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z!dy szukaj! pieni"dzy u oby-
wateli, same napychaj!c nimi 
banki, ksi"gowi audiofilskich 

firm testuj! wytrzyma#o$% portfeli 
klientów, jednocze$nie wykre$laj!c z za-
mówie& forniry i zast"puj!c je foliami. 
Francuzi s! do tego przyzwyczajeni, bo 
s#yn! ze sk!pstwa. Okleina w kolumnach 
za 10000 z# to dla Triangla czy Focala 
norma. Ale nawet w niemieckich i ame-
ryka&skich skrzynkach coraz cz"$ciej 
widujemy jakby gorsze materia#y. Dlate-
go produkt przypominaj!cy stare, dobre 
czasy wywo#uje emocje. Czy przy cenie 
niespe#na 15000 z# ma to sens? Przecie', 
przynajmniej teoretycznie, nikt nam #a-
ski nie robi.

(wiat si" jednak zmienia i na tle obec-
nej konkurencji Argon 3L wygl!da jak 
pi"kny #ab"d) w stadzie kaczek. Ale za-
cznijmy od pocz!tku.

Uroda
Po rozpakowaniu pude#ek zadzwoni# 

do mnie fotograf. „Cykam zdj"cie na 
ok#adk" – powiedzia# – bo tak eleganc-
kich kolumn od dawna nie widzia#em”. 
Kiedy dotar#y do mnie, zanim mia#y oka-
zj" zagra%, patrzy#em na nie jak na obra-
zek w ko$ciele. Podobno skandynawscy 
stolarze niech"tnie si" schylaj! po zamó-
wienia producentów kolumn. Ten rynek 
sta# si" dla nich ma#o atrakcyjny (uk#ony 
dla ksi"gowych) i z tego powodu prze-
noszenie produkcji do Chin staje si" ju' 
nie oszcz"dno$ci!, a konieczno$ci!. Mi-
strzom hebla lepiej zrobi% kilka gustow-
nych kredensów i sekretarzyków, ni' 
wierci% dziury w kwadratowych skrzyn-
kach. Podnie$li ceny, podobnie jak pro-
ducenci tych drugich, a jednak nadal si" 
nie op#aca. Znów paradoks? Moim zda-
niem raczej konsekwencja komunizmu 

europejskiego, ale to na marginesie.  
W ka'dym razie Amphion nadal robi 
obudowy w Finlandii i to wida%.

Niby to kawa#ek MDF-u oklejony for-
nirem, a jednak oczy cieszy perfekcja, 
szlachetno$% materia#u i rysunek s#ojów 
drewna. Wra'enie pot"guj! klasyczne 
proporcje – prostopad#o$cian z ostrymi 
kantami na podstawce, dwa g#o$niki, 
brak maskownicy, cokó# i to wszystko. 
Kwintesencja prostoty i klasyki. Oso-
by o rozwini"tym smaku, lubuj!ce si"  
w ekskluzywnych przedmiotach, nie 
b"d! mia#y trudno$ci w ocenie jako$ci 
wykonania i materia#ów. Ju' za to da#-
bym w rubryce „ocena” siedem punktów, 
ale ostateczny werdykt pozostawiam 

klientom. Solidn! europejsk! robot" na-
le'y doceni% tym bardziej, 'e by% mo'e 
niebawem przejdzie do historii, razem 
z systemem konserwatywnych warto$ci 
moralnych, opartych na tradycji Starego 
Kontynentu. A potem ju' tylko multi-
kulti, kebab, sajgonki i na ka'dym kroku 
plastik. Dlatego „$pieszmy si" kocha% 
dobry sprz"t, bo szybko odchodzi”. Kto 
wie zreszt!, czy naszej pasji nie zgasi 
jedna idiotyczna dyrektywa z Brukseli, 
ale nie uprzedzajmy wypadków.

Budowa
Argon, przy swojej zewn"trznej uro-

dzie, jest konstrukcj! niezwykle prost!. 
To dwudro'ny uk#ad, oparty na dwóch 
przetwornikach. Nisko-$redniotonowy 
ma 6,5-calow! membran" aluminiow!, 
zawieszon! na mi"kkim resorze i bardzo 
solidny magnes. Ten g#o$nik ma pro-
dukowa% pot"'ny bas, cho% wydaje si" 
to ma#o prawdopodobne. Rzut oka na 
tabel" danych technicznych wskazuje, 
gdzie le'y tajemnica. W cz"stotliwo$ci 
podzia#u, ustawionej wyj!tkowo nisko, 

bo na 1600 Hz. Przez to aluminiowy 
sto'ek nie musi si" wysila% i zajmuje si" 
tylko tym, co potrafi najlepiej. W przy-
rodzie panuje naturalna równowaga, 
wi"c je'eli dwóch niesie ci"'k! walizk", 
to który$ bardziej si" zmacha; przewa'-
nie ten wy'szy. Tak te' jest w przypadku 
Argona.

Kopu#ka nie jest w 'adnym calu nie-
zwyk#a. To metalowa membrana, os#o-
ni"ta siatk!. Nietypowy jest za to jej 

ko#nierz, czyli pot"'na tuba wyk#ad-
nicza, dodaj!ca skrzyniom niezwyk#ej 
urody. W materia#ach promocyjnych 
nazywa si" go falowodem, a sam g#o$nik 
– integratorem. Czyli pierwszy wodzi 
fale, a drugi integruje. Oprócz „równo-
miernej, kierunkowej dyfuzji” i innych 
przechwa#ek z katalogu warto poszuka% 
sedna rozwi!zania we w#asnej g#owie. Ta 
„integracja” (nie znosz" tego s#owa, bo 
kojarzy mi si" z polityczn! propagand!) 
jest z jednej strony s#uszna – w najbar-
dziej krytycznym dla ucha przedziale 
cz"stotliwo$ci pracuje jeden przetwor-
nik, mo'emy wi"c liczy% na spójno$%; 
z drugiej, pasmo, w którym kopu#ka 
b"dzie si" wysila%, jest na tyle szerokie, 
'e mo'emy si" obawia% o jej zdrowie, 
a przynajmniej o komfort pracy. Jedno 
jest pewne. Te kolumny musz! gra% ina-
czej, skoro zosta#y tak skonstruowane.

Wracaj!c do $rubek, wypada wspo-
mnie%, 'e obudowa jest wentylowana 
dwoma tunelami bas-re*eksu, z których 
jeden zatkano g!bk!. I chyba nale'y j! 
tam pozostawi%, bo basu nie brakuje, 
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za to mo'e by% za ma#o tempa i energii.  
W ka'dym razie, ja wybra#em t" opcj", 
pomimo 24 m+ na karku. Koniecznie 
trzeba za to wkr"ci% szpikulce w podsta-
w" z powodów przedstawionych powy-
'ej. A kolumny odstawi% od tylnej $cia-
ny nawet na metr. Lubi! gra% w wolnej 
przestrzeni.

Drogocenne i z#ocone gniazda w ilo$ci 
jednej pary zamontowano wysoko, tro-
ch" poni'ej kopu#ki. To do$% ryzykow-
ne, przynajmniej od strony u'ytkowej, 
bo kable wisz!, wa'! i ci!gn! do Ziemi. 
Có', grawitacja. Ale mo'e mia#o to sens 
i chodzi#o o skrócenie po#!czenia od 
zwrotnicy do styków? W ka'dym razie 

kable instaluje si" #atwo, bo nie trzeba 
si" schyla% i krzy' nie boli.

Dost"pne s! wyko&czenia: czarne, 
bia#e, pe#ne bia#e oraz naturalne forni-
ry: wi$nia, brzoza i orzech. Podana cena 
dotyczy tych drugich. Malowane obudo-
wy s! o 1200 z# ta&sze.

.RQğJXUDFMD�V\VWHPX
Efektywno$% wynosi zaledwie 86 

dB, co zaw"'a wybór wzmacniaczy 
do mocnych, wydajnych konstruk-
cji. Wprawdzie recenzenci pisz!, 'e 
Amphiony s! $wietne do lampy, ale 
na pewno nie chodzi im o triody  
i s#abe integry na EL 34. Za to kon-
,guracja z 6550 powinna by% udana, 
a wzmacniacze takie, jak Jolida 503 
poci!gn! 3L w najlepsze obszary. 
Sprawa wygl!da zreszt! podobnie, 
jak z Audio Physicami Tempo VI. 
Pomimo innego charakteru te ko-
lumny lubi! si" ze zbli'on! elektro-
nik!. A' si" marzy 50-watowy Con-
rad Johnson.

Tranzystory s! jednak bardziej 
popularne, a te muskularne spraw-
dz! si" jak przyjaciel w biedzie. 
Mog! by%, jak dla Amphiona, nawet 
troch" ostre, bo to d)wi"kowi nie 
zaszkodzi. A' mi si" ci$nie na usta 
polecenie, 'eby spróbowa% ATC 150 
SIA2. To powinno zagra% genialnie!

U mnie kolumny pracowa#y  
z McIntoshem MA7000 i odtwarza-
czem Gamut CD 3. By#o to udane 
zestawienie, ale czu#em, 'e skrzynki 
potrzebuj! bardziej zdecydowanej, 
ostrzejszej i rytmiczniejszej prezen-
tacji. Powinny ca#kiem dobrze zagra% 
nawet z niezbyt drogimi wzmac-
niaczami Creeka. Kolejny pewniak  
z troch" wy'szej pó#ki to MBL.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Amphion ma do$wiadczenia na 

rynku profesjonalnym. Jego moni-
tory stoj! w studiach nagraniowych; 
ch"tnie kupuj! je muzycy. Na ch#op-
ski rozum oznacza#oby to kolumny 
wybitnie neutralne, ale praktyka 
pokazuje, 'e Geneleki, ATC, pro-

fesjonalne Tannoye czy JBL-e te' 
„robi!” swój d)wi"k, a re'yserzy 
wybieraj! je pod k!tem indywidu-

alnych upodoba&. Ró'nice s! na tyle 
du'e, 'e nie odbiegaj! od tych z ryn-
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ku amatorskiego. Bazuj!c na w#asnych 
do$wiadczeniach, je'eli mia#bym wy-
bra% co$ do w#asnego studia, którego nie 
mam, postawi#bym na… Amphiony. Bo 
s! to kolumny stoj!ce dok#adnie pomi"-
dzy jedn!, a drug! estetyk! i w dodatku 
w obu walcz!ce o pozycj" na podium  
w swoim przedziale cenowym.

Mo'e nie jest to strza# snajpera w mój 
gust, ale jak to bywa w przypadku pro-
duktów luksusowych, o ustalonej reno-
mie, zaczynamy si" do nich „dostraja%”. 
Tempo VI polubi#em od pierwszego 
d)wi"ku; w przypadku Amphionów po-
trzebowa#em trzech tygodni, 'eby doj$% 
do wniosku, 'e to ten sam poziom, tylko 
inaczej.

Niski podzia# pasma i specy,czna kon-
strukcja toru wysokich tonów zaowoco-
wa#y odmienn! prezentacj! prze#omu 
$rednicy i góry. Tutaj przewa'nie czu-
jemy „szycie”, ekspozycje i nalecia#o$ci, 

o które niepodobna pos!dzi% 'adnego 
instrumentu akustycznego. Tymczasem 
w Argonach podobnych zjawisk nie ma. 
Jest spójna ca#o$% podana tak szlachetnie, 
'e wypada tylko zdj!% kapelusz i zamie$% 
nim pod#og". Spokój, aksamitny charak-
ter, p#ynno$%, lekko$%, a jednocze$nie 
czytelno$%, naturalno$% i poczucie kultu-
ry d)wi"ku. To wszystko mo'e egzysto-
wa% obok siebie, nie wywo#uj!c kon*ik-
tów, które uznajemy za oczywiste.

W pierwszej chwili wpadniecie w pu-
#apk". Wyda Wam si", 'e góry jest ciut 

za ma#o. -e przyda#oby si" wi"cej ha#a-
su, cykania i szeleszczenia. Ale z ka'd! 
dobrze nagran! p#yt! zaczniecie na- 
biera% szacunku do tego brzmienia, bo… 
wszystko s#ycha%. Ka'dy szelest miote#ki 
po talerzach, nabieranie oddechu przez 
wokalistów, szarpni"cie struny czy kon-
takt z ni! w#osia smyczka. A' si" czuje 
lepko$% kalafonii i klas" warsztatu obo-
isty czy klarnecisty. Taki opis zawsze 
przywo#uje wyobra'enie ekspozycji 
góry, a tu – nic z tego. Wszystko odbywa 
si" w romantycznej, ciep#ej atmosferze 
mi"kko$ci i aksamitu. 

Kolejna zaleta fi&skich pod#ogówek 
to przestrze&. Tak jak Tempo VI, bez 
problemu gin! w pokoju. Nie robi! tego 
tak efektownie, ale hektary powietrza s! 
wr"cz obecne wokó# fotela, za kolum- 
nami (trudno zobaczy% koniec sceny,  
bo ginie za horyzontem), a' chce si"  
oddycha%.

Dynamika tak'e wymaga poznania 
jej innego oblicza. Z pocz!tku odnosi-
my wra'enie wszechobecnego spokoju. 
G#o$niki nigdy si" nie wysilaj! i cza-
sem mo'na je pos!dzi% o lenistwo. Ale 
znowu, ukryty potencja# zaczynamy 
dostrzega% wtedy, gdy otacza nas $cia-
na d)wi"ku. Kontrasty s! równie dobre 
jak w najlepszych konstrukcjach z tego 
segmentu cenowego, a 'e zauwa'amy 
je po jakim$ czasie, có'… Amphiony 
po prostu nie ha#asuj!; nie narzucaj! 
si". Wymagaj! od odbiorcy wyrobienia, 
os#uchania i pój$cia od czasu do czasu 
na jaki$ koncert muzyki akustycznej bez 
nag#o$nienia. Dopiero wtedy zauwa-
'amy, 'e jest tak samo albo prawie tak 
samo, a „dopalenie” decybelami mo'e 

muzyce tylko zaszkodzi%, zniekszta#ci% 
j! lub napakowa% sterydami. Trzeba so-
bie tylko odpowiedzie% na pytanie: czy 
jest nam to potrzebne. Jak wida%, wielu 
muzyków ju' to zrobi#o, ale oni s! naj-
bardziej wyczuleni na ha#as.

W d)wi"ku panuje porz!dek. Za- 
równo w charakterystyce pasma, jak  
i w rysunku sceny. A to si" studiu przy-
daje najbardziej, cho% niewiele osób 
szuka tego we w#asnym domu.

Na koniec bas. Zwolennicy szybko$ci 
i precyzji powinni szuka% raczej kon-
strukcji zamkni"tych, bo Argon stawia 
tu wyra)nie na inn! estetyk": mi"kko$%, 
p#ynno$%, pot"g" (cho% nie stawia#bym 
tych kolumn w pomieszczeniach wi"k-
szych ni' 30 m+) i wype#nienie. Je'eli 
konstruktorzy gdzie$ pozwolili sobie 
na autograf czy „firmowe brzmienie”, to 
w#a$nie tutaj. Mia#o by% #adnie i jest.

.RQNOX]MD
D#ugo si" zastanawia#em nad ilo$ci! 

kropek w tabelce. Tu mo'na postawi% 
6, ale przecie' s! kolumny, które graj! 
bardziej efektownie. Tutaj te', ale znowu 
– co to jest dynamika? Przecie' s! mon-
stra, które krusz! mury. I znowu po- 
trzebowa#em troch" czasu, 'eby dotrze% 
do prawdy, do której prost! drog! zmie-
rza Amphion: liczy si" ca#okszta#t. A ten 
zas#uguje na sygnaturk" „hi-end”, pomi-
mo „zbyt niskiej” ceny. A có' to jest ten 
„hi-end”? W tym miejscu warto zacyto-
wa% jednego z dziadków, uk#adaj!cych 
„has#a do netu” w doskona#ym fragmen-
cie filmu „Hi-way” kabaretu Mumio.

Pisz, niech kombinuj!. Ale czuj", 'e to 
b"dzie hit.
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Dane techniczne:

/LF]ED�GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 2/2

6NXWHF]QRĂÊ��� 86 dB

,PSHGDQFMD��� 8 Ω
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 31 Hz – 40 kHz
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Z]PDFQLDF]D��� 50 – 200 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 92,5/19/30,5 cm

0DVD��� 22 kg �V]WXND�

Ocena:

%U]PLHQLH��� hi-end


