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!owa rodem ze wst"pniaka. Tutaj 
pierwszy raz napisane, wi"c pro-
sz" si" nie obra#a$, #e powtarzam. 

Cz!owiek coraz starszy i swoje prawa 
ma, cho$ nie emerytalne. M!odszy za to 
b"dzie si" zastanawia!, czy jego zakupy 
zaakceptuje #ona. Rzadko jestem czego% 
tak pewny, ale te kolumny musz& si" ba-
bie spodoba$. Chyba, #e powie: za du#e. 
Proponuj" wtedy odparowa$: twoje la-
kiery do paznokci te# s& zawsze za du#e.  
W odró#nieniu od sukienek. Ale ten 
ostatni komentarz to ju# dla kamikadze. 
Niech was niesie boski wiatr.

Seria Ultima zadebiutowa!a na rynku 
w 1997 roku. G!o%niki zosta!y odebrane 
przez krytyk" entuzjastycznie, wi"c s& 
produkowane do dzisiaj, oczywi%cie  
z mody'kacjami.

Ob!e przednie %cianki wy-
gl&daj& elegancko, tym bar-
dziej #e kolumny wyko(-
czono na wysoki po!ysk. 
Nie maj& maskownic, ale 
to grzech ukrywa$ tak efek-
towne srebrzyste membra-
ny. Skrzynie opieraj& si" na 
pot"#nych coko!ach, uno-
sz&c si" na trzech nó#kach  
5 cm ponad nie. To koniecz-
ne, bo bas-re)eks dmucha  
w dó!, dzi"ki czemu nie czeka 
nas morderczy wysi!ek przy 
ustawianiu. Warto umie%ci$ 
kolumny na granitowych p!ytach 
podklejonych 'lcem. Koszt niewielki,  
a efekt murowany, tak#e estetyczny. Je#eli 
komu% na nim nie zale#y, mo#e u#y$ p!yt 
chodnikowych, ale w domu wygl&daj& 
s!abo.

Drobne korekty, pomimo s!usznej 
wagi mebli (65 kg/sztuka), mog!em wy-
kona$ sam. Kolumny nie s& zbyt czu!e na 

warunki pracy. Nale#y jedynie zachowa$ 
podstawowe „zasady higieny”, jak roz-
s&dna odleg!o%$ od %cian. No i chyba nie 
musz" nikogo przekonywa$, #e upycha-
nie Studio 2 w pokoju 14 m* to niepo-
rozumienie. W takim pomieszczeniu le-
piej wypróbowa$ monitory Gem 2 (tak#e  
z serii Ultima), blisko o 40 % ta(sze.

Gniazda to dla wielu osób nieistotny 
drobiazg, ale wszystko zale#y od punk-
tu siedzenia. Dla rasowego audio'la to 
wskazówka rzetelno%ci wykonania. Dla 
recenzenta – zapowied+ drogi przez 
m"k" albo komfortu pracy, a dla ptaka 
dom, ojczyzna. Revel skorzysta! chyba  
z najlepszych – WBT. Dwa komplety 
przyjmuj&cych dowolne ko(cówki zaci-

sków po!&czono zworkami, które same 
wygl&daj& jak bi#uteria. Wszystko kapie 
od z!ota, a na okras" dostajemy jeszcze 
dwa regulatory, którymi mo#emy do-
stroi$ ilo%$ wysokich i niskich tonów.  
Sugeruj" umiar, bo z regulatorami jest 
jak z pogl&dami politycznymi. Im cz!o-
wiek starszy, tym bardziej skr"caj&  
w prawo. 

Amerykanie s& skromni, bo zamiast 
wyeksponowa$ te dobra, chowaj& je  
w specy'cznej szafce. Aby si" pozby$ wi-
doku zwisaj&cych przewodów, zamyka-
my pó!okr&g!& klapk" i ju# nie widzimy 
konfekcji. Pocz&tkowo mia!em obawy,  
#e pokrywa mo#e rezonowa$, ale nic 
z!ego si" nie dzia!o, nawet przy g!o%nym  

s!uchaniu. Jak wida$, a raczej – nie s!y-
cha$ – Revel dba o jako%$ w ka#dym 
szczególe.

Po gniazdach pozwol" sobie na drug& 
dygresj", tym razem dotycz&c& widoku 
kabli. Jedni uwielbiaj& go do tego stopnia, 
#e satysfakcjonuje ich tylko gruby w&# 
ogrodowy, najlepiej wyeksponowany na 
podstawkach, które przewa#nie nic nie 
daj&. Inni chc& koniecznie unikn&$ tego 
obrazka. W tej grupie s& chyba produ-
cenci sprz"tu, bo na reklamach kabli nie 
ma nigdy. I jak to ma gra$? Oczywi%cie, 
istniej& kolumny bezprzewodowe, ale to 
egzotyka. Mo#e rozwi&zaniem tego pro-
blemu by!oby opowiadanie Stanis!awa 
Lema o planecie, której mieszka(cy ci&-
gn"li najcie(sze w kosmosie druty. Raz 
wyci&gn"li tak cienki, #e ju# go nie by!o  
i tak powsta! telegraf bez drutu.

Studio 2 s& uk!adem trójdro#nym. Bas 
pompuj& dwie 20-cm tytanowe mem-
brany; %rednic" podobna, ale mniejsza 
– 13,5-cm. Kosze s& aluminiowe, a ma-
gnesy, mimo #e s!usznych rozmiarów, 
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neodymowe. Mo#na wi"c sobie wyobra-
zi$, jak wydajny nap"d stanowi&. 

W katalogu znalaz!em te# sentencj" 
na temat kopu!ki. W starym ludowym 
porzekadle pies jest najlepszym przy-
jacielem cz!owieka, a w nowym, mar-
ketingowym ha%le – beryl najlepszym 
przyjacielem tweetera. Na poparcie tych 
s!ów producent za!&cza specy'kacj" 
techniczn& ró#nych materia!ów. Z para-
metrów wynika, #e faktycznie beryl wy-

pada lepiej od wszystkiego, co si" znala- 
z!o w polu ra#enia, nawet od diamentu. 
Wielu konstruktorów podziela t" opini" 
i uwa#a berylowe kopu!ki za najlepsze. 
Wprawdzie mowa tu o g!o%nikach Foca-
la, ale Revel pewnie nie pozwoli! pozo-
stawi$ si" w tyle. Tym bardziej, #e Har-
man dysponuje ogromnym zapleczem 
technicznym i badawczym. Na zdj"ciach 
wida$, co prawda, zas!uchanych face-
tów, ale to marketing, bo komputer to 
niezbyt wdzi"czny model dla fotografa. 
A komputerowo zaprojektowano prawie 
wszystko: przedni& %ciank", lejkowaty tu-

nel bas- re)eksu, zwrotnic" na kilku p!yt-
kach (dzieli pasmo przy 230 Hz i 2 kHz) 
i obudow". Ta ostatnia to kwintesencja 
stolarskiego rzemios!a. Jest zbudowana 
z wygi"tych, gruba%nych p!yt MDF, we-
wn&trz ma szereg wzmocnie(, a precyzja 
wyko(czenia i klejenia to uczta dla oka. 
Revel-ka.

.RQğJXUDFMD
By!a elektronika Levinsona z wysokiej 

pó!ki, by! Mak 7000 i reszta moich zaba-
wek. Ale odnosz" wra#enie, #e co by nie 
by!o, b"dzie dobrze.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Revele graj& „zwyczajnie” i „nor-

malnie”. Kompletnie nie zaskakuj&. 
Przypominaj& to, co ju# kiedy% s!y-
szeli%my. Wie#e Technicsa, pierwsze 
wzmacniacze NAD-a i Musical Fi-
delity, które zmieni!y nasze spojrze-
nie na %wiat. Ot, muzyka p!ynie. Nie 
przyci&ga uwagi ani niczym specjal-
nym nie zachwyca. I tutaj wpadamy  
w pu!apk", z której wyleczy$ mo#e 
tylko powrót do wspomnianych eta-
pów #yciorysu. Niby nadal nie do-
strzegamy szokuj&cych cech Reveli, 
ale czego% brakuje. Czego? I tu za-
gwozdka, bo odpowiedzie$ trudno, 
a ju# zw!aszcza konkretnie. Najbar-
dziej wymijaj&ca diagnoza – „jako-
%ci” – wydaje si", paradoksalnie, 
najodpowiedniejsza.

Dobrze, mój drogi Watsonie, ale 
co chcia!e% uj&$ w tych, jak#e od-
krywczych, s!owach?

I znowu konsternacja. Bo jakby 
to powiedzie$: jest po prostu bar-
dzo dobrze, „bo jest” i koniec dys-
kusji? Nie wypada. Takie zjawiska 
jak kolumny Revela trudno opisa$, 
bo m&drej g!owie do%$ po s!owie,  
a wnikliwemu poszukiwaczowi nie 
wystarczy elaborat na siedem zwo-
jów i zawsze b"dzie szuka! ukrytych 
tre%ci. A ja zapewniam: tu ich nie 
ma. Jest czysta, drukarska interlinia 
i rozdzielone akapity. W pustych 
miejscach mo#ecie sobie zapisa$ 
termin wizyty u dentysty albo tele-
fon do sympatycznej brunetki, któ-
r& poznali%cie w windzie.

S!ucha!em, s!ucha!em i nie po-
tra'" wskaza$ ani jednej cechy, 

któr& móg!bym uzna$ za wybitn&, 
ale te# z drugiej strony, nie ma 
ani jednego aspektu, do które-
go móg!bym zg!osi$ ewidentne  

zastrze#enia. I z tej perspekty-
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wy wychodzi mi, #e Revel Studio 2 to, 
za przeproszeniem, cholernie udany 
produkt. Nie kolumny, nie audio'lska 
zabawka, ale w!a%nie produkt. Czy-
li g!o%nik, który spodoba si" klientom  
z grubym portfelem, którzy wiele ju# wi-
dzieli, wiele s!yszeli i z niejednego pieca 
chleb jedli.

Szkoda czasu na wymienianie aspek-
tów brzmienia i próby ich opisania. 
Diagnoza pozostaje taka sama: jest do- 
brze, a nawet bardzo dobrze z minusem. 

W ka#dym d+wi"ku produkowanym 
przez te smoki, podsumowanie w posta-
ci tabelki (je#eli taka by si" znalaz!a pod 
testem) doprowadzi!oby do zaskakuj&cej 
konkluzji – kolumny wypadaj& cz"sto le-
piej od owianych legend& konstrukcji.

Prezentuj& tak wyrównany poziom  
w ka#dej dziedzinie, #e zastanawiam si", 

3RG�SODVWLNRZÈ�NODSNÈ�XNU\WR�
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jak im si" to uda!o? Czy to przestrze(,  
czy dynamika, bas, czy lotno%$ góry? 
Wsz"dzie pi&tki z minusem, ale te# gwa-
rancja, #e nikt nie poczuje si" zawie- 
dziony.

Przypomina mi to udane negocjacje. 
Strony wychodz& z nich troch" niezado-
wolone, ale z poczuciem, #e lepiej ju# si" 
sprawy za!atwi$ nie da!o.

S!ysza!em, #e kiedy% B&W robi!o ba-
dania, przeprowadzane na tak zwanym 
„statystycznym kliencie” i na tej podsta-
wie celowa!o w „'rmowy d+wi"k”. Nie 
liczy!y si" doznania szefów 'rmy ani wi-
zjonerów, tylko to, co powiedzia!a grupa 

badanych osobników p!ci obojga. 
Audio'le si" nie zachwycali, ale kolumny 
sz!y jak woda. A skoro kto% je kupowa!, 
to znaczy, #e nie mog!y by$ z!e. Je#eli 
trzech kolegów mówi Ci, #e jeste% pijany, 
to wracaj do domu i k!ad+ si" spa$.

No dobrze, ale to nadal nie wyja%nia, 
jak Revele graj&.

Strawnie dla ka#dego. A #e kosztuj& 
swoje, to !aski nie robi& i musz& zaspo-
kaja$ kaprysy. Przejrzy%cie, dok!adnie  

i szczegó!owo. Wszystko s!ycha$. Raczej 
ja%niej ni# ciemniej i masywniej, ci"#ej, 
ni# sucho i lekko. Czy%ciutko, kryszta!o-
wo i perli%cie. Z basem jak dzwon i intere-
suj&c&, cho$ nie powalaj&c& przestrzeni&. 
I, co najciekawsze, w niewielkim stopniu 
zale#y to od repertuaru. Jak przysta!o na 
produkt uniwersalny – to nie powinno 
mie$ znaczenia.

Czy b"dziemy s!ucha$ Doorsów, Beet- 
hovena, Iron Maiden, Palestriny czy !aj-
dackich portowych piosenek z londy(-
skich doków, mo#emy si" spodziewa$ 
satysfakcji i d+wi"ków, których do tej 
pory nie s!yszeli%my. Ka#dy mi!o%nik 
danego gatunku powie, #e mo#na lepiej. 
Racja, ale je#eli zechce pomiesza$ trzy 
w jednym kotle, to nie uzyska tak wy-
wa#onej i zbalansowanej mikstury. Tu 
nasuwaj& mi si" dwa porównania: ostre 

sosy i tyto( fajkowy. Pierwsze bardziej 
koncernowe, drugie audio'lskie. 
Mo#na wybra$ Mad Doga, Blaira,  

Davesa albo jaki% koncentrat kap-
saicynowy dla twardzieli. Buteleczka 

50 ml nie zejdzie przez dwa lata. Ludzie 
kupuj& na ca!ym %wiecie tabasco, a znaw-
cy z Europy Cholul" (w USA to niemal 
tak obowi&zkowa pozycja w meksyka(-
skich knajpach, jak keczup do frytek  

w McDonaldzie). Ona jest dla „wy#szej 
sfery”, ale nadal pewna, bezpiecz-
na i bezwzgl"dnie przesmaczna.  

Z fajkowym zielem jest bardziej „ko-
nesersko”, bo taki jego los. 
Wiem, #e s& wynalazki z czte-

rech stron %wiata, sezonowane 
Dunhille z czasów %wietno%ci 'rmy  

i Balkan Sobranie, którego nie ma nawet 
na e-bayu w Portugalii, ale ja sobie ceni" 
Petersona Irish Flake, bo mo#e nie zabi-
ja #adnym aromatem, ale ma wszystkie 
moje ulubione w ilo%ci „wystarczaj&cej”. 
Tak samo jak stary Rolls-Royce osi&gi  

w tabeli danych technicznych. Nie  
chc" si" przymawia$, ale je#e-
li kupicie Revele do stereo na 

podstawie tej recenzji, to poprosz"  
o puszeczk" tego specy'ku w kopercie, 
a je%li pe!ny system do kina domowego, 
to trzy. Adres w stopce. Drobne prezenty 
wzmacniaj& przyja+(.

Jakie% zabarwienie tej recenzji musi 
by$, tak samo jak nie istnieje sprz"t nie 
koloryzuj&cy studyjnego mastera. Zasta-
nawia!em si", jak je okre%li$ i z trudem je 
znajduj". Jest wtorek i smo!a za oknem, 
wi"c k!ad" si" spa$.

A dzisiaj jest %roda i ju# si" wyklu!y 
wnioski, bo mia!em sen. Mo#e nie tak 
odkrywczy, jak Martina Luthera Kin-

ga, ale realistyczny. Cofn&!em si" do lat  
m!odo%ci. Wszystko by!o lepsze, bar- 
dziej intensywne. Szukaj&c w katalogach 
i sklepach (internetu wtedy nie by!o,  
komórek i kart kredytowych te#), wybra!-
bym dwie rzeczy: wzmacniacz Luxmana, 
jako lepsz& alternatyw" najdro#szego 
Technicsa, i Revele – jako panaceum  
na wszystkie bóle osio!ka, któremu  
w #!oby dano. P!yty Alphaville, Euryth-
mics, Modern Talking i Depeche Mode 
chyba nie mog& zabrzmie$ autentycz- 
niej. To kres tej estetyki. A reszta? Dla 
pana.

.RQNOX]MD
Moi drodzy, pozwolicie, #e zaatakuj" 

historyjk&, jak z balonowej gumy Do-
nald. Najch"tniej narysowa!bym komiks, 
ale ludziki wychodz& mi jakie% takie to-
porne:

Przychodzi facet do sklepu ze sprz"tem 
i pyta: 

- Prosz" pana, chc" kupi$ najlepsze ko-
lumny. 

- Ile ma pan pieni"dzy? Przepraszam, 
#e tak od razu, ale wie pan, to wa#na in-
formacja.

- Tyle, ile trzeba. Prosz" si" nie ogra-
nicza$.

- A jakiej muzyki pan s!ucha?
- Ka#dej
- Hmm. To mo#e inaczej, co chce pan 

s!ysze$?
- Wszystko.
- A jak?
- Najlepiej.
- Ale tak si" nie da.
- Jak to si" nie da? Nie interesuj& mnie 

te kocopa!y o fruwaj&cych fortepianach 
za kaloryferem.

- To niech pan kupi Revele. B"dzie pan 
zadowolony.

I po sprawie. Tra'ony-zatopiony. Czte-
romasztowiec.
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