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uńskie kolumny cieszyły się w Pol-
sce ogromną popularnością. Naj-
pierw budżetowe Omegi, a potem 

nieco droższe Dany otrzymywały wysokie 
noty w testach i znikały ze sklepów niczym 
świeże bułeczki. Kto dziś decyduje się je 
sprzedać, nie musi długo czekać na chęt-
nego.

Rossing postanowił wskoczyć wyżej  
i przywrócił do życia ledwo dyszącego 
wówczas Gamuta, sprzedając Avance’a lu-
dziom, którzy zrobili z niego pośmiewisko. 
Gamut z producenta dobrze grającej, ale 
topornie wykonanej elektroniki przeobra-
ził się w high-endową wytwórnię. Obok 
odtwarzaczy CD i wzmacniaczy pojawiły 
się kolumny z serii L, a następnie nieco 
tańsze Phi. Wszystko zapowiadało się do-
brze, ale Rossing znów postanowił porzu-
cić markę, której renomę współtworzył. 

W 2010 roku światło dzienne ujrzała 
(rma Gato Audio, założona przez Ros-
singa i kilku projektantów, którzy pra-
cowali m.in. dla Hol( czy )ule Audio. 
W katalogu Gato znajdziemy tylko kilka 
urządzeń: odtwarzacz CD, wzmacniacz 
zintegrowany, łączówkę i kabel głośniko-
wy oraz cztery modele kolumn, w których 
projektowaniu brał udział Milad Kah(za-
deh, pracujący wcześniej dla… Avance’a  
i Gamuta.

Budowa
Monitory FM-2 wyglądają niemal tak 

samo, jak Gamuty L-3. Zwężające się do 
tyłu obudowy, ten sam układ głośników, 
zbliżone gabaryty. Gato prezentują się jed-
nak bardziej szpanersko, a to za sprawą 
pięknie wypolerowanych kołnierzy prze-
tworników i umieszczonemu z tyłu alu-
miniowemu pro(lowi, przypominającemu 
radiatory wzmacniacza AMP-150. Ponie-
waż z tyłu umieszczono także wylot tunelu 
rezonansowego i podwójne, szeroko roz-
stawione gniazda, wykonanie skompliko-
wanego elementu musiało być kosztowne  
i pracochłonne. Szkoda, że przez większość 
czasu nie będziemy go podziwiać. Kon-
struktor tłumaczy, że nie chodziło jedynie 
o walory estetyczne. Aluminiowe klocki 
mają za zadanie dociążyć obudowy oraz 
rozbić ich rezonanse. Łezkowaty kształt 
skrzynek pomaga zaś kierować szkodliwe 
wibracje do tyłu, gdzie tłumią je ciężkie, 
metalowe bryły oraz uszczelki, za pośred-
nictwem których są mocowane do skrzy-
nek. Z punktu widzenia (zyki rzeczywi-
ście ma to swoje uzasadnienie, ale gdy się 
patrzy na starannie wyrzeźbione pióra, aż 
nie chce się wierzyć, że zaprojektowano je 
wyłącznie pod kątem brzmienia.

Obudowy wykonano z MDF-u, który 
dla zapewnienia sztywności pokrywa się 
pięcioma warstwami laminatu. Wewnątrz 
nie zastosowano skomplikowanej kratow-
nicy ani poprzeczek wzmacniających. Nie 
były konieczne. Wytłumienie to kilka ka-
wałków sztucznej wełny przylegających do 
wszystkich ścianek z wyjątkiem podsta-
wy. Tutaj znalazła się zwrotnica zrobiona  
z pierwszorzędnych elementów. Wszyst-
kie cewki są powietrzne, a kondensatory 
to Clarity Capy.

Jeśli chodzi o głośniki, Duńczycy zde-
cydowali się na sprawdzone rozwiązanie 
z własnego podwórka – komplet Reve-
latorów Scan-Speaka. Wysokimi tonami 
zajmuje się przetwornik pierścieniowy  
z trzema komorami umieszczonymi za 
neodymowym magnesem. Lśniący koł-
nierz został zaprojektowany tak, aby nie 
przeszkadzał w rozchodzeniu się fal na 
boki. Głośnik nisko-średniotonowy to 

18-cm stożek z membraną z ponacinanej 
celulozy i koszem z metali lekkich. Przy-
klejono do niego dwa pierścienie ferroma-
gnetyczne, jednak w instrukcji obsługi nie 
znajdziemy informacji, że FM-2 są ekra-
nowane.

Okrągłe maskownice utrzymują na miej-
scu niewielkie magnesy neodymowe. Cien-
kie kawałki materiału porozpinano na pla-
stikowych pierścieniach.

Z której strony byśmy się nie przygląda-
li, nie zobaczymy ani śladu oszczędności. 
Niektórzy powiedzą, że przy takiej cenie 
nikt łaski nie robi, ale patrząc na niektóre 
dokonania producentów high-endowego 
sprzętu, nie jest to takie oczywiste. Tutaj 
wszystko wygląda idealnie. Zadbano na-
wet o takie detale, jak metalowe tuleje,  
w które wchodzą śruby mocujące głośniki. 

Gato FM-2, czyli  
high-endowe  
monitory.
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Dzięki temu ze skrzynek nie sypią się wió-
ry, a użytkownik ma gwarancję, że choćby 
spalił głośniki, będzie je mógł wymienić 
bez naruszenia struktury obudowy. Mało 
prawdopodobne, żeby ktoś zechciał grze-
bać w kablach i zwrotnicy, bo na tych ele-
mentach również nie oszczędzano.

Z tyłu mamy audio(lską biżuterię – po-
dwójne terminale WBT. Znam je z Elec-

trocompanieta ECI-5 i AP Tempo VI  
i uważam, że to jedne z najwygodniej-
szych gniazd na rynku. Można wybrać 
kable z dowolnymi końcówkami. Dobrym 
pomysłem będzie zasilanie monitorów  
w bi-ampingu. Skuteczność 89 dB i 4-omo-
wa impedancja może nie odstraszają, ale 
zalecana przez producenta moc wzmac-
niacza to 50-300 W. Duńczycy jasno dają 
do zrozumienia, że do FM-2 nie należy 
podchodzić bez odpowiedniego zapasu 
mocy. Integra Gato serwuje 250 W/4 Ω, 
co też stanowi wskazówkę.

Gato Audio oferuje też własne pod-
stawki. Mają ładnie zakrzywione, grube 
podstawy i górne blaty dopasowane do 
wymiarów monitorów. Całość prawdopo-
dobnie wykonano z płyt wiórowych, choć 
nie można tego stwierdzić na pewno, gdyż 
wszystkie elementy pokryto czarnym la-
kierem. Choć na zdjęciach prezentują się 
elegancko, stendy nie należą do ciężkich. 
Nie ma też możliwości zasypania ich pia-
skiem. Monitory tej klasy zasługują na coś 
poważniejszego. Fabryczne stendy oczy-
wiście pasują znakomicie, a dzięki otwo-
rom w górnych płytach i nagwintowanym 

tulejom w podstawach głośników całość 
można skręcić śrubami. Rzecz w tym, 
że (rmy takie, jak Sound Art czy Ostoja  
z przyjemnością podejmą się wykona-
nia cięższych i stabilniejszych podstawek  
z takimi samymi otworami. Niewykluczo-
ne nawet, że mniej sobie za to zażyczą.

Co ciekawe, na stronie producenta nie 
znalazłem informacji o dostępnych rodza-

jach wykończenia FM-2. W odróżnieniu 
od Gamutów, monitory Gato nie świecą 
się jak podłoga w pięciogwiazdkowym 
hotelu. Na pewno oprócz widocznego na 
zdjęciach, naturalnego forniru istnieje 
wersja w błyszczącym czarnym lakierze. 
Do kolorystyki kolumn można dopaso-
wać ozdobne panele we wzmacniaczu  
i odtwarzaczu Gato. Pełny system wygląda 
bajecznie. FM-2 to produkt dopracowany 
w każdym szczególe.

.RQğJXUDFMD
Duńskie monitory zagrały z Creekiem 

Destiny 2 wyposażonym w kartę phono 
Sequel 40, gramofonem Pro-Ject Debut 
Esprit z wkładką Sumiko Pearl i lapto-
pem połączonym z przetwornikiem Hegel 
HD2. Zasilanie składało się z listwy Gi-
gawatt PF-2 i kompletu sieciówek Audio-
quest NRG-2. Okablowanie – głośnikowy 
)e Wind mkII i łączówka )e Valley 3T 
– pochodziło od Van den Hula. System za-
grał w 18-metrowym pokoju o przyjaznej 
akustyce.

%U]PLHQLH
Trudno będzie uniknąć porównania  

z Gamutami L-3. Jeżeli na coś w ich 
dźwięku można było narzekać, to chyba 

tylko na niewystarczająco ekspresyjny za- 
kres tonów średnich. Spodziewając się 
powtórki z rozrywki, podmieniłem Audio 
Physiki na Gato FM-2 w przerwie mię-
dzy utworami ze znakomitej płyty „Night 
Walks” Hidden Orchestra. Pierwszym, co 
rzuciło mi się w uszy, była właśnie śred-
nica. Choć równowaga tonalna pozostaje 
prawidłowa, duńskie monitory dają do 
zrozumienia, że skraje pasma nie muszą 
być jedynymi atrakcjami. Zauważamy 
więc głęboki bas i czystą górę, ale koncen-
trujemy się na średnicy. To ona stanowi 
najważniejszy element przedstawienia, 
czasem delikatnie wychodząc w naszym 
kierunku i czarując zróżnicowaną barwą. 
Charakter duńskich monitorów budzi 
skojarzenia z Xavianami XN-250 Evo. Nic 
dziwnego, w końcu zastosowano podobne 
przetworniki.

Można się rozpisywać o niewymuszonej 
przejrzystości wysokich tonów lub basie, 
którego monitorom Gato pozazdrościłyby 
niejedne podłogówki. Największe uznanie 
budzi jednak sposób, w jaki sklejono ze 
sobą te elementy. Duńskie zestawy cha-

Nawet maskownice  
QLH�RGELHUDMÈ�)0���XURNX�

Zaplecze nieco kosmiczne. 
$OXPLQLRZ\�SURğO� 
PXVLDï�VSRUR�NRV]WRZDÊ�
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rakteryzują się dużą pewnością siebie, po-
łączoną z naturalnym spokojem. Zupeł-
nie, jakby wiedziały, że wcale nie muszą 
się popisywać przed słuchaczem, aby udo-
wodnić swoją wartość. Osiągają poziom 
niedostępny wielu zestawom głośniko-
wym, a przy tym zachowują się tak, jakby 
wciąż miały kilkanaście procent zapasu. 
Zdarza się, że z tej rezerwy korzystają, ale 
tylko wtedy, gdy potraktujemy je trudnym 
materiałem. Audio Physiki, które rzadko 
patrzą z zazdrością na kolumny kosztu-
jące mniej niż 20 kzł, tym razem musiały 
uznać wyższość Gato w kilku aspektach.  
I to tych, których najmniej się spodziewały.

Bas jest właściwie subwooferowy, w do-
brym znaczeniu tego słowa. W jaki sposób 
dwie membrany w małych skrzynkach wy-
dobyły z siebie niższe pomruki niż cztery 
podobne woofery w podłogówkach? Nie 
wiem, ale tak właśnie było. Niskie tony 
FM-2 charakteryzowały się wypełnie-
niem i mięsistością. Były masywne, ale 
zwinne. Nigdy też nie dociążały dźwięku 
bez potrzeby. Średnica, mimo delikatne-
go celulozowego zabarwienia, pozostała 
naturalna. W tym zakresie Gato okazały 
się wrażliwe na jakość nagrań. Na albu-
mach brzmiących sucho zachowywały się 
jak bezduszne, studyjne monitory. Kiedy 
sięgnąłem po pliki „hi-res”, pojawiło się 
więcej gładkości i organicznej materii. 
Średnica FM-2 ukazała jednak całe swoje 
serce i ekspresję, gdy na talerzu gramofo-
nu wylądowało audio(lskie wydanie „Vs” 
Pearl Jam i solowa płyta Hugh Lauriego. 
Sesja z winylami ukazała także uniwersal-
ność duńskich zestawów. Nie miały pro-

blemu ze zbudowaniem nastroju i było 
im wszystko jedno, czy należało akurat 
przenieść słuchacza do zadymionego blu-
esowego klubu czy na rockowy koncert. 
FM-2 przekazywały mnóstwo informacji 
o nagraniach, nie wywołując przy tym 
zmęczenia. Wręcz przeciwnie – po wy-
słuchaniu jednej płyty od razu miało się 
ochotę na więcej. Rzadko zdarzają się ko-
lumny osiągające taki poziom przejrzysto-
ści, a przy tym ani razu nieprzekraczające 
granicy agresji. Gato w tym temacie osią-
gnęły mistrzostwo. Grają jak doświad-
czony piłkarz omijający przeciwników 
tuż przy bocznej linii boiska. Oczywiście, 

jeśli potraktujemy je naprawdę kiepskimi, 
agresywnymi nagraniami, pierścieniowe 
tweetery zapiszczą, zawyją i pokażą cały 
brud zapisany na płycie. Jednak w nor-
malnych warunkach im się to nie zdarza. 
Grają czysto, szybko i dynamicznie, ale 
zawsze kulturalnie.

W dziedzinie stereofonii Gato konse-
kwentnie wykorzystują wszystkie zalety 
małych skrzynek. Budują wielką, oddy-
chającą scenę, na której każdy instrument 
jest stabilnie osadzony i ma wokół wystar-
czająco dużo miejsca. FM-2 dostosowują 
kształt przestrzeni do każdej płyty, dając 
muzykom wiele swobody. Nie przypinają 
ich w powietrzu niewidzialnymi pinez-
kami. Aby osiągnąć optymalne rezultaty, 
powinno się odsunąć FM-2 od ścian, ale 
– co ciekawe – na małej przestrzeni ra-
dzą sobie równie dzielnie. Nie uzyskamy  
takiej głębi, ale wrażenie trójwymiarowości 
nie znika. Niskie tony także nie wzbudzają 
się w sąsiedztwie tylnej ściany na tyle, aby 
z tego powodu narzekać. Mamy do czy-
nienia z wysokiej klasy zestawami, które 
nie wymagają królewskich warunków  
i kosztownych inwestycji w elektronikę. 
Odwdzięczą się za lepszy sprzęt, ale pod-
łączone do wzmacniacza ze średniej półki 
nie kręcą nosem. Jedyne, co musimy im 
zagwarantować, to rozsądna moc i solidne 
podstawki.

Cena jest wysoka, ale jeżeli potraktuje-
my sprawę jak inwestycję długotermino-
wą, może się okazać rozsądna. Mając takie 
głośniki, można przeznaczyć pieniądze 
wyłącznie na elektronikę i akcesoria. Na 
początek wystarczy sprzęt ze średniej pół-
ki. Górna granica nie istnieje. Jedynym, co 
może przeszkodzić w realizacji tego planu, 
są częste wizyty w sklepach z płytami.

.RQNOX]MD
Duńskie monitory osiągają poziom, na 

którym nawet wybredny meloman może 
się zatrzymać. Dla wielu FM-2 będą głoś-
nikami docelowymi. To piękne, skończo-
ne dzieło. Chylę czoła, panie Rossing.

Wygodne, podwójne terminale 
VSLÚWH�]ïRFRQ\PL�EODV]NDPL��
3RQLĝHM�GXPQ\�QDSLV� 
„Made in Denmark”.

6WDUDQQLH�Z\NRQDQH�REXGRZ\��
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Z\VRNLHM�MDNRĂFL�HOHPHQW\� 
w zwrotnicach... Zadbano nawet  
R�SRU]ÈGQH�RNDEORZDQLH�

*DWR�$XGLR FM-2
'\VWU\EXFMD�� Audio System

&HQ\���
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'DQH�WHFKQLF]QH�

6NXWHF]QRĂÊ��� 89 dB

,PSHGDQFMD��� 4 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 48 Hz – 30 kHz

5HNRPHQGRZDQD��
PRF�Z]P���� 50-300 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 39/20/37 cm

2FHQD�

%U]PLHQLH��� hi-end
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