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Xavian XN 125 Junior
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odstawkowe XN 125 s! produko-
wane niemal od pocz!tku dzia"al-
no#ci Xaviana, a ich wk"ad w roz-

wój $rmy trudno przeceni%. W tym czasie 
poddawano je mody$kacjom i obecna 
wersja jest – wed"ug Roberto Barletty – 
ukoronowaniem 15 lat pracy.

Budowa 
Na temat jako#ci stolarki Xaviana na-

pisano ju& chyba wszystko. Cho% z cze-
skimi monitorami mam do czynienia na 
co dzie', to ka&dorazowy kontakt z now! 
konstrukcj! Barletty budzi moje szczere 
uznanie. Wprawdzie za efekt odpowiada 
jeden z pracowników kladne'skiej ma-
nufaktury, ale czu% w nich r(k( dawnych 
w"oskich mistrzów stolarskich.

Obudowy Juniorów wykonano z 22-mm  
MDF-u. Dno pogrubiono do czterech 
centymetrów i wpuszczono w nie na-
gwintowane tuleje, s"u&!ce do #cis"ego 
zespolenia z $rmowymi podstawkami. 
Skrzynki oklejono naturalnym orzecho-
wym fornirem i kilkakrotnie polakiero-
wano, aby zachowa% wyczuwaln! faktur( 
drewna. Prawdziwe mistrzostwo. Wszyst-
kie po"!czenia dopracowano z jubilersk! 
precyzj!. Efekt jest powalaj!cy.

Nazw( producenta wyci#ni(to na fron-
cie pod koszem g"o#nika nisko-#red-
niotonowego, cho% osobi#cie wola"bym 
widzie% w tym miejscu z"ot! tabliczk( 
spotykan! w starszych wersjach. Na tym 
etapie jedyne uwagi zg"aszam do sposobu 
mocowania maskownicy. Zamiast plasti-
kowych szpindli i nie"adnych gniazd Bar-
letta móg" zastosowa% magnesy i kawa"ki 
metalu ukryte pod fornirem, tak jak to 
robi kilku konkurentów. Przy najbli&szej 
okazji mu to zasugeruj(.

Najnowsze XN 125 s! konstrukcjami 
wentylowanymi, z wylotem bas-re)eksu 
z ty"u. Tunel wykonano z grubej alumi-
niowej rury. Pod nim przyklejono pasek 
naturalnej skóry z wyt"oczon! nazw! 
kolumn, numerem seryjnym oraz ozna-
czeniem biegunów. W Juniorach Barletta 
zastosowa" sygnowane przez siebie zaci-
ski przyjmuj!ce ka&dy rodzaj zako'cze-
nia kabli.

Do wyt"umienia wn(trza wykorzysta-
no trzy rodzaje materia"ów. Najpierw 
wszystkie #cianki wy"o&ono matami bi-
tumicznymi, nast(pnie przyklejono do 
nich grube p"aty watoliny, a pozosta"! 
woln! przestrze' wype"niono kawa"kami 
sztywnej g!bki.

Oba przetworniki w Juniorach pocho-
dz! od Scan-Speaka. Gór( przetwarza 
Ring Radiator o #rednicy 26 mm. Na dole 

natomiast znalaz" si( papierowy 15W, 
zmody$kowany zgodnie z sugestiami 
Barletty. Wprawdzie Scan-Speak nie stro-
ni od realizacji specjalnych zamówie', 
ale w"a#ciciel Xaviana jest szczególnie 
dumny z faktu, i& jeden z najwi(kszych 
producentów na #wiecie doceni" jego do-
tychczasowe dokonania i zgodzi" si( na 
indywidualn! wspó"prac( liczon! najwy-
&ej w setkach egzemplarzy.

Okablowanie wewn(trzne poprowa-
dzono grubymi przewodami z miedzi 
OFC. Zwrotnic( 1. rz(du, ulokowan! 
na drukowanej p"ytce, przytwierdzono 
wprost do gniazd. W#ród elementów 
mo&na dostrzec kondensatory polipro-
pylenowe, metalizowane oporniki oraz 
cewki powietrzne. Pasmo jest dzielone 
przy 2600 Hz.

W porównaniu z wcze#niejsz! wersj! 
Evoluzione Speciale cena Juniorów spad"a 
o 1300 z"otych, za# wykonanie pozosta"o 
na niezmienionym poziomie. Dlatego  
w ostatniej rubryce z ocenami znajdzie 
si( w pe"ni zas"u&ona szóstka.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Jako &e pó"tora roku temu opisywa"em 

poprzedni! wersj( XN 125, odruchowo 
porównywa"em z ni! Juniory. XN 125 ES 
oferowa"y ponadprzeci(tn! przejrzysto#% 
i neutralno#%, a ich celem by"o przekaza-
nie prawdy o muzyce zapisanej na p"y-
tach. Tamte kolumienki doskonale si( 
dogadywa"y z ka&dym repertuarem. Naj-
nowsze monitory Barletty nieco zaw(zi-
"y specjalizacj(. Tym jednak, co je "!czy  
z wcze#niejszym modelem, s! neutral-
no#% i muzykalno#%.

Ods"uchy rozpocz!"em od muzyki 
barokowej. Pierwsze wra&enia zapisane  
w notesie brzmia"y: „Juniory graj! mi(k-
ko i czule jak dotyk matczynej d"oni”. 
S"ycha%, &e skonstruowa" je W"och, za-
kochany w muzyce operowej. Bez wzgl(- 
du na to, czy w odtwarzaczu l!dowa" 
„Mesjasz” prowadzony przez Paula 
McCreesha, „Koncerty Brandenburskie” 
czy np. „Muzyka na wodzie”, czeskie 
monitorki roztacza"y zniewalaj!cy urok, 
który nie pozwala" nawet tkn!% pilota,  
by sprawdzi% brzmienie na innym frag-
mencie p"yty. Z przyjemno#ci! czeka"em 
te kilka, kilkana#cie minut, a& muzyka 
dojdzie do po&!danego miejsca, a i pó*-
niej nie zrywa"em si( z fotela, by w"o&y% 
do odtwarzacza nast(pny kr!&ek. G"adkie 
wysokie tony brzmia"y jak utkane z pa-
j(czyny i cho% detaliczne, nic nie rani"o 
uszu. Wokale brzmia"y naturalnie, #wie-
&o i czysto. S"ycha% by"o sporo odg"osów 
towarzysz!cych #piewaniu, oby"o si(  
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jednak bez podkre#lania g"osek szelesz-
cz!cych. Natomiast spore zaskoczenie 
czeka"o mnie na samym dole pasma.

Patrz!c na gabaryty Juniorów, nie spo-
dziewa"em si( po nich wstrz!saj!cych 
dozna', ale ma"e Xaviany zaprezentowa-
"y wyj!tkowo mocny bas. Czy to w par-
tii kontrabasów, czy w ataku b(bna w IX 
symfonii Beethovena niskie tony pozo-

stawa"y czytelne. Daleko im wprawdzie 
by"o do poziomu kolumn pod"ogowych, 
ale te& nie musia"em si( domy#la% ich 
istnienia. Jednak przy okazji testowania 
basu natkn!"em si( na spore ogranicze-
nie w brzmieniu Juniorów.

Scena budowana przez Xaviany wyra*-
nie lokowa"a si( na linii kolumn i si(ga"a 
g"(boko za nie. Lokalizacja *róde" po- 
zornych by"a precyzyjna, a plany wy-
ra*ne, lecz do czasu, gdy w odtwarzaczu 
l!dowa"a symfonika. Wtedy odnosi"em 
wra&enie, jakby wykonawcom robi"o si( 
za ciasno. W wy#mienicie nagranych 
„Planetach” Holsta z von Karajanem mu-
zycy jeszcze jako# sobie radzili, ale ju& na 
nieco gorzej zrealizowanych p"ytach sie-
dzieli sobie wzajemnie na kolanach. 

Po zmianie repertuaru na jazzowy 
budowa sceny oraz ogólny charakter 
brzmienia nie uleg"y zmianom. W au-
dio$lskich realizacjach ma"e Xaviany do-
s"ownie czarowa"y, a ka&da próba zmiany 
kr!&ka przed wybrzmieniem ostatnich 
taktów ko'czy"a si( niepowodzeniem. 
Na szcz(#cie, akustyczny jazz nie ob$tuje 

w #ciany d*wi(ku, wi(c wi(kszo#% mi-
"o#ników tego gatunku spokojnie mo&e 
wpisa% Juniory na list( zakupów. Spo#ród 
kilkunastu p"yt jazzowych w pami(ci 
najbardziej utkwi"a mi „Kind of Blue” 
Davisa. Niewielkie monitory zagra"y j!  
z tak! energi! i #wie&o#ci!, jakby materia" 
zarejestrowano przed kilkoma dniami,  
a nie ponad pó" wieku temu.

Ostatnia cz(#% nale&a"a do rocka. 
Wprawdzie ostre "ojenie #rednio pasu-
je do tych subtelnych zestawów, ale jak  
mus, to mus. No i si( nie rozczarowa-
"em. G(ste aran&acje Dream +eater  
i Rammsteinu, podobnie jak w przy- 
padku symfoniki, mia"y problemy z po-
mieszczeniem si( na scenie, lecz gdy 
przysz"a pora na spokojne ballady, na-
wet w wykonaniu tych ostatnich, czes- 

kie monitory odegra"y 
je tak, jakby to mia"o 
by% ostatnie zadanie 
w ich 15-letniej hi-
storii.

.RQNOX]MD
Barletta mia" ra-

cj(, XN 125 Junior 
to dzie"o kompletne, 
sko'czone. Zapew-
ne mo&na jeszcze to  
i owo poprawi%, ale 
je#li szukacie audio-
$lskich kolumienek 
do s"uchania jazzu, 
klasyki czy spokoj-
nego rocka, w"a#nie 
je znale*li#cie. Na-
tomiast pod wzgl(-
dem klasy wykonania 

najmniejsze dzieci( Xaviana 
powinno stan!% w Sevres jako wzo-

rzec audio$lskiego minimonitora, obok 
metra, litra i kilograma.
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Dane techniczne:

/LF]ED�GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 2/2 

6NXWHF]QRĂÊ��� 86 dB

,PSHGDQFMD��� 4 omy

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 49 Hz – 30 kHz

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]PDFQLDF]D��� 30 – 120 W

%L�ZLULQJ��� brak

0DVD��� 8 kg

:\PLDU��Z�V�J���� 28,5/18/27,5 cm 
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