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a!o"yciel Xaviana – Roberto Bar-
letta – ma bardzo konkretne wizje, 
zarówno je#li chodzi o projekto-

wanie kolumn, jak i funkcjonowanie wy-
twórni, w której powstaj$. Szanuje r%czn$ 
robot% i indywidualne podej#cie. Nie lubi 
masówki i mimo sprzyjaj$cych okoliczno-
#ci nie chce rozwija& 'rmy w szybkim 
tempie. Jego kolumny musz$ mie& co#  
indywidualnego. Taki mebel ma by& ozdo-
b$ salonu. Pachnie& drewnem i skór$,  
a przede wszystkim – pi%knie gra&.

W katalogach podobnych 'rm zmiany 
zachodz$ rzadko, ale Xavian wprowadzi! 
ostatnio kilka nowych konstrukcji i akce-
soriów, np. subwoofery, podstawki i prze-
wody g!o#nikowe, a kolumny podzielono 
na monitory i wolnostoj$ce. 

W#ród nowo#ci wyró"niaj$ si% trzy mo-
dele kolumn z serii XN – Piccola, Carisma 
i Virtuosa. W odró"nieniu od starszych, 
maj$ odchylone przednie #cianki i prze-
tworniki Scan Speaka, zbudowane wed!ug 
specy'kacji Xaviana.

Budowa
Carisma to 2,5-dro"na pod!ogówka  

o klasycznych proporcjach. Kraw%dzie 
przedniej #cianki zosta!y #ci%te i wypro'-
lowane tak, "e kosze g!o#ników delikatnie 
wystaj$ z jednolitej p!aszczyzny. Przy-
puszczalnie ten drobny zabieg wzorniczy 
to kilka dodatkowych godzin pracy 
po#wi%conych ka"dej parze 
kolumn, ale efekt jest cie-
kawy. Dodatkowo u!atwia 
demonta" wooferów, wi%c 
gdyby komu# przysz!o  
do g!owy grzeba& we-
wn$trz Xavianów lub 
zosta! do tego zmu- 
szony przez niewydol-
ny wzmacniacz, b%dzie 
móg! wyj$& g!o#niki bez 
ryzyka porysowania 
forniru lub wyszczer-
bienia frezów.

Obudowy wykona- 
no z 22-mm p!yt 
MDF-u i wyt!umiono 
matami bitumiczny-
mi, g$bk$ i p!atami 
sztucznej we!ny. Przy 
opukiwaniu wydaj$ 
z siebie odg!osy przy-
pominaj$ce stukanie 
w betonow$ #cian%. 
Nic dziwnego, "e 
Carismy stoj$ na 
pod!odze jak pos$gi, 
nawet pomimo tego, 

"e nie przewidziano dla nich coko!ów stabi-
lizuj$cych.

W zestawie znajdowa!y si% maskowni-
ce, ale zosta!y po!amane w transporcie. 
Zapewne zdecydowano si% na tradycyjne 
drewniane ramki mocowane na ko!ki, 
wi%c mo"e to lepiej, "e ich nie dosta!em. 
W metalowe tuleje w podstawach skrzy-
nek mo"na wkr%ci& kolce, co przyda si% 
w!a#cicielom grubych dywanów i wy- 
k!adzin.

Pod wzgl%dem konstrukcyjnym Cari-
sma to w!a#ciwie monitor w du"ej skrzy-
ni, wyposa"ony w basowe do!adowanie. 
Dwa 18-cm woofery Scan Speaka s$ od 
siebie znacznie oddalone. Wy"szy g!o#- 
nik zaprojektowano na zamówienie Xa-
viana. Ma metalowy kosz, magnes bez 
ekranu, 42-mm cewk% i membran% z ce-
lulozy wzmocnionej w!óknami w%glowy-
mi. Dzi%ki po!$czeniu papieru z w%glem 
uzyskano wszystkie najbardziej po"$dane 
w!a#ciwo#ci 'zyczne – nisk$ mas%, wyso-

k$ wytrzyma!o#& i dobre t!u-
mienie wewn%trzne. 

Od 2600 Hz do akcji wkra- 
cza Ring Radiator z 26-mm 
cewk$ i podwójnym magne-
sem, a przetwarzanie basu od 
250 Hz w dó! wspomaga ko-
lejny 18-cm woofer, umiejsco-
wiony tu" przy pod!odze. Oba 
sto"ki pracuj$ w komorach 
wentylowanych, a wyloty tu-
neli bas-re(eksu umieszczono 
z ty!u i wykonano – a jak"e –  
z aluminium. Mi!a odmiana 
po plastikowych rurkach.

Kolejnym smaczkiem s$ 
pojedyncze gniazda wystaj$ce  
z okr$g!ych zag!%bie). Na ka-

wa!ku skóry naniesiono oznaczenia mo-
delu i symbole polaryzacji gniazd. Nie 
powinno by& problemów z pod!$czeniem 
do nich ani wide!ek, ani wtyków banano-
wych. Po raz kolejny mo"na pochwali& 
dba!o#& o detale. Nawet na zakr%tkach 
wygrawerowano nazw% 'rmy. Kto zawra-
ca sobie g!ow% takimi szczegó!ami, tym 
bardziej w 'rmie o tak niszowym pro'lu 
dzia!alno#ci?

Ka"da para kolumn nosi trzycyfrowy 
numer seryjny. Ma!o prawdopodobne, 
"eby trzeba by!o dopisa& czwart$. Do-
starczona do testu para nosi!a numer 019,  
a od samego konstruktora dowiedzia!em 
si%, "e ka"dy transport wysy!any do Polski 
czy Holandii to nie wi%cej ni" kilkana#cie 
paczek. Nic dziwnego, "e czasami na Xa-
viany trzeba troch% poczeka&. Szczególnie, 
gdy zamówiony zostanie ma!o popularny 
kolor. Aktualna gama obejmuje sze#& ro-

dzajów fornirów. Na zdj%ciach pokazuje-
my wersj% czere#niow$.

.RQğJXUDFMD
Parametry elektryczne sugeruj$, "e  

z Carismami powinien da& sobie rad% na-
wet #rednio wydajny wzmacniacz. 89 dB 
skuteczno#ci i czteroomowa impedancja 
to nic strasznego. W%glowe Scan Speaki 
uchodz$ jednak za bardzo wymagaj$ce, 
a do ich ruszenia potrzeba nie lada pie-
ca. Creek Destiny 2, dysponuj$cy moc$  
120 W, da! sobie z nimi rad%, ale nie po-
wiem, "eby by! to szczyt marze) Xa-
vianów. Przy takim samym wychyleniu 
potencjometru realny poziom g!o#no#ci 
by! o wiele ni"szy, ni" kiedy gra!y Audio 
Physiki Tempo VI. Wysoka moc nie jest 
w tym przypadku kaprysem, ale koniecz-
no#ci$. Je#li chodzi o *ród!o, to im lepsze, 
tym lepiej. Sugeruj% bra& pod uwag% sprz%t 
o dynamicznym i przejrzystym d*wi%ku.

Scan-Speak wykonuje przetworniki 
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W wywiadach Roberto Barletta podkre-

#la!, "e cho& pomiary i symulacje kompu-
terowe traktuje powa"nie, najwa"niejszym 
etapem projektowania kolumn s$ dla nie-
go ods!uchy. St$d maj$ si% bra& emocje, 
których nie poka"$ "adne wykresy. Ponie-
wa" mia!em ju" do czynienia z Xavianami, 
w Carismach równie" szuka!em emocjo-
nalnego pierwiastka. I znalaz!em go. Jest 
co# ciekawego i wci$gaj$cego w sposobie, 
w jaki prezentuj$ ludzkie g!osy i d*wi%ki 
ze #rodkowej cz%#ci pasma. Sk!ama!bym 
jednak mówi$c, "e owo romantyczne za-
barwienie by!o pierwsz$ rzecz$, na jak$ 
zwróci!em uwag%. By!y ni$ niskie tony.

Czu!em si%, jakby zamiast dwóch pod!o-
gówek sta!y przede mn$ monitory XN 250 

Evo, wspomagane dwoma subwooferami. 
Jako posiadacz AP Tempo VI, dysponuj$-
cych kwartetem g!o#ników basowych o ga-
barytach zbli"onych do tych w Carismach, 
nie spodziewa!em si%, "e basu b%dzie wi%-
cej. Xaviany wype!ni!y pokój fal$ d*wi%ku 
si%gaj$cego chyba samego dna piekie!. Po-
cz$tkowo uzna!em to za ciekawe zjawisko 
i zacz$!em &wiczy& membrany coraz to 
ci%"szymi kawa!kami muzyki elektronicz-
nej. Rozci$gni%cie, masywno#& i wype!nie-
nie basu sta!y na najwy"szym poziomie. 
Spodoba!a mi si% te" delikatnie ocieplona 
barwa tej cz%#ci pasma. Szybko#&? W zu-
pe!no#ci wystarczaj$ca, co przy tych roz-
miarach basu zas!uguje na uznanie.

S%k w tym, "e ju" po kilku godzinach ta-
kiej zabawy chcia!em troch% przykr%ci& te 

dwa subwoofery i pozwoli& b!yszcze& mo-
nitorom. Tu jednak mia!em do czynienia 
ze standardowymi kolumnami bez pokr%-
te! czy innych gad"etów. Tylko czysta aku-
styka. Postanowi!em odsun$& Carismy  
od tylnej #ciany i zatka& dolne bas-re(eksy 
g$bkami. Troch% pomog!o, ale wci$" nie 
tak, jakbym sobie tego "yczy!. Ostatecz-
nie doszed!em do wniosku, "e kolumny  
dysponuj$ce takim wkopem powinny  
sta& w zdecydowanie wi%kszym pomiesz-
czeniu.

Je"eli chodzi o wzmacniacz, Creek De-
stiny 2 to znakomita integra, ale ma lekko 
podbity bas i woli przyjemnie swingowa&, 
ni" uderza& jak bokser. Wspomniane 
problemy z opanowaniem basu wynika!y 
wi%c cz%#ciowo z akustyki pokoju (podej-
rzewam, "e minimalna powierzchnia to 
w tym przypadku oko!o 25 m+; na pewno 
nie 18), a cz%#ciowo z charakteru wzmac-
niacza. Tak czy inaczej, Carismy mia!y  
w tym swój udzia! i nie da si% ukry&, "e na 
dole lubi$ przy!o"y&.

Co za odmiana u producenta, którego 
poprzednie konstrukcje brzmia!y równo, 
a je#li ju" zdarza!y si% odchy!ki (mam na 
my#li ta)sze monitory), to niskich tonów 
by!o raczej ciut za ma!o ni" za du"o. Naj-
wyra*niej Barletta postanowi! zbudowa& 
pod!ogówki dla posiadaczy du"ych salo-
nów. Na szcz%#cie, nie mamy tu jednak 
do czynienia z sytuacj$, w której niskie 
tony przys!aniaj$ ca!$ reszt%. Je#li do tej 
pory tego nie zaznaczy!em, to przepra-
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