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hyba !e spojrze" z innej strony 
– argon nikomu nie wadzi; po 
prostu jest i w !aden sposób 

nie wp#ywa ujemnie na jako$" !ycia !y-
wego organizmu. Ba! Stanowi niezb%dny 
sk#adnik atmosfery, niezb%dny do prawi-
d#owego funkcjonowania ekosystemu.

Argon 3 to przyk#ad dobrej skandy-
nawskiej szko#y minimalizmu i niewy- 
muszonej elegancji po#&czonej z precyz- 
j& wykonania. Proste skrzynki z grubego  
MDF-u, pokryte precyzyjnie bia#& okle- 
in& z kontrastuj&cym czarnym wyko'-
czeniem wokó# i na g#o$nikach pre-
zentuj& si% czaruj&co. Amphion oferu-
je wyko'czenie w czerni, pe#nej bieli 
(bia#e elementy driverów), jak równie!  
w naturalnych fornirach: czere$ni, brzo-
zie i orzechu.

W przeciwie'stwie do recenzowane-
go w „HFiM 7-8/2012” modelu Helium 
520, wn%trze Argonów wyt#umiono g&b-
kow& wyt#oczk&. Zwrotnic% umieszczo-
no na tylnej $ciance, tu! nad poprzeczk& 
stanowi&c& nie tylko dodatkowe wzmoc-
nienie, ale te! wspornik bas-re(eksu.

Z ty#u znajduj& si%: tabliczka znamio-
nowa, otwór b-r i dwa wygodne, z#oco-
ne gniazda umo!liwiaj&ce zastosowanie 
ka!dego rodzaju przewodów. Fronty 
dodatkowo wyfrezowano, dzi%ki czemu 
ko#nierze g#o$ników idealnie licuj& si%  
z powierzchni& obudowy.

Argon 3 to dwudro!na konstrukcja 
8-), bazuj&ca na 25-mm tytanowym 
tweeterze i 16,5-cm aluminiowym g#o$- 
niku $rednio-niskotonowym. Kopuka  
jest lekko cofni%ta wzgl%dem niego,  
a oba przetworniki otoczone wspomnia-
nymi wcze$niej ko#nierzami, co bardzo 
poprawia wygl&d monitorów. Zamiast 
maskownic u!yto metalowych siateczek 
chroni&cych membrany przed uszko-
dzeniem mechanicznym. Rozwi&zanie 
nader praktycznie i estetyczne – unik-
ni%to tym samym szpetnych otworów 
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do montowania maskownic. Ca#o$" jest 
spójna, efektowna i nieprzesadzona.

Podobnie jak we wszystkich modelach 
Amphiona zastosowano falowód, czyli 
kana# s#u!&cy do prowadzenia fal aku-
stycznych, a tak!e rozwi&zanie o nazwie 
U/D/D (Uniformly Directive Di*usion), 
które, jak informuje producent, zapew-
nienia równomiern& dyspersj% fal d+wi%-
kowych, dzi%ki czemu anomalie spo-
wodowane odbiciami od $cian, pod#ogi  
i su,tu s& minimalizowane. Na stronie 
czytamy, !e „pozwala to us#ysze" wi%cej 
muzyki, a mniej zniekszta#ce' wprowa-
dzanych przez pomieszcze-
nie ods#uchowe”.

Brzmi obiecuj&co, jed- 
nak zagadkowo, ponie- 
wa! producent nie wyja$- 
nia, dlaczego tak ma by". 

Zak#adam, !e chodzi o sekrety kuchni. 
By" mo!e cofni%cie kopu#ki ma kluczowe 
znaczenie, a ko#nierze oprócz walorów 
czysto estetycznych stabilizuj& przetwor-
niki, niweluj&c mikrodrgania, a tym sa-
mym poprawiaj& jako$" emitowanych 
d+wi%ków? Tego nie wiemy.

„Us#ysz wi%cej muzyki” – zach%ca Am-
phion na swojej stronie. Nie pozosta#o 
wi%c nic innego, ni! spróbowa" us#ysze".
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rgony okaza#y si% zaskakuj&co 
czyste w brzmieniu. Nie by# 
to efekt wymuszony, pojawi# 

si% jakby od niechcenia. Przyznam, !e 
troch% nie odrobi#am pracy domowej  
i pierwotnie by#am przekonana, !e mam 
do czynienia z zestawami z segmentu 
Dynaudio Special 25. Poprzeczka zosta#a 
wi%c ustawiona wysoko.

Czysto$" pozosta#a ujmuj&ca, jednak 
od monitorów z tej pó#ki cenowej mo!-
na by oczekiwa" ciut wi%cej przestrze-
ni. Jakie! by#o moje zdziwienie, gdy si% 
okaza#o, !e Argony s& o po#ow% ta'sze 
od Dynaudio! Sam fakt postawie-

nia ich na równi  
z monitorami kla-

sy Special Twenty 
Five jest sporym 

wyró!nieniem, a to, !e cena ledwie prze-
kracza 9000 z#, mile zaskakuje. Jednak 
od#ó!my na bok buchalteri% i powró"my 
do d+wi%ku.

Poza wspomnian& czysto$ci& od razu 
mo!na doceni" pe#n& i bogat& $rednic%. 
Wokale wypadaj& naturalnie i przejrzy-
$cie, bez wyszczuplenia czy nosowo$ci. 
By#y wywa!one i wyraziste. In-Grid  
z p#yty „Lounge Music” brzmia#a zwiew-
nie, jednak nie na tyle lekko, by pomin&" 
jaki$ szczegó# prezentacji. D+wi%k by# 
plastyczny; da#o si% wychwyci" mikro-
odg#osy, ale detaliczno$" nie przerodzi#a 
si% w rozja$nienie. G#os artystki pozosta# 
takim, jakim by" powinien, a wszystko 
odbywa#o si% w zupe#nie niewymuszony 
sposób. 

Jacintha („Lush Life”) nie straci#a ni-
czego ze swej s#odyczy. Jej g#os by# g#%-

boki i nasycony. W uszy nie wkrada#y si% 
k#uj&ce sybilanty. Wokal zosta# pokazany 
prawdziwie, bez zb%dnych zaokr&gle' 
czy przek#ama'. Podobnie g#os Jorgosa 
Skoliasa z p#yty „Tales”, gdzie oprócz na-
macalnego wokalu wiernie zosta# odda-
ny równie! fortepian Bogdana Ho#owni. 
Jorgos $piewa# jak !ywy, stoj&c niemal!e 
na $rodku mojego pokoju. Monitory od-
da#y barw%, artykulacj% i odg#osy towa-
rzysz&ce fonacji.

Skoro mowa o Bogdanie Ho#owni, to 
w te$cie nie mog#o zabrakn&" kilku jego 
p#yt stanowi&cych doskona#y przyk#ad 

kameralnych sk#adów. 
Efekt znów ten 

sam – brzmienie 
kompletne, wy-
wa!one, a zara-
zem wyj&tkowo 

szczegó#owe.

„Trio” w sk#adzie Ho#ownia, Suchanek 
i Wehinger stanowi#o czyst& przyjem-
no$" – w takim zestawieniu Argony po-
kaza#y równie! niez#& gór% – d+wi%czny 
fortepian zachowa# blask, bez metalicz-
nych nalecia#o$ci, (et koi# zmys#y, nie na-
str%czaj&c zb%dnej nerwowo$ci, a ca#o$" 
dope#nia# delikatnie szarpany bas.

Argony stworzy#y wspania#y klimat, 
daj&c bogaty, uspokajaj&cy i przyjemny 
d+wi%k ze s#yszalnie odtwarzanymi niu-
ansami; pe#en lekko$ci i swobody.

Kolumny pokazuj& nagrania, jaki-
mi s&. Niczego nie ukrywaj& i nie robi&  
z wrony kanarka. Ta cecha charakte-
ryzuje dobre g#o$niki – prawdziwo$" 
i wierno$" prezentacji. Nie da si% od-
tworzy" p#asko nagranej p#yty w sposób 
pe#ny czy wielowymiarowy. P#askie po-
zostanie p#askim. Tak si% dzieje w przy-



padku praktycznie wszystkich p#yt U2 
wytworni Island, którym w moim mnie-
maniu zawsze brakuje g#%bi i przestrze-
ni, co zreszt& ,'skie monitory pokaza#y 
z praktycznie pierwszymi d+wi%kami 
„War”. Nie oczekujcie, !e stare nagrania 
zabrzmi& lepiej. Amphiony nie zmieni& 
wody w wino. Ich prawdziwo$" zacz%#a 
mnie przera!a".

Po ods#uchaniu ró!norodnego reper-
tuaru tra,#am w ko'cu na Pink Floyd 
z p#yty „Echoes”. I tak jak wierno$ci 
czy plastyczno$ci Argonom odmówi" 
niepodobna, tak do przestrzeni i g#%bi 
sceny mia#am pewne zastrze!enia. Nie 
chodzi o stworzenie muzycznej wy-

dmuszki, tylko o pokazanie przestrzeni, 
je$li takowa w nagraniu istnieje; u Floy-
dów jest jej czasem a! nadto. Scena nie 
jest tak szeroka jak w Special Twenty 
Five. Nie przekracza linii kolumn i ko'-
czy si% nieznacznie za nimi, jednak to, 
co si% dzieje w jej obr%bie, jest ekspre-
syjne i w zupe#no$ci rekompensuje jej 
wymiary.

Tak, teraz zdecydowanie rozumiem 
producenta, bo Amphiony w istocie s& 
jak ów argon – przejrzyste, transparent-
ne, nienarzucaj&ce si%, o szlachetnym 
brzmieniu. Pe#ne prawdziwych emocji, 
harmonii i muzyki, której praktycznie 
mo!na dotkn&". Nale!y jedynie uwa-
!a", !eby si% nie skaleczy" o ostry kant 
s#abszej realizacji, bo Argony wszystko 
wystawi& na $wiat#o dzienne. Poka!& 
pi%kno tam, gdzie ono jest, ale w !ad-
nym wypadku nie ukryj& brzydoty. S& 

to najbardziej prawdomówne i uczciwe 
monitory, jakich ostatnio mia#am oka-
zj% pos#ucha".
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e kolumny to uwodzicielskie 
po#&czenie równo$ci z kusz&co-
$ci&. Brzmi okropnie po polsku? 

Zatem mo!e: z jednej strony, Argony s& 
bardzo naturalne, organiczne w oddawa-
niu barw muzyki. Powoduje to, !e chce 
si% ich s#ucha" ch%tniej, ni! wielu innych 
g#o$ników. Z drugiej, ten po!&dany efekt 
osi&gni%to bez zaburzenia pasma i nawet 
niskie tony, mimo relatywnie niewielkich 
rozmiarów skrzynki, s& reprezentowane 
dobrze i na swoim miejscu. 

Bior&c to pod uwag%, Argony zaliczy#-
bym do zestawów, które od pierwszej 
chwili zach%caj& do dalszego s#uchania, 
ale bior& odbiorcy nie na efekt, ale na 
przyjemno$". Budz& pod tym wzgl%dem 
skojarzenia z ART Loudspeakers, które 
mia#em okazj% par% razy recenzowa". 
Amphiony nale!& do raczej elitarnej gru-

py kolumn, które trzyma#em w#&czone 
do systemu przez ca#y czas trwania testu 
i jeszcze troch% d#u!ej.

W porównaniu ARM-ami, których 
u!ywam na co dzie', cechowa# je mniej-
szy rozmach, ale to chyba zrozumia#e 
wobec braku wielkiego przetwornika ba-
sowego. Ba, z rozkosz& ujrza#bym te g#o-
$niki w roli segmentu wysoko-$rednio-
tonowego pe#nopasmowych zestawów. 
Pe#ne pasmo z Amphiona to musia#oby 
by" prze!ycie, bior&c pod uwag% to, co 
Finowie osi&gn%li z g#o$nika o $rednicy 
16 cm. Ano w#a$nie, co takiego konkret-
nie osi&gn%li?

Zale!nie od p#yty, mia#em ochot% okre-
$li" te kolumny na przemian jako ciep#e 
i jako analityczne. „Cztery pory roku” 
Vivaldiego w interpretacji Carmignoli to 
szczegó#owo$" i dynamika. Jednak w#&-
czone nast%pnie trio jazzowe albo p#yta 
Jacinthy momentalnie przenosz& system 
w krain% ciep#a i warto$ci organicznych. 
Te zestawy okazuj& si% ca#kiem analitycz-
ne, ale jednocze$nie graj& dosy" ciep#&, 
namacaln& $rednic&. St&d niekiedy za-
skoczenie. Taka barwa bez jednoczesnej 
utraty szczegó#owo$ci to du!e osi&gni%-
cie. Dobra detaliczno$" zwykle procen-
tuje stereofoni& powy!ej przeci%tnej  
i tak by#o równie! w przypadku Argo-
nów. Przy scenie mo!e nawet niena-
tr%tnie szerokiej, du!e wra!enie robi#a 
g#%boko$" i zró!nicowanie planów. Sce-
na zaczyna si% lekko za lini& g#o$ników 
(i s#usznie, w naturze rzadko dostajemy 
muzyk& prosto w z%by) i odsuwa si% da-
leko od s#uchacza, z uwzgl%dnieniem 
naturalnego malenia +róde# pozornych 
z odleg#o$ci&. Taka prezentacja sprzyja 
realizmowi odbioru muzyki.

Powracaj&c do wysokich tonów: Ar-
gony s& w nie zaopatrzone do$" bogato, 
ale bez fanatyzmu. Sopran nie wierci 
uszu; jest g#adki i harmonijny. Pozostaje 
w zgodzie z reszt& pasma. O $rednich to-
nach ju! si% wypowiedzia#em, okre$laj&c 
je jako ponadprzeci%tne, ciep#e i orga-
niczne. Dzi%ki nim Amphiony sprawdz& 
si% w muzyce akustycznej, w tym wokal-
nej, ale równie! dobrze oddaj& ci%!szy 
repertuar rozrywkowy, tak!e ten zgrzy-
tliwy i ambitny. Przekaz nie jest agresyw-
ny i suchy, tylko strawny i sugestywny. 
Dzi%ki temu daje si% na Argonach wys#u-
cha" wszystkiego, poza mo!e najbardziej 
schrzanionymi realizacjami.

Gdy mowa o ci%!kich brzmieniach 
nie mo!na pomin&" basu. I tutaj nie ma 
zawodu. Pisz% to $wiadomie, jako zwo-
lennik kolumn pe#nopasmowych. Nie 



jestem fanatykiem i nawet maj&c na sta#e 
zestawy z basowcem wielko$ci garnka 
wci&! potra,% odró!ni" ma#e zestawy 
typu pierdziawka od ma#ych zestawów, 
które maj& co$ do przekazania. Am-
phiony zdecydowanie nale!& do drugiej 
kategorii. Ich niskie tony to w pewnym 

sensie #garstwo, ale #garstwo sugestywne. 
Tak bardzo, !e w wi%kszo$ci przypad-
ków prawda nie jest niezb%dna. Moim  
zdaniem nie da si% uzyska" lepszego basu 
z obudów tej wielko$ci, przynajmniej 
przy podobnym bud!ecie. Czyta#em  
o zestawach podobnych rozmiarów scho-
dz&cych równo do 28 Hz, ale one koszto-
wa#y oko#o 100000 z#otych. Zgód+my si%, 
!e to nie ten przypadek. Pod wzgl%dem 
ilo$ci i jako$ci basu z ma#ych skrzynek 
Argony przypominaj& dokonania ,rmy 
RLS. Bardzo kunsztowna robota.

Z zamaszystym wzmacniaczem  
SoundArtu i z przejrzystym, ale natu-
ralnym przetwornikiem Tenta ,'skie 
kolumny zgra#y si% idealnie. Gra#y spi%te 
kablem g#o$nikowym Strussa (zaskocze-
nie!) i nie mia#em wcale ochoty na jego 
wymian%. W#&czenie w system +ród#a 
analogowego w postaci Transrotora 
ZET1 z wk#adk& Air Tight PC-1 Supre-
me podnios#o poprzeczk% jeszcze wy!ej, 
zw#aszcza pod wzgl%dem mikrodynami-
ki, stereofonii i namacalno$ci brzmie-
nia. By#o jeszcze prawdziwiej. Zastoso-
wanie lepszego nap%du analogowego  
(o wk#adce nie mówi%, bo o lepsz& trud-
no) przynios#oby zapewne dalsz& popra-

w%, któr& Amphiony lojalnie by poka-
za#y. Te kolumny nie maj& kompleksów 
wobec reszty toru.

Pisz&c o szczegó#ach, my$la#em jedno-
cze$nie o opisie ogó#u. Ma#e Amphiony 
s& dobrze zintegrowane, nastawione 
na wierny przekaz atmosfery nagrania. 

Czuje si% w nich subtelne drgania, a nie 
tylko go#y, nawet i wierny przekaz. Te 
zestawy stoj& na wy!szym stopniu roz-
woju – maj& dusz% i w#a$nie ta dusza jest 
bardzo dobrym powodem, aby powa!nie 
zainteresowa" si% pi%knymi zestawami  
z Finlandii.

Alek Rachwald


