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inia Con!dence, wprowadzona do 
oferty w 2002 roku w postaci ko-
lumn pod"ogowych C2 i C4, bazu-

je na koncepcji Dynaudio Directivity 
Control (DDC). Jej za"o#eniem jest stoso-
wanie zdublowanego pionowego uk"adu 
g"o$ników wysokotonowych oraz u"o- 
#onych symetrycznie $rednio- i niskoto-
nowych w celu uzyskania spójnego i kie-
runkowo rozchodz%cego si& d'wi&ku. 
Rozwi%zanie ma zmniejsza( powstawa- 
nie niekorzystnych odbi( od $cian po-
mieszczenia. Ma tak#e redukowa( potrze-
b& kosztownej adaptacji akustycznej 
pokoju ods"uchowego.

Presti#owe modele Con!dence s% pro-
jektowane i budowane w Danii. Aktual-

nie dru#yn& reprezentuje druga gene- 
racja podstawkowego C1, wolnostoj%-
cych C2 i C4 oraz g"o$nika centralnego 
Center. Monitory i pod"ogówki maj% 
luksusowe odpowiedniki w wersjach  
Signature. 

Udoskonalenia wszystkich nowych 
Con!dence’ów – zwyk"ych i sygnowanych 
– zawieraj% mody!kacje kopu"ki Esotar 2 
(zastosowano dok"adniejsz% metod& na-
k"adania pow"oki t"umi%cej), zwrotnicy, 
nowe okablowanie oraz 5-letni% gwaran-
cj&. W Signature przewidziano specjalne 
barwienia naturalnej okleiny klonowej  
z deseniem „ptasie oczko” na kolor 
mocca (ciemnobr%zowy) oraz Bordeaux 
(ciemnoczerwony). Zabarwiony fornir 
uzyskuje unikaln% kolorystyk& i wzór, 
które dodatkowo podkre$la perfekcyjnie 
po"o#ony bezbarwny lakier fortepiano-
wy. Ekskluzywny charakter serii potwier- 
dza aluminiowa tabliczka z autografem 
Wilfrieda Ehrenholza oraz wyd"u#ona 
do 10 lat gwarancja producenta. Do testu 
tra!"y monitory C1 w najbardziej wyra!-
nowanej wersji.

Budowa
Patrz%c na Con!dence C1 Signature 

nie dostrze#emy zdublowanego uk"adu 
g"o$ników. Nasuwaj% si& wi&c w%tpliwo-
$ci co do skutecznej realizacji technologii 
DDC w tym modelu. G"ówna cz&$( obu-
dowy ma charakterystyczne dla ca"ej se-
rii smuk"e proporcje: jest w%ska, wysoka 
i g"&boka. Zosta"a wykonana z MDF-u,  
a jej wymiary zapewniaj% sztywno$(. 
Wn&trze wyt"umiono g%bk%. Na ilu-
struj%cych test zdj&ciach wida( oklein& 
w kolorze mocca. Tabliczk& z podpi-
sem Wilfrieda Ehrenholza ukryto przed 
wzrokiem ciekawskich na tylnej $ciance. 
Tu# nad ni% znalaz" si& pro!lowany wylot 
bas-re)eksu.

Front to gruby, zabarwiony na czarny 
mat panel MDF-u o szeroko$ci umo#liwia-
j%cej zainstalowanie szerszych od g"ównej 
skrzyni przetworników. Jego kraw&dzie 

precyzyjnie sfrezowano, dopasowuj%c do 
wielko$ci g"o$ników, a przy okazji zmniej-
szaj%c zjawisko dyfrakcji. Od skrzyni  
oddziela go warstwa materia"u t"umi%ce-
go drgania. Spód obudowy zamyka gruby, 
równie# polakierowany na czarno, pro!l  
z MDF-u. Na jego wewn&trznej po-
wierzchni zamocowano p"ytk& zwrotnicy, 
a w cz&$ci tylnej gniazda WBT przyjmuj%-
ce ka#dy rodzaj ko*cówek kabli.

Zwrotnica sk"ada si& z cewek powietrz-
nych, kondensatorów polipropylenowych 
oraz oporników ceramicznych. Podzia" 
cz&stotliwo$ci odbywa si& przy 1800 Hz. 
Producent deklaruje stosowanie selek-
cjonowanych komponentów najwy#szej 
jako$ci.

Wysokie tony przetwarza Esotar 2 – 
28-mm mi&kka kopu"ka o precyzyjnie 
powlekanej membranie, zabezpieczonej  
z zewn%trz przed mechanicznym uszko-
dzeniem charakterystycznym "ukiem. 
Zaopatrzona w silny neodymowy ma-
gnes, zosta"a zamocowana do dodatko-
wego pro!lu z aluminium i dopiero ten 
przykr&cono do przedniej $cianki. Ma to 
niebagatelny wp"yw na sztywno$( moco-
wania, a jednocze$nie izolacj& od drga* 
obudowy.

17-cm przetwornik $rednio-niskotono-
wy to kolejny klasyk Dynaudio. Ma od-
lewany aluminiowy kosz, kompozytow% 
membran& (Magnesium Silicate Polymer) 
oraz bardzo lekk%, mimo du#ej $rednicy, 
aluminiow% cewk& nawini&t% na karkasie  
z odpornego na temperatur& kaptonu. G"o$- 
nik jest zaprojektowany tak, aby czysto  
i nieskr&powanie odwzorowa( nawet du#e 
skoki dynamiki. Przetworniki umieszczo-
no w kon!guracji odwróconej – kopu"ka 
znalaz"a si& poni#ej nisko-$redniotonowca.

Do monitorów przewidziano !rmowe 
stendy. Ich podstaw& wykonano z dwóch 

Esotar 2 zespolony  
]�DOXPLQLRZ\P�SURğOHP��
0DJQHV\�EXG]È�UHVSHNW�

Rozbudowana zwrotnica  
WXĝ�]D�JQLD]GDPL�

:\SURGXNRZDQH�Z�'DQLL��SRG� 
F]XMQ\P�RNLHP�:LOIULHGD�(KUHQKRO]D�



Hi-end kolumny

62 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

ci&#kich blach stalowych, prze"o#onych 
materia"em t"umi%cym. Wewn%trz tyl-
nej nogi pozostawiono tunel na kable, ale 
musz% one by( elastyczne i o niewielkiej 
$rednicy. Regulowane kolce zapewniaj% 
stabilno$( na ka#dym pod"o#u. Kolor natu-
ralnego aluminium dobrze si& komponuje 
z modu"em kopu"ki oraz pier$cieniem ko-
sza przetwornika $rednio-niskotonowego.

Dynaudio C1 Signature prezentuj% si& 
luksusowo i nawet w ciszy czekaj% na rów-
nie nobilitowane towarzystwo.

.RQğJXUDFMD

Monitory dotar"y do recenzji wraz  
z monoblokami Accuphase A-200, od-

twarzaczem DP-700 i przedwzmacnia-
czem C-2810, zamienionym pó'niej na 
C-3800. Ponadto w ods"uchach wykorzy-
sta"em odtwarzacz Audio Research CD-7,  
gramofon Garrard 401 z ramieniem 
SME312 i przetwornikiem Audiotechnica 
AT33PTG/2 (MC), gramofonowy stopie* 
korekcyjny Ampli!kator Pre-Gramofono-
wy i lampowy wzmacniacz zintegrowany 
Audio Research VSi60/KT120. Elementy 
systemu "%czy"y Fadele Coherence One 
(interkonekty RCA, kable g"o$nikowe 
oraz zasilaj%ce, wpi&te do listwy Fadel 
Hotline Coherence), Fadel Aero)ex Plus 
(XLR) i Cordial (XLR). Urz%dzenia sta"y 
na stolikach StandArt STO i SSP. Ca"o$( 
gra"a w pomieszczeniu o powierzchni  
16 m+, delikatnie zaadaptowanym aku-

stycznie (ustroje Corner Busters, panele 
t"umi%ce DIY).

Próby optymalnego ustawienia monito-
rów potwierdzi"y znan% zasad&, #e odpo-
wiednie odsuni&cie od $cian jest kluczowe 
dla uzyskania prawid"owego balansu to-
nalnego. W sumie #adne rozczarowanie, 
po prostu !zyka. W mniejszych pomiesz-
czeniach warto zadba( o odpowiedni% od-
leg"o$( od $cian tylnych, tak by nie wpa$( 
w pu"apk& „przebasowienia” brzmienia. 
W wi&kszych takie rozwi%zanie mo#e  
z kolei wzmocni( reprodukcj& niskich to-
nów, odczuwaln% jako zaburzenie spójno-
$ci. Warto pami&ta(, #e C1 Signature maj% 
efektywno$( wynosz%c% 85 dB. Zapowia-
da to niema"y apetyt na waty. Do tego 
powinny to by( waty mo#liwie najlepszej 
jako$ci. W pierwszej kon!guracji monito-
ry gra"y z ekstremalnie drogim systemem 
Accuphase’a. Ta kon!guracja pokaza"a, do 
czego s% zdolne niewielkie monitory pod-
"%czone do topowej elektroniki.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Con!dence C1 Signature doskonale 
wpisuj% si& w !rmowe brzmienie Dyn- 
audio, "%cz%c naturalne pi&kno d'wi&ku  
z mo#liwo$ciami dynamicznymi. Trudno 
powiedzie(, który zakres pasma zas"uguje 
na szczególne uznanie. Esotar 2 odtwarza 
t& cz&$(, której k"opoty naj"atwiej wychwy-
tuje ludzkie ucho. Charakter tonów $red-
nich, sopranów i ich bezb"&dne zszycie 
– to tajemnica pi&knego brzmienia tych 
g"o$ników. Dzi&ki temu graj% w najwy#-
szej lidze. Bas jest bardzo dobry, je$li go 
odniesiemy do wielko$ci monitorów oraz 
ich misji. W czasie pracy midwoofera wy-
ra'nie wida( du#e wychylenia membrany 
odmierzaj%cej rytm lub utrzymuj%cej ku-
mulacj& d'wi&ku. Wytworzenie du#ego 
ci$nienia akustycznego przez tej wielko$ci 
g"o$nik by"oby inaczej niemo#liwe. Ten 
kontrast pomi&dzy hasaj%cym wooferem 
a pozostaj%cym w optycznym bezruchu 
tweeterem budzi z jednej strony weso"o$(, 
z drugiej obaw& o spójno$( d'wi&ku. Nic 
z tych rzeczy. Z ka#d% godzin% coraz bar-
dziej docenia"em dynamiczne mo#liwo$ci 
Dynaudio. Prezentacja, z pozoru mi&kka, 
zawiera"a mnóstwo szczegó"ów wy"aniaj%-
cych si& z t"a. Ka#dy z nich by" precyzyjnie 
wyartyku"owany, dopracowany i czytelny.

Zdolno$ci mikrodynamiczne C1 Sig- 
nature dotycz% nie tylko $rednicy i góry. 
Równie# bas jest zró#nicowany i kontro-
lowany, a do tego potra! zatrz%$( kanap%. 
Doznanie tego ostatniego wymaga jednak 
zastosowania wydajnej ampli!kacji. Ró#-
nice w prowadzeniu niskich tonów po-
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WERDYKT:
Pierwsze s!uchawki PSB  
s" naprawd# wspania!e  
– musicie ich koniecznie  
pos!ucha$!

Music For You
HIGH PERFORMANCE HEADPHONES

M4U 
Kick Up
Your Hi-Fi!

Wy!"czny dystrybutor w Polsce:
02-922 Warszawa, ul. Na!#czowska 31,
tel. (22) 642 46 29, tel./fax (22) 842 80 10
mail: biuro@trimex.com.pl       www.trimex.pl 

mi&dzy Accuphase’em A-200 i ARC VSi60 
by"y "atwe do okre$lenia. Pierwszy dawa" 
odczucie pe"nej kontroli i przeprowadza" 
przez labirynty skomplikowanych pasa#y  
i spi&trze*. Drugi wprawia" s"uchaj%cego 
w rozmarzenie, któremu lekkie zmi&kcze-
nie basu dodawa"o tylko przyjemno$ci. 

W pozosta"ych aspektach brzmienia 
C1 Signature nie stanowi% ekstremalne-
go wyzwania dla wzmacniacza. Buduj% 

$wietn% stereofoni&. ,mia"o wychodz%-
c% na boki poza baz& i si&gaj%c% daleko  
w g"%b pomieszczenia. Wokale nie s% na 
si"& wypychane w stron& s"uchacza, lecz 
rozmieszczone swobodnie, w odleg"o$ci 
pozwalaj%cej oceni( perspektyw& nagra-
nia. G"osy, tak#e m&skie, pozostaj% wyra-
ziste i barwne. 

Kameralistyka i jazz to #ywio" naj-
mniejszych Con!dence’ów. I nie chodzi 
tyle o „ubogo$(” aran#acji, co o zdolno-
$ci makrodynamiczne C1 Signature. Przy 
rockowych i popowych odlotach, przy 
ods"uchach z g"o$no$ci% przekraczaj%- 

c% zdolno$ci ada-
ptacyjne s%siadów 
mo#na si& spodzie-
wa( lekkiej kom-
presji i s"yszalne- 
go udzia"u podbi(  
z bas-re)eksu. Trze- 
ba doda(, #e zjawi-
sko to w codzien-

nym u#ytkowaniu nie  
stanowi specjalnego pro-

blemu. Nawet Talk Talk ze 
$cian% d'wi&ków i soczystym ba-

sem nie sprawi"o „Dynkom” specjal-
nego k"opotu. Znów wracamy do idei od-

ci%#enia g"o$nika niskotonowego poprzez 
powierzenie kopu"ce cz&$ci pasma nie 
wymagaj%cej takiego wysi"ku pr%dowego. 
Wida( i s"ycha(, #e przed z"o#eniem pod-
pisu Wilfried Ehrenholz wszystko dok"ad-
nie sprawdzi".
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Dynaudio Con!dence C1 Signature to 
szansa na wielki hi-endowy system w nie-
wielkim pomieszczeniu.
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