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oprzedni model bazowy gra! nie-
zgorzej, ale prezentowa! si" nik-
czemnie, czym zas!u#y! sobie na 

przydomek „Wstyd przed Ry$kiem”. Idea 
to zupe!nie inna para kaloszy. Wygl%daj% 
jak prawdziwe Avalony i na pewno  
nie stan% si" obiektem k%$liwych docin-
ków. Proporcjami obudowy nawi%zuj% do 
nieco wi"kszych Ascendantów, których 
los przypuszczalnie równie# przypiecz"-
tuj%. Ró#nica cen obu modeli jest na tyle 
ma!a, a technologiczna $wie#o$& Idei na 
tyle kusz%ca, #e Ascendanty, mimo #e jesz-
cze teoretycznie dost"pne, raczej pr"dzej 
ni# pó'niej odejd% do historii.

�DWZRĂÊ�XVWDZLHQLD
W przypadku Idei ju# na pierwszy rzut 

oka wida&, #e stoj% przed nami Avalo-
ny. Drugi rzut pozwala je zlokalizowa&  

w (rmowej hierarchii. Drogie modele – 
od Transcendentów w gór" – maj% $ci"-
te boczne kraw"dzie zarówno u góry, jak  
i w dolnej cz"$ci obudowy. W Ideach  
po$cinano tylko kraw"dzie w okolicach 
tweetera, z czego p!ynie wniosek, #e 
mamy do czynienia z modelem „ta)-
szym”. Skromne gabaryty i brak dolnych 
zw"#e) nic nie ujmuj% klasie wykona-
nia. Stolarka Avalona zas!uguje na po-
chwa!y; rzeczywi$cie, nie ma tu miejsca 
na kompromisy. Skrzynia jest sztywna, 
starannie sklejona i równiutko wyko)-
czona naturalnym fornirem. Do wybo-
ru przewidziano trzy wersje, wszystkie  
w tej samej cenie: widoczny na zdj"ciach 
orzech, klon i czere$ni". Kolory z pale-

ty luksusowej nie s% proponowane do 
Idei. Chyba nie ma czego #a!owa&, bo 
dop!ata mog!aby si"gn%& 30 % warto$ci 
kolumn, a to skutecznie odstraszy!oby 
nabywców. Bazowe Avalony maj% by&  
relatywnie niedrogie, dobrze si" prezento-
wa& i oferowa& atrakcyjn% relacj" jako$ci 
do ceny. Firma liczy na to, #e zadowolony 
z ich brzmienia nabywca w przysz!o$ci 
skusi si" na co$ z wy#szej pó!ki. Wiel-
ko$& Idei czyni je trafnym wyborem do 
europejskich pomieszcze). Statystycznie 
mamy do dyspozycji mniejsze pokoje 
ni# klienci zza oceanu i ich du#e zestawy 
nie musz% u nas gra& dobrze. Idea, która  
w ogromnym salonie mog!aby si" zgu-
bi&, w kameralnym gabinecie b"dzie 
jak znalaz!. Zapewni dobry d'wi"k i nie 
przyt!oczy optycznie pomieszczenia. 
Nie pogorszy równie# jego funkcjonal-
no$ci, poniewa# blisko$& tylnej $ciany 
jej nie przeszkadza. Zazwyczaj w swoim 

16,5-metrowym pokoju ustawiam ko-
lumny tak, #e odleg!o$& pomi"dzy fron-
tem g!o$nika a tyln% $cian% mie$ci si"  
w przedziale od metra do metra plus VAT 
(100 – 123 cm). Tymczasem Idee dosun%-
!em na 75,5 cm, przez co dystans mi"dzy 
ich ty!em a $cian% pomieszczenia stopnia! 
do nieca!ych 50 cm. W tej pozycji zagra-
!y najlepiej. Niewykluczone, #e mo#na 
je podsun%& do $ciany jeszcze bardziej, 
jednak w warunkach testu nie by!o takiej 
potrzeby. 

%XGRZD
Uk!adem przetworników Idee nawi%-

zuj% do Transcendentów. To dwudro#na 
konstrukcja trzyg!o$nikowa. Bas i tony 
$rednie reprodukuj% dwa 17,5-cm Etony  
z nomeksowo-kewlarowymi membrana-
mi o strukturze plastra miodu. To lekki, 
a zarazem odporny na odkszta!cenia ma-
teria!, który dobrze si" sprawdza w za-
stosowaniach akustycznych. G!o$nik ma 
wentylowany magnes bez ekranowania 
oraz odlewany kosz z bardzo cienkimi 

ramionami, które umo#liwiaj% swobodny 
przep!yw powietrza. 

Autorstwo 25-mm kopu!ki wysokoto-
nowej Avalon przypisuje sobie, chocia# 
wiadomo, #e nie wytwarza jej od pod-
staw. Tweeter powstaje zapewne u pod-
wykonawcy, który wykonuje go wed!ug 
dostarczonej specy(kacji. W przesz!o$ci 
Neil Patel – w!a$ciciel i g!ówny projektant 
ameryka)skiej (rmy – ch"tnie korzysta! 
z ceramicznych Accutonów, zarówno wy-
soko-, jak i nisko-$redniotonowych. Na-
dal ch"tnie po nie si"ga, ale nie stroni te# 
od eksperymentów. Nie uda!o si" na razie 
wy$ledzi&, kto jest wytwórc% tweetera do 
Idei, ale to zapewne jedynie kwestia czasu. 
Wiadomo natomiast, #e jego membrana 
nie jest ceramiczna a kompozytowa, za$ 
magnes – neodymowy. G!o$nik umiesz-
czono w zag!"bieniu, które wype!nia (l-
cowa wk!adka. Prawdopodobnie jej rola 
polega na wyt!umianiu rezonansów, które 

mog!yby si" z obudowy przenosi& na pra-
cuj%c% membran". Filcowy element znaj-
duje si" równie# na wewn"trznej stronie 
maskownicy, jednak w tym przypadku 
chodzi o dostrajanie charakterystyk cz"-
stotliwo$ciowych i kierunkowych. Avalon 
wyra'nie zaznacza, #e kolumny zawsze 
powinny gra& w maskownicach, ponie-
wa# ten element zosta! uwzgl"dniony  
w projekcie akustycznym. I chocia# efekty 
pozostawiania maskownic w przypadku 
wielu producentów bywaj% ró#ne, to do 
zalece) Amerykanów warto si" stosowa&. 
Po zdj"ciu os!on d'wi"k si" pogarsza. 

Podobnie jak w dro#szych Avalonach,  
w Ideach wida& dba!o$& o szczegó!y.  
Po!%czenia wewn"trzne poprowadzono 
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podwójn% skr"tk% z miedzi beztlenowej. 
Ko)cówki kabli s% z obu stron lutowane, 
a nie zaciskane na wsuwki. Przetworniki 
wchodz% w dok!adnie wykonane podfre-
zowania i s% mocowane $rubami wkr"-
canymi w gwintowane metalowe tuleje. 
Takie rozwi%zanie gwarantuje, #e w przy-
padku konieczno$ci wymiany g!o$nika 
nie zostanie os!abiona struktura deski 
frontowej, czyli mówi%c kolokwialnie – 
nie posypi% si" wióry i wkr"t nie b"dzie 
si" luzowa!. 

Wn"trze obudowy wzmocniono m.in. 
charakterystyczn% dla Avalona pio-
now% poprzeczk% z kolistym 
elementem doklejonym za ma-
gnesem nisko-$redniotonowca. 
Dlaczego tak, nie wiadomo, ale  
w Transcendentach widzieli$my 
ten sam element, wi"c o przy-
padku nie ma mowy. Niewielk% 
obudow" dodatkowo usztywnio-
no klinami. Do spodu skrzynki 
doklejony jest cokó! malowany 
na czarny mat. Nie nawierco-
no w nim jednak otworów do 
wkr"cenia kolców. Te podk!a-
da si" pod kolumn" lu'no – dwa  
z przodu, jeden z ty!u i tak ma na 
nich sta&. Rozwi%zanie to sprawdza 
si" w ci"#kich zestawach, ale Idea 
wa#y „zaledwie” 27 kg. Jak na swo-
je rozmiary jest ci"#ka, ale czy na 
tyle, #eby si" nie przewróci& przy 
przypadkowym uderzeniu? Tym  
lepiej, #e mo#na j% dosun%& do $cia-
ny. Prawdopodobie)stwo, #e stanie 
komu$ na drodze, jest niewielkie.

W dnie obudowy znajduje si" 
otwór, ale jako #e nie zosta! dostro-
jony do konkretnej cz"stotliwo$ci, 
nie jest to konwencjonalny bas-ref- 
leks. Bierze jednak udzia! w pracy 
kolumny. Promieniuje energi" ni-
skich tonów w pod!og" i, wykorzy-
stuj%c odbicie, zwi"ksza efektywno$& 
przetwarzania tej cz"$ci pasma. Mo#-
na si" domy$la&, #e brak okre$lonego 
strojenia by! podyktowany ch"ci% 
uzyskania jak najbardziej równomier-
nego rozk!adu tego zakresu.

P!ytk" drukowan% w zwrotnicy za-
st%piono tu bezpo$rednimi po!%cze-
niami poprowadzonymi litym drutem 
(srebrzonym albo ze srebra). Wyko-
rzystano na ni% powietrzne cewki na-
wijane miedzian% skr"tk% oraz foliowe 
kondensatory.

Gniazda Cardasa to znów rozwi%-
zanie ch"tnie stosowane przez Avalona. 
Znajduj% si" nisko nad pod!og%, dzi"ki 

czemu nie ma obaw o uszkodzenie ci"#-
kich kabli. Instalacja jest wygodna, pod 
warunkiem, #e u#ywamy przewodów  
z wide!kami. Innych ko)cówek Cardas 
po prostu nie przyjmuje, a wyginane  
w haczyki go!e kable to stanowczo za 
du#e ryzyko. 

Idei Neil Patel na pewno si" nie wyprze. 
To Avalony na pierwszy, drugi i ka#dy  
kolejny rzut oka. Przemy$lane i wykona-
ne z dba!o$ci% o detale kolumny, które 
maj% szanse podbi& serca europejskich 
melomanów.

.RQğJXUDFMD
Pomimo niepozornych gabarytów, 

Idee okazuj% si" wymagaj%ce pod k%tem 
kon(guracji. Paradoksalnie, dobra& do 
nich wzmacniacz mo#e by& trudniej ni#  
do ponaddwukrotnie dro#szych Trans-
cendentów. Du#e Avalony, pomimo ca-
!ego majestatu i $cinaj%cej z nóg ceny, 
okazuj% si" nadspodziewanie wdzi"czne 
i przyjazne u#ytkownikowi. Ma!e Idee 
potra(% postawi& twarde warunki i selek-
cjonowa& wzmacniacze niczym urocza 
panna ch"tnych na jej wdzi"ki kawa- 
lerów. 
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Najpikantniejszy okaza! si" incydent 
ze Spectralem. W tym przypadku ka-
noniczne zestawienie Spectral/Avalon/
MIT zupe!nie nie zadzia!a!o. To, co si" 
$wietnie sprawdzi!o z Transcendentami, 
z Ideami nie zda!o egzaminu. Chocia#… 
nie do ko)ca, bo wystarczy!o zostawi& 
przedwzmacniacz Spectral DMC-30SS,  
a zamieni& ko)cówk" mocy DMA-260 na 
ModWrighta KWA150 Signature, #eby 
nast%pi!a niespodziewana metamorfoza. 
Z tym zestawieniem Idee zagra!y tak, #e 
mo#na by!o mówi& o synergii. Dla osób, 
które nie lubi% chodzi& utartymi $cie#-
kami, to dobra wiadomo$&, poniewa# 
ModWright jest dwukrotnie ta)szy od 
Spectrala, a w tym zestawieniu zaofero-
wa! obiektywnie lepszy d'wi"k. Nie za-
wsze wi"c wi"kszy wydatek i mocniejsza 
marka na panelu frontowym automatycz-
nie oznacza sukces. Próbowa!em jeszcze 
z lampow% integr% TAC-a, ale to nie by! 
dobry pomys!. Brzmienie nadmiernie 
pociemnia!o i straci!o przejrzysto$&, co 
nie znaczy, #e z ka#d% lamp% b"dzie tak 
samo. Transparentny, ale wype!niony 
piecyk b"dzie bardzo dobrym wyborem. 
Zaprzyja'niony z redakcj% sprzedawca, 
który równie# mia! okazj" s!ucha& Idei, 
relacjonowa!, #e zestawienie z Jadisem 
zupe!nie si" nie sprawdzi!o, za to z Audio 
Researchem VSi60/KT120 ma!e Avalony 
stworzy!y wyj%tkowo zgrany duet, oferu-
j%c skal" i pot"g" d'wi"ku, której po tak 
ma!ych g!o$nikach nikt by si" nie spo-
dziewa!. Od siebie dodam jeszcze Octave 
V70SE, które za relatywnie przyst"pn% 
cen" dostarcza du#o wyra(nowanego 
d'wi"ku. 

Generalnie warto szuka& przejrzystych 
wzmacniaczy o pe!nej, organicznej bar-
wie. Takich, którym nie brakuje cia!a, ale 
które nie pogarszaj% klarowno$ci przeka-
zu. Nie musz% by& ekstremalnie drogie, 
ale te# nie najta)sze, bo Idee raczej ich 
nie zaakceptuj%. Nale#y unika& pieców  
o brzmieniu ko$cistym, jaskrawym, cier-
pi%cym na brak doci%#enia. Niech b"-
dzie nawet ciut wolniejszy, ale masywny 
i z wyra'nie postawionym basem. Co do 
marek, nie warto si" kierowa& stereotypa-
mi i z góry zak!ada&, #e co$ si" sprawdzi, 
a co innego nie. Warto sobie zada& troch" 
trudu, poniewa# spektakularny efekt jest 
w zasi"gu r"ki. Taki d'wi"k jak z Mod- 
Wrightem wielu mieszka)ców Starego 
Kontynentu chcia!oby mie& w domu. To 
naprawd" co$!

Na najlepsz% testow% kon(guracj" sk!a-
da! si" odtwarzacz MBL 1531A, przed-
wzmacniacz Spectral DMC-30SS i ko)-

cówka mocy ModWright KWA150 SE. 
Pr%d (ltrowa! Gigawatt PC-3 SE Evo,  
a dostarcza!y kable zasilaj%ce Tara Labs 
Cobalt, Transparent Audio Power Link 
Reference, Acrolink 6N PC-6100 i Gi-
gawatt LS-1. Sygna! przesy!a!y !%czówki 
Tara Labs ISM Onboard *e 0,8 i Trans-
parent Audio Reference XL. Wzmacniacz 
z g!o$nikami !%czy! Spectral MH 770, 
chocia# w tym miejscu nawet Albedo Me-
tamorphosis nie by!by przesad%. Elektro-
nika sta!a na stolikach Sroka i StandArt 
STO Mk 2, a kolumny na standardowych 
fabrycznych sto#kach.

Mimo #e same nie najdro#sze, Idee 
usprawiedliwiaj% odrobin" cenowego 
szale)stwa. Na ich bazie w niewielkim 
pomieszczeniu mo#na zbudowa& zestaw 
brzmi%cy high-endowo.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Dostarczony do recenzji egzemplarz 

gra! ju# wcze$niej, ale nie by! przesadnie 
d!ugo wygrzewany. Okaza!o si", #e nie ma 
takiej potrzeby. Co prawda, producent 
dla $wi"tego spokoju zaleca kilkaset go-
dzin rozruchu, ale w rzeczywisto$ci Idee 
okazuj% si" o wiele mniej wymagaj%ce. 
Powinny gra& prawid!owo ju# kilka dni 
po wyj"ciu z pude!ka. Dalsza spokojna 
eksploatacja b"dzie skutkowa& lepszym 
sklejeniem podzakresów i wi"ksz% ilo-
$ci% szczegó!ów, ale b"dzie to przyjemny 
proces doskonalenia, a nie rollercoaster, 
w którym nigdy nie wiadomo, co si" wy-
darzy za chwil". Jedyna wskazówka doty-
cz%ca wygrzewania b"dzie bardzo ogólna 
– przez kilka pierwszych dni nie forsu-
jemy przetworników, a pó'niej stopnio-
wo zwi"kszamy nat"#enie d'wi"ku, #eby 
zawieszenia porz%dnie si" „rozhu$ta!y”. 
+adne inne zabiegi magiczne nie b"d% 

potrzebne. Od samego pocz%tku Idee 
graj% bardzo dobrze, a z up!ywem czasu 
– coraz lepiej.

To kolumny o brzmieniu przejrzy-
stym i szybkim. Nie trzeba dodatkowo 
eksponowa& tych cech wzmacniaczem, 
ale szkoda by!oby je st!umi&. Lepiej do-
ci%#y& i doda& mi%#szu w $rednicy. Basu 
to nie spowolni, góry nie ograniczy, za 
to zaowocuje d'wi"kiem o bardzo do-
brych osi%gach, ale te# sprawdzaj%cym si"  
w d!ugim u#ytkowaniu.

Deklarowane przez Avalona pasmo 
przenoszenia od 28 Hz mo#e i jest osi%-
galne, ale przy du#ej tolerancji pomiaru. 
Rozs%dniej b"dzie nie oczekiwa& lokal-
nego trz"sienia ziemi, a skoncentrowa& 
si" na zaletach, które przychodz% ko-
lumnom bez wysi!ku. Tych nie brakuje. 

Najwa#niejsza z nich to fakt, #e s!ucha-
j%c dowolnego repertuaru nie tylko nie od-
czuwamy niedoboru niskich sk!adowych, 
ale nawet mo#emy liczy& na przyjemne 
dope!nienie niskiego zakresu pasma. Pra-
wid!owo skon(gurowane Idee nie graj% 
na styk. Bas nie pojawia si" tylko wtedy, 
kiedy naprawd" musi, ale jest odczuwalny 
równie# jako s!abiej zaznaczona harmo-
niczna. To jedna z cech mocno wp!ywaj%-
cych na przyjemno$& ze s!uchania. Pe!nia 
d'wi"ku i bogactwo sk!adowych w ca!ym 
pa$mie powoduj%, #e odbieramy d'wi"k 
jako nasycony i naturalny. Je#eli pojawia 
si" wysi!ek albo niewype!niony kontur, 
to zaczynamy odczuwa& dyskomfort. Po-
cz%tkowo nie potra(my go nawet okre-
$li& s!owami, ale !apiemy si" na tym, #e 
rzadziej w!%czamy system, by pos!ucha& 
muzyki w skupieniu. Z Avalonami jest 
odwrotnie – wracamy do domu, w!%cza-
my sprz"t i gramy. To bardzo dobry znak; 
tym lepszy, im wi"cej wymagamy od 
systemu. Prosty wska'nik, pozwalaj%cy 
szybko zdiagnozowa&, czy jest dobrze, czy 
trzeba co$ poprawi&. Z Ideami gra!o bar-
dzo dobrze i chocia# zawsze mo#na co$  
w d'wi"ku zmieni&, to na pewno nie dla-
tego, #e co$ jest nie w porz%dku. Po pro-
stu, w miar" s!uchania b"dzie ros!a ocho-
ta na coraz wi"cej dobrego d'wi"ku.

Bas nie jest ob(ty, ale wype!niony  
i obecny w muzyce. Jest te# zebrany  
i uderza zdecydowanie, przez co podkre-
$la energi" grania. Avalony nie nale#% do 
kolumn prezentuj%cych muzyk" rozwle-
k!% i pow!óczyst%. Trzymaj% tempo i za-
wsze maj% jeszcze troch" zapasu. Nie ma 
mowy o spektakularnych efektach, jakie 
s% w stanie zapewni& Transcendenty – to 
nie ta skala i nie ten majestat – ale jak na 
skromne gabaryty Idee mile zaskakuj%. 
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Nie brakuje im pary, kiedy w odtwarza-
czu zakr"ci si" kr%#ek Public Enemy i bez 
trudu nad%#aj% za solowymi popisami 
Marcusa Millera. A kiedy przyjdzie im 
dope!ni& mi%#szem „Flying Home” Lio-
nela Hamptona („For Love of Music”), 
zrobi% to dyskretnie i z zachowaniem pro-
porcji. Nie s% wydelikacone czy ko$ciste, 
a z drugiej strony – nie forsuj% si" ponad 
si!y. Dopiero w ekstremalnie niskich to-
nach, zapisanych w remiksach Depeche 
Mode czy Bjork, daj% do zrozumienia, #e 
nie nale#y ich myli& z subwooferem. Ale 
nawet wtedy nie daj% za wygran%. Nie 
us!yszymy, #e g!o$nik jest przeci%#ony i za 
chwil" ulegnie awarii. Nic z tych rzeczy. 
Subsoniczny bas po prostu stopniowo 
ucichnie tam, gdzie kolumna nie by!aby 
ju# w stanie utrzyma& pe!nej rozdzielczo-
$ci. Stanie si" to jednak na tyle subtelnie, 
#e zaokr%glenie wychwyc% posiadacze 
Transcendentów i innych prawdziwie 
pe!nopasmowych kolumn najwy#szej 
klasy. Pozostali b"d% usatysfakcjonowani 
brzmieniem, poniewa# nawet tu# przy 
granicy mo#liwo$ci Idee zachowuj% spo-
kój i graj%, jak gdyby nigdy nic. 

Jako #e nawi%za) do Transcendentów 
unikn%& nie sposób, warto si" pokusi& 
o krótkie porównanie obu konstrukcji. 
Du#y Avalaon jest jednoznacz-
nie lepszy od ma!e-
go we wszystkich 
aspektach poza 
precyzj% lokaliza- 
cji, neutralno$ci% 
$rednicy i równo-
wag% tonaln%. Ofe- 
ruje wi"ksz% skal" dyna-
miczn% i g!"bszy bas, który 
atakuje z tak% pot"g% i wype!-
nieniem, jakby by! pozbawiony 
ogranicze). Transcendent ma tak#e 
wi"cej tkanki i powietrza wokó! instru-
mentów oraz lepsz% trójwymiarowo$&.  
Z jednej strony ró#nica jest wyra'na i nie 
da si" kupi& stu procent Transcendenta 
za pó! ceny. Z drugiej, ogólny charakter 
brzmienia i uk!ad akcentów pozostaj% 
niezmienione. S!ycha&, #e oba modele 
maj% ze sob% wiele wspólnego; podob-
nie jak Transcendent i dro#szy od niego 
Time. To to samo drzewo genealogicz-
ne. Ten sam pie). Cena idzie za jako$ci%  
i wchodz%c na coraz wy#sze pi"tra w hie-
rarchii dostajemy coraz wi"cej (rmowe-
go d'wi"ku. Idea to dopiero pocz%tek, ale 
dobry pocz%tek. Jej nabywcy z ca!% pew-
no$ci% s% dobrze traktowani.

Lokalizacja 'róde! na scenie jest po 
prostu zjawiskowa! W tej dziedzinie oba 

Avalony id% !eb w !eb. S!uchaj%c Trans-
cendentów, mo#na by jeszcze przypusz-
cza&, #e nast%pi! wyj%tkowo korzystny 
zbieg okoliczno$ci. Ten z kategorii zda-
rze) nadzwyczajnych, których genez" 
nawet samemu konstruktorowi trudno 
do ko)ca zrozumie& i wyt!umaczy&. Idee 
pokazuj% jednak, #e wszystko odby-
wa si" zgodnie z planem, a Patel dzia!a 
konsekwentnie i utrzymuje powtarzal-
no$&. Wszystko zosta!o obmy$lone,  
a przetworniki, (ltr i geometria odbudo-
wy stanowi% spójny system, gwarantu-
j%cy uzyskanie nieprzeci"tnych wra#e). 
Dochodzi do tego, #e budowanie sceny 
daleko w g!%b czy szeroko na boki trak-
tujemy jak oczywisto$&. Zaskoczenie 

stanowi dopiero dok!adne ró#nicowa-
nie wysoko$ci docieraj%cych do naszych 
uszu d'wi"ków. Zdajemy sobie spraw", 
#e duet Cassandry Wilson z gitarzyst% 
w „I Can’t Stand *e Rain” z coverowej 
p!yty „Closer To You: *e Pop Sides” jest 
wyra'nie umiejscowiony na osi wertykal-
nej. G!os dobiega z miejsca ulokowanego 
wyra'nie wy#ej ni# gitara, a co najwa#-
niejsze, to nie my w skupieniu próbujemy 
ustali& umiejscowienie 'róde!, ale one  
s% zawieszone w powietrzu tak stabilnie, 
#e po prostu nie sposób ich nie zauwa#y&. 
Ten efekt wyra'nie podkre$la realizm 
przekazu. Zwi"ksza satysfakcj" z ch!o-
ni"cia muzyki, a jednocze$nie sprawia, 
#e s!uchanie jeszcze bardziej relaksuje. 
Co równie# istotne, pomimo dosuni"-

cia kolumn do $ciany, nie tracimy g!"bi  
ani gradacji planów. Idea wyznacza  
w swoim zakresie poziom trudny do 
osi%gni"cia, o ile nie wzorcowy. Je#eli za-
le#y Wam na najwy#szej precyzji lokali-
zacji i wyra'nych planach, ma!e Avalony 
powinni$cie umie$ci& na samym szczy-
cie listy kandydatów do ods!uchu. Nie- 
wykluczone, #e zaoszcz"dzicie du#o 
czasu, nie wspominaj%c o wydatkach na  
paliwo.

Skala d'wi"ku jest mniejsza ni# w „do-
ros!ych” Avalonach, ale to zrozumia!e. 
Zastosowano przecie# g!o$niki o tej sa-
mej $rednicy, ale w znacznie mniejszej 
obudowie. Jednak ka#dy kij ma dwa 
ko)ce. Transcendent gra du#ym, bar-

dzo swobodnym d'wi"kiem, który musi 
si" zmie$ci& w pomieszczeniu. A co, je-
$li mamy do dyspozycji 12-14 metrów,  
a mo#e nawet mniej? Upycha& na tej 
powierzchni Transcendenty? Bez sensu. 
G!o$nik powinien by& „o pó! numeru 
za ma!y” w stosunku do wielko$ci poko-
ju. To intuicyjna regu!a, która sprawdza 
si" praktycznie w ka#dych warunkach. 
Idea spe!nia j%, nomen omen, idealnie. 
Nag!a$nianie ni% 40-metrowego salonu 
to z!y pomys!, ale kiedy ka#dy centymetr 
jest na wag" z!ota, mo#e si" okaza& nie-
zast%piona.

Naturalno$& $rednicy pasma nie budzi 
zastrze#e). Miodowy przetwornik Etona 
w aplikacji Patela gra tak namacalnie, 
#e nawet przesiadka z wzorcowego pod 
tym wzgl"dem Harbetha nie boli. Przez 
dziewi"& lat korzysta!em z modelu Su-
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Hi-end kolumny
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per HL-5 – jednej z najbardziej udanych 
konstrukcji w historii hi-(. Zast%pi! go 
dopiero Avalon Transcendent. Nie tylko 
dlatego, #e wygra! w aspekcie dynamiki, 
g!"bi basu czy przestrzeni. Harbeth to 
oldskulowy brytyjski monitor – pewne 
rzeczy robi genialnie, inne po prostu zali-
cza. Jednak dopiero Avalon powtórzy! t" 
magiczn% spójno$&, jednorodno$& pasma 
i pi"knie wkomponowan% w ca!o$& $red-
nic". Idea t" szko!" kontynuuje. Mo#e 
nie przenosi tak wielu informacji, mo#e 
spektrum harmoniczne nie jest a# tak 
bogate, ale nadal jest to granie na bardzo 

wysokim poziomie. Po!%czenie g!"bokie-
go $rodka pasma z otwart% gór%, chirur-
giczn% precyzj% lokalizacji i zaskakuj%co 
mocnym basem sk!ada si" na d'wi"k, 
którym mo#na si" delektowa&.

Idea to udana konstrukcja. Nic si" tu 
nie dzieje przez pomy!k". Brzmienie 
jest nowoczesne w najlepszym znacze-
niu tego s!owa. Szybkie, transparentne  
i tak neutralne, #e b!yskawicznie pozwala 
wskazywa& ró#nice pomi"dzy kompo-
nentami towarzysz%cymi. Kolumny graj% 
czytelnie i przejrzy$cie, ale nie popada-
j% w przesadn% analityczno$&. Nasyce-
nie niskiego podzakresu $rednicy i brak  
ekspozycji jej prze!omu z wysokimi to-
nami zapobiega przejaskrawieniu. Pro-
jektant dobrze wiedzia!, co robi i mimo 
#e tweeter pracuje pe!n% par%, pasmo po-
zostaje zrównowa#one. Do naszych uszu 
dobiega du#o informacji, ale wszystkie 
do siebie przylegaj%. Dzi"ki temu im d!u-
#ej s!uchamy, tym bardziej jeste$my zre-
laksowani.

.RQNOX]MD
Idee to ma!e kolumny godne nosi& na 

maskownicy logo Avalona. W niewiel-

kich pomieszczeniach, w których g!o$niki 
musz% stan%& blisko $ciany, zaprezentuj%  
rasowy d'wi"k o zaskakuj%cej skali. 
Usprawiedliwi% te# wydatki na wzmac-
niacz i kable, bo mimo skromnych gaba-
rytów maj% wielki apetyt na znakomity 
wzmacniacz i 'ród!o.

Cena, jak na standardy Avalona, jest 
niska, jak na reszt" rynku… uzasadnio-
na. Idee nie s% tanie, ale du#o p!ac%c, 
du#o otrzymujemy. Je#eli chcecie uzyska& 
$wietny d'wi"k w ma!ym pokoju – pos!u-
chajcie koniecznie.
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Dane techniczne:
,ORĂÊ�GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 2/3

3U]HWZRUQLNL��� 25 mm, 2 x 17,5 cm

6NXWHF]QRĂÊ�� 88 dB

,PSHGDQFMD��� 4 omy

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 28 Hz – 22 kHz

5HN��PRF�Z]P���� 50-300 W

8VWDZLHQLH��� QD�SRGïRG]H
:\PLDU\��Z�V�J���� 90/22/25 cm

0DVD��� 27 kg/szt.

Ocena:
%U]PLHQLH��� KL�HQG


