, 
podklejanych stopek. Podstawy i szpikul-
ce maj! jeszcze jedn! zalet": wp$ywaj! na 
brzmienie, a %cislej mówi!& na rysunek 
basu. Sprawiaj!, #e d*wi"ki maj! ostrzej-
sze kontury, oczyszczaj! prze$om niskich 
tonów i %rednicy z nosowej nalecia$o%ci. 
W zwi!zku z tym tworzenie w cenniku 
kolejnej pozycji oraz z$udzenia, #e dosta-
jemy co% ekstra (cho& nie za darmo) to 
zawracanie g$owy i silenie si" na orygi-
nalno%&.

3U]H]�SRñF]RFKÚ�SU]HĂZLWXMH� 
SLUDPLGD�]�JïRĂQLNöZ�

54-59 Vandersteen 2 Ce.indd   55 3/30/12   3:26:40 PM



Test NROXPQ\������������]ï�

Zwrotnica jest uk$adem pierwszego 
rz"du. Przy jej projektowaniu starano 
si" jak najlepiej odda& integralno%& fazy 
i nie ogranicza& si$y transjentów. Wa#ne 
by$o tak#e zachowanie p$askiej charakte-

rystyki pasma przenoszenia. Wydaje si" 
to oczywiste, ale efekt nie zawsze podo-
ba si" wszystkim. Prawdziwie neutralny 
d*wi"k to propozycja dla os$uchanych 
melomanów.

Vandersteen 2 Ce Signature II to po-
wiew tradycji; mo#na powiedzie&: „vin- 
tage” z bie#!cej produkcji. Jednak trudno 
te konstrukcje nazwa& nienowoczesny-
mi. Zawieraj! tyle ciekawych rozwi!za(, 
#e ci"#ko znale*& u konkurencji zbli#on! 
'lozo'". Je#eli chcecie mie& oryginalny, 
stylowy i nietuzinkowy sprz"t, to w$a%nie 
go znale*li%cie. W dodatku poparty reno-
m! producenta i klas! wykonania typow! 
dla high-endowych legend.

Wszystko by$oby pi"knie, gdyby nie 
gniazda. Z jednej strony, mamy obok 
nich atrakcj": regulacj" nat"#enia wyso-
kich i niskich tonów. To dobra wiado-
mo%& dla osób, które nie maj! tej opcji 
we wzmacniaczu. Tym bardziej, #e usta-
lanie proporcji mi"dzy g$o%nikami jest 
bardziej „'zjologiczne” ni# ingerencja 
korektora w pasmo. Z drugiej strony – 
mamy zaciski.

Kiedy mam pod$!czy& Vandersteeny, 
cisn! mi si" na usta najbardziej niecen-

zuralne s$owa, jakie znam, a nawet te,  
o których istnieniu nie mia$em poj"cia. 
Rozumiem, #e ponad 30 lat temu doci-
skanie %rubokr"tem cieniutkich kabel-
ków od lampki rowerowej by$o norm!. 
Chocia#… daleko bardziej komfortowe 
terminale stosowa$ Tonsil w Altusach; 
mo#na podpatrzy&. W dodatku $atwo  
o zwarcie ko(cówek i wys$anie wzmacnia-
cza do piek$a. O jakimkolwiek komforcie 
i zastosowaniu przyzwoitej konfekcji nie 
ma mowy (tak, wiem, s! specjalne w!skie 
wide$ki. S! te# specjalne oleje, które do-
dawa$o si" do benzyny lanej do Trabanta, 
specjalne onuce do walonek i równie spe-
cjalne utensylia do cerowania gaci).

Bi-wiring stanowi zapowied* kolejnej 
pracy Heraklesa. Oczywi%cie, nikt nie 
zada$ sobie trudu do$!czenia 'rmowych 
zworek. By& mo#e dlatego, #e klientów na 
ich widok ogarn!$by pusty %miech. Pod-
sumowuj!c, gniazda s! gorzej ni# tra-
giczne i konstruktorom radz", aby przy 
kolejnej wersji zast!pili je czymkolwiek. 
T$umaczenia, #e taka jest tradycja albo #e 
obecne z$!cza maj! przewag" nad bana-
nami i wide$kami, odbior" jako robienie 
ze mnie idioty. Podobnie, jak z klientów 
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#arty sobie stroi monsieur Fadel „nowy-
mi, udoskonalonymi” wtykami. To si" po 
prostu nie nadaje do u#ytku.

Naprawd", szkoda psu& %wietny pro-
dukt takim „kwiatem”.

.RQğJXUDFMD
2 Ce pracowa$y w te%cie ze wzmacnia-

czami McIntosh MA7000 i Mark Levinson 
No. 326S/No. 531H oraz *ród$ami: Gamut 

CD 3 i Mark Levinson No. 512. Oba sys-
temy sprawdzi$y si" %wietnie, ale nie zro-
bi$y tym te# specjalnej $aski g$o%nikom, 
zw$aszcza je#eli spojrzymy na ich ceny.

Tak zwani „normalni u#ytkownicy” 
b"d! poszukiwa& ta(szych rozwi!za(. 

Najwi"cej uwagi trzeba po%wi"ci& wzmac-
niaczowi. Wprawdzie przebieg impedan-
cji kolumn jest wyrównany i przyjazny 
(nominalnie 7 omów, minimalnie 4 omy), 
ale ju# skuteczno%& zapowiada apetyt na 
waty. 86 dB to w przypadku monitorów 
BBC #adne ograniczenie, ale tutaj nie$a-
two nap"dzi& cztery membrany, w tym 

dwie poka*ne. Nale#y poszukiwa& 
pieca o mocy uczciwych 100 W  
i wi"cej. Podawanie górnej warto%ci 
to umowna sprawa, bo wszystko za-
le#y tylko od rozs!dku posiadacza.

Mo#na spróbowa& ze s$absz! inte-
gr!, ale wówczas nale#y si" przygo-
towa&, #e kolumny nie zaprezentuj!  
w pe$ni swojego potencja$u.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Active Acoustic Coupler dzia$a. Ró#-

nica pomi"dzy starszym i aktualnym 
modelem nie nale#y do kosmetycznych. 
Starszy model te# mia$ „dopalacz”, ale 
tutaj dokonano g$"bokiej ingerencji  
w zwrotnic", zmieniaj!cej proporcje 
pracy obu g$o%ników. Na czym dok$ad-
nie polega upgrade, nie wiem. Producent 
nie chcia$ odpowiedzie& na to pytanie, 
by& mo#e to tajemnica. Kiedy rozpako-
wywali%my kolumny i m"czyli%my si" 
z ich pod$!czeniem, na chwil" próbnie 
je odpali$em, #eby sprawdzi&, czy kable 
kontaktuj! (co wcale nie jest oczywiste). 
Trwa$o to kilka sekund, ale wystarczy$o 
do stwierdzenia, #e „co% dobrego wyda-
rzy$o si" w basie”. Czy#by go przyby$o? 
Sta$ si" bardziej obecny?

Pospiesznie wrzucane na talerz p$y-
ty CD dowiod$y, #e tak w$a%nie si" sta$o. 
Zwi"kszenie obj"to%ci, pot"gi i rozci!-
gni"cia zakresu jest wyczuwalne, chocia# 
zachowano charakterystyk" poprzednika. 
W muzyce akustycznej nadal nie mo#emy 
oczekiwa&, #e kontrabas uro%nie do roz-
miarów Pa$acu Kultury. Jest raczej deli-
katny, cho& na pewno bardziej obecny ni# 
w starszej wersji. Podstawa harmoniczna 
o#ywa w muzyce z du#! zawarto%ci! elek-

&K\ED�QDMEDUG]LHM�QXGQ\�NV]WDïW� 
L�SUH]HQFMD��DOH�NRQVWUXNFMD� 
QDGDO�QLHSRZWDU]DOQD�
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troniki. Bas z klawisza albo dobrze zre-
alizowany elektryczny bas to jest to, co 
Vandersteeny lubi! najbardziej. S$uchaj!c 
rockowych i popowych nagra(, mo#na 
dosta& wypieków na twarzy, zw$aszcza  
w momencie, gdy do akcji w$!cza si"  
25-cm membrana. Pami"tam moje przy-
gody z japo(skim wydaniem „Clutching 
At Straws” Marillion na starych 2 Ce. Tam 
basu mi raczej nie brakowa$o, ale teraz 
s$ycha& wyra*ny post"p. Owszem, energia 
i g$"bia to krok do przodu, ale moim zda-
niem nie w tym rzecz. 

Najwi"kszy post"p dokonuje si" w czy-
sto%ci i kontroli. Niskie tony nadal zdra-
dzaj! lekko misiowaty charakter i wy-
brzmienia lubi! si" przeci!ga&, ale mamy 
ju# do czynienia z w miar" precyzyjnym 
rysunkiem. Na pewno znajd! si" w tej 
cenie kolumny z mocniejszym i bardziej 
precyzyjnym do$em, ale Signature II pre-
zentuj! w tym zakresie wyrównany dobry 
poziom. Jedno jest pewne: basu nikomu 
nie powinno brakowa&.

Nie to jest jednak najwa#niejsze, bo na-
bywcy Vandersteena skupi! si" raczej na 
charakterze brzmienia. Jest ciep$y, kremo-
wy, a kolumny jak ognia unikaj! wyostrze(. 
Je#eli lubicie mocne, m"skie granie i kon-
certowy czad, to propozycja nie dla was. 
Ameryka(skie skrzynie skierowano do 
osób poszukuj!cych w muzyce spokoju, 
zadumy i ukrytych w tle smaczków. Mimo 
delikatnej i aksamitnej góry (nadrz"dna 
zasada Vandersteena – nie przeszkadza&  

i nie ha$asowa&) odnalezienie ich nie 
sprawi trudno%ci. G$ównie dzi"ki bardzo  
dobrej przejrzysto%ci i realistycznemu od-
daniu wra#e( przestrzennych. W wi"kszo-
%ci nagra( najwi"cej si" dzieje 
w %rednicy pasma, a ten zakres 
jest tutaj uprzywilejowany. 
Zw$aszcza jego górna cz"%&. 
Dzi"ki temu s$ycha& szczegó$y 
artykulacji i inne atrakcje, nie-
koniecznie muzyczne, jak s$ynne 
skrzypienie krzese$ czy nabieranie odde-
chu przez %piewaków. Kolumny pokazuj! 
je bez nie%mia$o%ci, zachowuj!c mi"kko%&  
i zwiewno%&. Czysty relaks…

G$o%nik %redniotonowy te# zyska$ do-
datkowe punkty. Ju# poprzednie 2 Ce po-
kazywa$y zjawiskow! detaliczno%& i precy-
zj". Je#eli porównamy oba wcielenia, nie 
zauwa#ymy dalszego oczyszczenia i roz-
mno#enia drobnicy; to ten sam sort. Py-
tanie b"dzie wi"c brzmia$o: nie „ile”, tylko 
„jak”. Wypada odpowiedzie&: z wi"ksz! 
'nezj!, palet! barw i oddechem. To tak, 
jakby%my patrzyli przez przejrzyst! wod" 
na dno odleg$e o kilkana%cie metrów. Tyle 
#e ta jest lepsza w smaku.

S$owo „smak” w ogóle pasuje do opisu 
jak ula$, bo d*wi"ku nowych Vanderstee- 
nów nie nale#y rozbiera& na czynniki 
pierwsze. Trzeba go smakowa& jak aro-
matyczny tyto( fajkowy, który w dodatku 
nie szczypie w j"zyk. Anglicy taki bukiet 
okre%laj! jako „smuuuf ”. Jest w nim co% 
w rodzaju elektrostatycznej spójno%ci.  
A ju# na pewno elektrostatyczna prze-
strze(. Niewykluczone, #e Richard jest 
fanem promienników, tylko… zrobi$ je po 
swojemu.

Natomiast przechwa$ki o perfekcyjnej 
neutralno%ci pozwalam sobie mi"dzy baj-
ki w$o#y&. Jak zwykle, ka#dy producent 
zapewnia, #e jego kolumny/wzmacniacz/
CD (niepotrzebne skre%li&) jest bezlito-
snym narz"dziem, jak „przezroczysty” stu- 
dyjny przedwzmacniacz. W 99 % przy-
padków ma to tyle wspólnego z faktycz-
nym stanem rzeczy, co opowie%& o rozda-
waniu samochodów na Placu Czerwonym 
(nie na Placu Czerwonym, ale na New-
skim Prospekcie, nie samochody, tylko 
rowery i nie rozdaj!, tylko kradn!). Bo 
ka#dy producent hi-' stara si" znale*& 
swoj! estetyk", szko$" brzmienia rozpo-
znawaln! jak logo Coca-Coli. To z kolei 
wi!#e si" z ingerencj! w pasmo. Gdyby 
wszystkie drogie graty gra$y neutralnie, to 
wszystkie brzmia$yby tak samo. Wówczas 
wzmacniacze kupowaliby%my, kieruj!c si" 
wy$!cznie moc!, a kolumny – pasmem 
przenoszenia i dynamik!. Vandersteen 

ma swój kolor i le#y on zdecydowanie  
w ciep$ej cz"%ci t"czy. 

.RQNOX]MD
Za ten kolor b"dziecie Vandersteena ko-

cha& albo nienawidzi&. To nie s! kolumny 
dla wszystkich ani do wszystkiego. Jednak, 
jak mówi stare przys$owie,  je#eli co% jest 
do wszystkiego, to jest do niczego.

Je#eli s! dla Was, to macie z g$owy dal-
sze poszukiwania, bo trudno znale*& co% 
podobnego. Pozostanie wtedy d$ugie #ycie 
z ujmuj!cym kultur! i barw! d*wi"kiem. 
O ile nie tra' Was szlag przy pod$!czaniu 
kabelków.
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Vandersteen  

2 Ce Signature II

'\VWU\EXFMD��� Audiofast 

&HQD��� ������]ï  
(������]ï���SRGVWDZ\�����]ï) 

Dane techniczne:

/LF]ED�GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 4/3

6NXWHF]QRĂÊ��� 86 dB

,PSHGDQFMD��� 7 omów (min. 4 omy)

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 29 Hz – 29 kHz (+/- 3 dB)

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]PDFQLDF]D��� 100-300 W

:\PLDU\���Z�V�J��� 100/40/26 cm

0DVD��� 31 kg

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���
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