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latinum to wizytówka Monitor  
Audio. Obecnie sk!ada si" z mo-
nitorów PL 100, dwóch pod!ogó-

wek: PL 200 i PL 300, dwóch g!o#ników 
centralnych (PLC 150 i PLC 350) oraz 
subwoofera PLW-15. Poszczególne mo-
dele by!y wprowadzane na raty. Spo#ród 
trzech par stereo testowane PL 200 s$ 
najm!odsze. Przeznaczono je dla osób 
nie dysponuj$cych pomieszczeniem od-
powiednim dla %agowych PL 300 o po-
ka&nych gabarytach.

Budowa
Cen" kolumn zna!em, zanim je roz-

pakowa!em. By!em te' przygotowany, 'e 
zobacz" produkt bardzo !adnie wykona-
ny. Mimo to wyj"ciu PL 200 z kartonów 
i tak towarzyszy!o bardzo pozytywne 
zaskoczenie. 26 tys. z! za tak luksusowe 
cacko to okazja.

PL 200 mieszcz$ si" w kanonach tra-
dycyjnej estetyki kolumn, ale w detalach 
mo'na je zestawia( z wzorcami hi-endu. 
Sylwetka jest pionowa, ale tylna #cianka 
w"'sza od przedniej. Front i boki dys-
kretnie zaokr$glono, a ty! jest wyra&nie 
wkl"s!y. Metalowa maskownica trzyma 
si" na magnesach, a ca!$ przedni$ #cian-
k" pokrywa skóra. 

Naturalny fornir polakierowano na 
wysoki po!ysk. Do wyboru mamy trzy 
opcje: palisander (testowana para), he-
ban oraz czarny lakier fortepianowy. 
Obudowa jest przykr"cona do metalo-
wych coko!ów na regulowanych nó'kach. 
Producent dostarcza kolce (do pod!óg  
z dywanem) lub polimerowe podk!adki 
(na parkiet). Na deser dodaje wy#cie!ane 
zamszem puzderko, w którym znajdzie-
my zworki do terminali g!o#nikowych 
(je#li stosujemy pojedyncze okablowa-

nie), dwa #rubokr"ty (jeden do regula-
cji nó'ek, drugi do #rub !$cz$cych p!yt" 
podstawy ze skrzyni$ oraz do dokr"ca-
nia #rub usztywniaj$cych obudow"), 
poziomnic" oraz materia! do wycierania 
odcisków palców.

PL 200 s$ ta)sze, mniejsze i smuklej-
sze od PL 300. W dodatku ze swoimi 
uniwersalnymi wymiarami (niemal metr 
wysoko#ci, a przy tym solidne 33 kg/ 
/sztuka) powinny si" doskonale wpasowa(  
w wi"kszo#( salonów. W moich 23 me-
trach wygl$da!y idealnie.

Ciekawostk$ jest materia!, z którego 
wykonano cz"#( obudowy. Boki, góra  
i ty! to MDF. Natomiast w serii Platinum 
wykorzystuje si" jeszcze tzw. ARC (Anti-
Resonance Composite), czyli kompozyt 
antyrezonansowy. Producent informuje, 
'e to „termicznie mineralizowany poli-
mer”, którego w!a#ciwo#ci$ jest bardzo 

du'a sztywno#(. ARC u'yto na podsta-
w", przedni$ #ciank" oraz komor" prze-
twornika #redniotonowego.

PL 200 to konstrukcja trójdro'na. Za 
wysokie tony odpowiada wst"ga. Poni-
'ej wida( 12-cm #redniotonowiec i dwa  
18-cm woofery.

Wst"g" zrobiono z C-CAM-u, czyli 
stopu aluminiowo-magnezowego po-
krytego warstw$ ceramiczn$. C-CAM 
Monitor Audio wykorzystuje od dawna. 
Stosuje go tak'e w przetwornikach ni'-
szych cz"stotliwo#ci, cho( nie zawsze tak 
samo. I tak, membrany #redniotonowca 
oraz wooferów wykonano z nomeksu, 
ale pokrytego po obu stronach dwiema 
cienkimi warstwami C-CAM-u. Tak$ 
konstrukcj" producent nazwa! RDT 
(Rigid Diaphgram Technology). Dzi"ki  
kanapkowej strukturze materia! jest 
lekki i sztywny. Powierzchnia membra-

ny nie jest g!adka – ma struktur" przy- 
legaj$cych do siebie ma!ych sze#ciok$-
tów, co nasuwa skojarzenie z plastrem 
miodu.

Z wysoko umieszczonego na tylnej 
#ciance wylotu bas-re%eksu wystaje na 
zewn$trz zamkni"ta obudowa #rednio-
tonowca. Ten nietypowy element to 
wykonana z ARC wyd!u'ona puszka 
TLE (Tapered Line Enclosure). Z takim 
akcentem w #rodku otwór wentylacyj- 
ny pracuje inaczej ni' w pozosta!ych 
kolumnach Monitor Audio, ale i tak 
producent opisuje go tak jak wsz"dzie, 
jako drug$ generacj" rozwi$zania HiVe 
(High Velocity Re%ex Port). Nazwa ta 
musi wi"c oznacza( jedynie sposób wy-
pro*lowania wylotu i faktur" pod!u'-
nych naci"( na rurze. Z tym, 'e ta rura 
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jest tu niespodziewanie krótka, a w do- 
datku, ciekawostka, nie ma kszta!tu  
walca, tylko rozszerza si" do #rodka 
skrzyni.

Rozkr"cenie g!o#nika okaza!o si" na 
tyle skomplikowane, 'e za sugesti$ dys-
trybutora odst$pili#my od tego pomys!u. 
Nie zobaczy!em zatem, jak kolumny wy-
gl$daj$ w #rodku. Sk$din$d wiadomo, 'e 
zarówno pionowo, jak i prostopadle do 
bocznych #cianek umieszczono przegro-
d" z du'$ ilo#ci$ #redniej wielko#ci okr$-
g!ych otworów (wida( j$ zreszt$ przez 
otwór bas-re%eksu), a #ruby z ty!u nie 
s!u'$ do mocowania g!o#ników, lecz do 
usztywniania obudowy i przytrzymywa-
nia przegrody.

Podwójne terminale WBT zosta!y  
pokryte warstw$ platyny. Za nimi znaj-

duje si" zwrotnica dziel$ca pasmo przy 
600 Hz i 3600 Hz. Zastosowano *ltrowa-
nie mieszane: pomi"dzy basem i #redni-
c$ 12 dB na oktaw", gór" za# t!umi *ltr 
3. rz"du (18 dB/okt.). Po!$czenia we-
wn"trzne zrealizowano kablami z czy-
stego srebra. 

.RQğJXUDFMD
Wed!ug specy*kacji producenta Monitor 

Audio PL 200 maj$ skuteczno#( 90 dB, 
a wi"c, pomimo nominalnych 4 omów, 
nie powinny sprawi( trudno#ci przy do-
borze wzmacniacza, przynajmniej tran-
zystorowego.

Kolumny zosta!y pod!$czone do tran-
zystorowej ko)cówki mocy Conrad-
Johnson MF 2250. W roli przedwzmac-
niacza wyst$pi! lampowy BAT VK3iX SE.  
Odtwarzacz to Naim 5X z zewn"trz-
nym zasilaczem Flatcap 2X. Preamp  
z ko)cówk$ spi$! Nordost Quattro Fil, 
natomiast &ród!o z preampem – Siltech 
Classic 550i. Kable sieciowe to PAL  
i Neel, pod!$czone do listwy PAL Po- 
werport. D&wi"k z ko)cówki mocy do-
starcza! g!o#nikom Nordost SPM Refe-
rence.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
PL 200 nale'$ do kolumn, które na 

wst"pie odbieraj$ ochot" do dzielenia 
w!osa na czworo. Prezentuj$ d&wi"k, 
który od razu kojarzy si" z czym# kom-

pletnym. Koncepcja i realizacja muzyki 
tworz$ sko)czone dzie!o. Rozk!adanie 
go na czynniki pierwsze to czynno#(  
w rodzaju laboratoryjnej analizy sk!a-
du chemicznego farb u'ytych przez van  
Gogha. Mo'na, ale po co?

Brzmienie jednak opisa( trzeba. Nie-
ch"tnie wi"c wzi$!em do r"ki notes.

PL 200 generuj$ bardzo ciekaw$ ste-
reofoni". Jej jako#( doceni$ zw!aszcza 
ci, którzy na co dzie) u'ywaj$ monito-
rów. Kolumny potra*$ odtworzy( nie 
tylko wymiar szeroko#ci i g!"boko#ci, 
ale tak'e wyra&nie oddaj$ wysoko#(. Nie 
wszystkim pod!ogówkom si" to udaje. 
Tutaj jeste#my w stanie dok!adnie okre#- 
li(, które d&wi"ki s$ wy'ej, a które ni-
'ej. To jeszcze nic wielkiego, ale dodaj-
my, 'e tych planów wysoko#ci jest kilka. 
Pomimo wielu lat przerzucania audio*l-
skiego sprz"tu nie przypominam sobie 
podobnego efektu. Powtórzy!o si" te' to, 
co zauwa'y!em w recenzowanych przed 
laty pod!ogowych Monitor Audio GS60 
– znakomite wype!nianie pomieszcze-
nia d&wi"kiem. Warto równie' doda(, 'e  
PL 200 lubi$ wysuwa( do przodu pierw-
szy plan.

Wysokie tony stroni$ od natarczywo-
#ci. Z pocz$tku mo'e si" nawet wydawa(, 
'e zosta!y wycofane, ale to si" szybko 
wyja#nia. Dwusetki nie graj$ efekciar-
sko. Nie eksponuj$ skrajów pasma tyl-
ko po to, by pokaza(, 'e potra*$. Nie 

pokazuj$ sopranów tak, aby zwra-
ca!y na siebie uwag". Przeciw-
nie, graj$ w taki sposób, aby nic 
nie odci$ga!o uwagi od muzyki. 

Kiedy si" jednak zastanowi(, czy 
wysokim tonom czego# brakuje, to oka-
zuje si", 'e nie. Blask i roziskrzenie by!y  
w d&wi"ku obecne. Wysokie tony zosta!y 
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podporz$dkowane #rednicy, ofe-
ruj$c jednocze#nie bogat$ palet" 
mikroinformacji.

Mo'na odnie#( wra'enie, 'e 
sk!adowe d&wi"ku zosta!y po!$czo-
ne jakim# niewidzialnym spoiwem. 
Mamy tu do czynienia z d&wi"kiem 
jednorodnym, ale te' swobod-
nym i napowietrzonym. Sposób,  
w jaki PL 200 pokazuj$ muzyk",  
nie ogranicza ani rozpi"to#ci barw, 
ani analityczno#ci, ani szeroko#ci 
sceny. Kontury d&wi"ków s$ ryso-
wane subtelnie i dok!adnie.

Zwolennicy mocnego uderzenia mog$ 
si" poczu( troch" zawiedzeni. Monitor 
Audio nie s$ wulkanem dynamiki. Nie 
#rubuj$ rekordów. Nie d$'$ do pokaza- 
nia pazurów przy ka'dej nadarzaj$cej 
si" okazji. Maj$ potencja!, ale dawku-
j$ go rozs$dnie. Preferuj$ zaznaczanie 
szybko#ci w skali mikro. W makro nie 
szar'uj$. Wynika to w du'ej mierze  
z kon*guracji basu. Niskie tony s$ ze- 
strojone nieznacznie po stronie mi"k-
ko#ci. Maj$ mas" i energi", ale faza ata-
ku nie b"dzie skuwa( tynku ze #cian.  
I bardzo dobrze. Je'eli kto# preferuje 
efekt m!ota pneumatycznego, sugeruj" 
wycieczk" do OBI. 

PL 200 nie forsuj$ rozci$gni"cia sa-
mego do!u. To kolumny, które zamiast 
zalewania s!uchacza fal$ g!"bokiego po-
mruku podporz$dkowuj$ podstaw" har-
moniczn$ sekcji rytmicznej. W ten spo-
sób, pomimo spokoju i kultury, nie trac$ 
werwy ani skoczno#ci. Wspó!czynnik 
przytupywania jest bardzo wysoki, ale  
w przeciwie)stwie do wi"kszo#ci urz$-
dze) dysponuj$cych t$ cech$, sekcja 
rytmiczna nie zosta!a utwardzona. Ude-
rzenia w b"bny nie kojarz$ si" z bokser-
skimi ciosami. Sekcja rytmiczna przypo-
mina raczej prac" naoliwionych spr"'yn 
o krótkim skoku i ma!ej sztywno#ci. 
Nale'y te' podkre#li(, 'e talerze brzmi$ 
czysto, a nie metalicznie.

PL 200 to nie s$ kolumny do wyczy-
nowego grania. Zdecydowanie bardziej 
nadaj$ si" do wysublimowanego relaksu. 
To co# w rodzaju wej#cia na wy'szy po-
ziom kontemplacji, na którym muzyka 
zaczyna do nas tra*a( nie tylko przez 
d&wi"ki, ale te' przez wra'enie, 'e jest  
w niej co# jeszcze – jaka# tajemnica, luk-
susowa gwarancja, 'e prze'ywamy co# 
wyj$tkowego. Nagranie, które do tej 
pory jako# mi nie utkwi!o w pami"-
ci – oratorium „La Betulia liberata” 
Mozarta (Peter Schreier, Philips) – 
tym razem przes!ucha!em trzy razy 

pod rz$d. I ci$gle towarzyszy!o mi po-
czucie, 'e móg!bym to konty-
nuowa(.

W czasie ods!uchu utwier-
dza!em si" w przekonaniu, 
'e konstruktor, stroj$c dyna-
mik", bas i gór", nie kierowa! 
si" testami porównawczymi 
z najlepszymi osi$gni"ciami 
konkurencji. Priorytetem by!o 
podporz$dkowanie tych ele-
mentów esencji muzyki, czyli 

#rednicy pasma. Mog!oby si" 
wydawa(, 'e PL 200 proponuj$ d&wi"k 
bezpieczny; konserwatywne granie #rod-
kiem. Ale to, co si" dzieje w tym bez-
piecznym #rodku, okazuje si" tak pi"kne, 
'e s!uchaj$cy chce wi"cej. +rednica pa-
sma niemal hipnotyzuje przejrzysto#ci$ 
i wielobarwno#ci$. Otrzymujemy zestaw 
ozdobników i bogactwo szczegó!ów – 
zarówno informacji pozamuzycznych 
(oddechy, szurni"cia, skrzypni"cia), jak 
i akustycznego pog!osu sali koncertowej. 
Nie wyobra'am sobie, aby takie brzmie-
nie mog!o komu# spowszednie(.

PL 200 stanowi$ dla mnie wzorzec 
neutralno#ci w swojej cenie. Wra'enie 
obcowania z prawdziwym d&wi"kiem to-
warzyszy!o mi od pierwszej do ostatniej 
minuty ods!uchu.

.RQNOX]MD
Rzadko si" zdarza, aby produkt ob-

liczony na to, aby niczym nie impono- 
wa(, imponowa! tak bardzo. Okazuje 
si", 'e to nie ilo#( herców czy decybeli 
jest wa'na. Mistrzostwo, z jakim PL 200 
podaj$ ka'dy d&wi"k, zaczaruje ka'de-
go. To kolumny do kontemplacji, nie do  
rywalizacji. Przynajmniej pod wzgl"dem 
brzmienia, bo wygl$d imponuje. 
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Monitor Audio  
Platinum PL 200
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Dane techniczne:
/LF]ED�GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 3/4

6NXWHF]QRĂÊ��� 90 dB

,PSHGDQFMD��� 4 omy

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 35 Hz – 100 000 Hz

5HNRP��PRF�Z]P���� 100-250 W

8VWDZLHQLH��� SRGïRJD
:\PLDU\��Z�V�J���� 99,8/36/37,5 cm 

Ocena:
%U]PLHQLH��� hi-end


