


s! du"e i bardzo 
wysokie, a jednak 
nie przyt#aczaj!  

sylwetk!. Projektant odchudzi# je wi-
zualnie, konstruuj!c g#$bok!, lecz 
w!sk! obudow$, do której przytwier-
dzi# szerszy pro%l z przetwornikami. 
Mi$dzy podstaw! a skrzyni! pozosta-
wiono spore wci$cie – rodzaj coko#u 
– pomys# genialny w swojej prostocie, 
który sprawia, "e kolumny wygl!daj!, 
jakby si$ unosi#y nad pod#og!.

Jedyny zgrzyt pojawia si$ przy ogl$-
dzinach tylnej &cianki. Terminale 
g#o&nikowe WBT wygl!daj! wpraw-
dzie jak najlepsza bi"uteria, ale roz-
stawiono je bardzo w!sko, w dodatku  
w zag#$bieniu. Z wtykami bananowy-
mi nie b$dzie problemu, ale posia-
dacze grubych kabli z szerokimi wi-
de#kami mog! mie' k#opot. Szkoda, 
"e %rma zrezygnowa#a z rozwi!zania  
z wcze&niejszych serii, gdzie terminale 
rozsuwano bardzo szeroko i umiesz-
czano pod k!tem, co u#atwia#o wpina-
nie sztywnych kabli. 

Bli"sze ogl$dziny pot$"nego wylotu 
bas-re(eksu znów pozwalaj! doceni' 
dba#o&' o szczegó#y. Zamiast plastiku 
zastosowano lakierowane na czarno 
aluminium, a sam pro%l nie zosta# 
zamontowany na wcisk, lecz przykr$-
cony &rubami. Kolumny opieraj! si$ 
na wypro%lowanej czarnej podstawie. 
Wysokie i w!skie obudowy s! dzi$ki 
niej stabilne i daj! si$ #atwo wypozio-
mowa' dzi$ki regulowanym od góry 
kolcom.

G#ównym punktem programu s! 
przetworniki: Esotary 2, godni nas-
t$pcy legendarnych do dzi& Esoteców 

oraz kolejne wcielenie dobrze znanych,  
nisko-&redniotonowych polipropyle-
nowych „siedemnastek”, wyposa"o-
nych w odlewane kosze i du"e 75-mm 
cewki. Cho' C2 s! przez producenta 
przedstawiane jako kolumny dwu-
dro"ne, wystarczy przysun!' ucho do 
pracuj!cych przetworników, "eby bez 
trudu us#ysze', "e pracuj! w innych 
zakresach pasma. Nale"a#oby wi$c 
raczej sklasy%kowa' C2 jako g#o&niki 
dwuipó#dro"ne.

To, "e zdublowane wysokotonowce 
s! strojone inaczej, wynika z zastoso-
wanego przez %rm$ rozwi!zania Dyn- 
audio Directivity Control (DDC).  
W skrócie polega ono na nadaniu fa-
lom wi$kszej kierunkowo&ci, dzi$ki 
czemu d)wi$ku nie zniekszta#caj! od-
bicia od pod#ogi i su%tu. Du"e i ci$"-
kie maskownice koloru czarnego s! 
eleganckie, ale nie wygl!daj! na prze-
zroczyste akustycznie, dlatego lepiej je 
od razu zdj!'. Dopiero teraz mo"na 
zacz!' s#ucha'.

Bartosz Lubo* 

tar#o si$ przekonanie, "e 
wszystkie Dynau-
dio graj! tak samo: 

pi$kna &rednica, jedwabi-
sta góra i misiowaty bas 

– ogólnie ciep#o i przytulnie. Jak w ka"-
dym stereotypie, tak i w tym jest ziarno 
prawdy, lecz trzeba zaznaczy', "e Con-
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%dence skutecznie ów stereotyp prze-
#amuj!. Zacznijmy jednak od numeru 
popisowego, a mianowicie od nagra* 
instrumentów akustycznych.

Na pierwszy ogie* posz#a nowa p#yta 
Lautten Compagney z ariami Haendla 
w opracowaniu instrumentalnym. I od 
razu „szcz$ka na pod#odze”, jak ma-
wia m#odzie", a to g#ównie za spraw! 
fenomenalnego oddania barw instru-
mentów, obszernej przestrzeni i kapi-
talnego odwzorowania akustyki stu-
dia. Po przes#uchaniu ca#ego albumu 
do odtwarzacza pow$drowa#y kolejne 
per#y muzyki barokowej: koncerty 
brandenburskie Bacha w in-
terpretacji Trevora Pinnocka 
i najnowsza p#yta Alison Bal-
som z muzyk! Purcella „So-
und the Trumpet”. Nie wiem, 
czy Con%dence strojono na 
muzyce barokowej, ale mi-
strzostwo, z jakim sobie ra-
dz! w#a&nie z tym gatunkiem, 
mo"e nasuwa' to przypusz-
czenie. Brzmienie zarówno 
instrumentów smyczkowych, 
jak i d$tych jest nasycone, 
d)wi$czne i wyj!tkowo na-
macalne. Szczegó#y wida' jak 
na d#oni, cho' s#uchacz ni-
gdy nie odnosi wra"enia, "e 
ma do czynienia z d)wi$kiem 
o charakterze analitycznym. 
Dynaudio umiej$tnie wpla-
taj! liczne detale w ca#o&',  
uzyskuj!c w muzyce orga-

niczn! spójno&', nie tylko sum$ po-
szczególnych zakresów pasma. 

C2 &wietnie potrafi! odda' wszel-
kie zdarzenia oko#omuzyczne, takie 
jak zawirowania powietrza wokó# in-
strumentów i akustyczny „plankton” 
pomieszczenia, w którym dokonano 
nagrania. W odtworzeniu dawnych 
skrzypiec czy wioli da gamba wyra)-
nie s#ycha', "e d)wi$k to nie tylko 
rozwibrowana struna, ale tak"e szmer 
ko*skiego w#osia, które o ni! pociera. 
W sonatach fortepianowych Haydna 

oprócz w#a&ciwych d)wi$ków s#ycha' 
prac$ m#oteczków i p#yty rezonanso-
wej. S! to szczegó#y nierzadko pomi-
jane przez ta*sze zestawy, a przecie" 
w#a&nie one sk#adaj! si$ na realizm 
muzycznego zdarzenia.

P#yta Jamiego Culluma pokaza#a  
z kolei, "e &rednica wcale nie musi by' 
dopalona czy ocieplona, "eby do siebie 
przekonywa'. Owszem, g#os wokalisty 
by# podany nieco do przodu, ale nie 
dostrzeg#em oznak podbicia czy za-
okr!glenia. Wokal by# po prostu neu-

tralny i uczciwie poka-
zany. Du"e wra"enie 
robi#a gradacja planów 
i sekcji instrumental-
nych. Przestrze* nie 

by#a nadzwyczajnie  
rozci!gni$ta na bo- 
ki, za to kapitalnie 
pouk#adana w g#!b, 
do bardzo dalekie-
go t#a w#!cznie.

Niskie tony zde-
cydowanie prze#a-
mywa#y stereotyp 
misiowatych. Bas C2 
okaza# si$ znacznie 
twardszy ni" w zna-
nych mi wcze&niej 
modelach Dynaudio. 
By# nisko rozci!gni$-
ty i punktualny. Nie 
osi!ga# mo"e szybko-
&ci niektórych pro-
duktów konkurencji, 
ale nie s!dz$, by kto-
kolwiek poczu# z tego 
powodu niedosyt.
Ods#uch symfoniki 

ujawni# pewn! nie do 
ko*ca po"!dan! cech$, 
która pog#$bi#a si$ jesz-
cze bardziej przy dy- 
namicznych odmia-
nach bluesa elektrycz-
nego i du"ych sk#adach 
orkiestrowych. Chodzi 
o nadmierne ugrzecz-
nienie. Kolumny, cho' 
du*skie, przypominaj! 
angielskiego gentlema- 
na, który mówi ze 
wspania#ym akcentem, 
buduje okr!g#e zda-
nia i ma pi$kny tembr 

g#osu, ale nie po-
wie niczego, co  

mog#oby ura-
zi' nasze uszy.  



Podobnie z C2. Kiedy si$ s#ucha 
szale*czych popisów Buddy Guya 
czy nieko*cz!cych si$ solówek Eri-
ca Claptona z okresu „The Cream”, 
czasem a" si$ prosi o &wist tr!conej 
struny czy k#uj!cy d)wi$k talerza per- 
kusji. Nic z tych rzeczy. Dynaudio po-
kazuj! wszystko, ale dyskretnie i z kul-
tur!, która wyklucza wszelkie niemi#e 
doznania. By#o to mniej zauwa"alne, 
lecz stale obecne, kiedy do odtwarza-
cza pow$drowa#y „Wariacje symfo-
niczne” Lutos#awskiego. Koloryt tego 
utworu, przestrze* i zró"nicowanie 

planów zosta#y przez Dynaudio od-
dane po mistrzowsku, jednak smyczki 
mog#yby by' ostrzejsze, a dynamika 
silniej zaznaczona. 

Zapewne wiele mo"na by popra-
wi', stosuj!c mocniejsz! ampli%kacj$  
(Gryphon to wprawdzie nie u#omek, 
ale zawsze tylko integra), lecz nie s!-
dz$, by C2 zmieni#y si$ nagle w aku-
stycznego drapie"c$, który zabija dy-
namik! i siecze gór!. Szkoda zw#aszcza 
tej ostatniej, poniewa" w napowietrz-
nej jedwabisto&ci Esotarów naprawd$ 
mo"na si$ zakocha'. Cho'by s#uchaj!c 
klawesynu, na ogó# niezbyt lubianego 
w#a&nie za rzekom! ostro&' i szorst-
ko&' brzmienia. Instrument &wietnie 
zabrzmia# w kapitalnym nagraniu 
sonat Haendla pod palcami Liliany 
Stawarz i C2 znów pokaza#y, na co  
je sta'. W d)wi$ku klawesynu nie bra-
k#o lekkiej metaliczno&ci; dominowa#y 
jednak przyjemna dla ucha mi$kko&' 
i wype#nienie, po#!czone z przebogat! 
palet! barw w ca#ym zakresie.

Czy Dynaudio C2 to kolumny na 
tyle uniwersalne, "e spodobaj! si$ ka"-

demu? My&l$, "e nie, co w "aden spo-
sób nie obni"a ich warto&ci. Maj! tyle 
atutów, "e dla wielu mi#o&ników aku-
stycznych brzmie* mog! si$ okaza' 
zestawami na lata. Zwolennicy muzyki 
na sterydach tak"e nie powinni prze-
chodzi' obok nich oboj$tnie, aczkol-
wiek w ich przypadku zalecany jest 
staranny dobór wzmacniacza i uwa"ny 
ods#uch. A nu" fani Sepultury odkryj! 
w sobie dusz$ romantyka?

Bartosz Lubo*

abaryty Con%dence C2 
jednoznacznie sugeruj!, 
by nie wstawia' ich do 

ma#ych pomieszcze*. Nawet w 50 m+ 
powinny sobie poradzi' bez problemu, 
wi$c je&li dysponujecie Pa*stwo du"! 
powierzchni!, to mo"ecie si$ pozby' 
w!tpliwo&ci, czy zostanie ona dobrze 
nag#o&niona.

Ods#uch rozpocz$#am od kon%gu-
racji, w której graj! na co dzie* moje 
Special 25, czyli zestawiaj!c C2 ze 
Strussem R150 i Linnem Ikemi. To po-
#!czenie okaza#o si$ nietra%one i zagra-
#o o wiele gorzej ni" z o ponad po#ow$ 
ta*szymi monitorami. D)wi$k si$ wy-
cofa#, zw$zi# i sp#aszczy#. Ewidentnie 

brakowa#o basu. Nie znaczy to, "e nie 
by#o go wcale, bo w przypadku tych 
kolumn to chyba niemo"liwe, ale zosta# 
skrócony i pozbawiony wybrzmienia. 
Rytmiczne uderzenia w „By#a& serca 
biciem” z p#yty Kuby Badacha „Tri- 
bute to Andrzej Zaucha” straci#y g#$bi$ 
i ciep#o. Wokal zosta# poprawnie usy-
tuowany po&rodku sceny. Artykulacja 
pozosta#a wyra)na, jednak ca#o&' nie 
by#a tak pe#na, jak powinna.

Kolejne utwory nie zmieni#y tych 
wra"e*. Skraje pasma zosta#y &ci$te, 
a &rednica wycofana i lekko szara. Na 

pewno nie mo"na by#o odmówi' C2 
&wietnej stereofonii i dobrego rozloko-
wania instrumentów, jednak ca#y czas 
by#o p#ytko i p#asko.

Kolumny nie nale"! do #atwych do 
wysterowania, wi$c mo"na si$ by#o 
pokusi' o zmian$ wzmacniacza. Staj!c  
w obronie Strussa R150 zacz$#am jed-
nak od )ród#a i miejsce Ikemi zaj!# Me-
ridian 508.20. 

Zaskakuj!ca decyzja okaza#a si$ 
s#uszna, bo jak za dotkni$ciem czaro-
dziejskiej ró"d"ki znik#y wcze&niejsze 
niedostatki. Pasma si$ wyrówna#y,  
a bas odzyska# ciep#o i g#$bi$. ,redni-
ca si$ rozszerzy#a i zyska#a namacal-
no&', za& góra ujawni#a wi$ksz! ró"-
norodno&'. Nareszcie zagra#o tak, jak 
oczekiwa#am. Powtórnie umie&ci#am 
w odtwarzaczu album Kuby Badacha  
i tym razem z przyjemno&ci! wys#u-
cha#am go do ko*ca.

D)wi$k si$ otworzy#. Bas schodzi# 
nisko, by# pe#ny, nasycony, ale i punk-
towy. Moja ulubiona (kator"nicza dla 
woofera i obna"aj!ca niedostatki nis- 
kich tonów) p#yta z muzyk! z „Ava-



tara” zosta#a odtworzona bez wysi#ku, 
a sapi!cy w najni"szych rejestrach bas 
by# odwzorowany równo i do ostat-
niego wybrzmienia.

Scena mocno si$ rozszerzy#a i na-
bra#a g#$bi, dzi$ki czemu uda#o si$ 
us#ysze' wielow!tkowe plany muzyki 
Pink Floyd. 

Nie omieszka#am w#!czy' p#yty 
„The Classic” Naima i sprawdzi', czy 
i w jakim stopniu us#ysz$ zakatarzo-
nego skrzypka poci!gaj!cego nosem 
przez ca#e nagranie. Ku mojej ucie-
sze bez problemu da#o si$ wychwyci' 
nosowe sapanie, jednak nie by#o ono 
napastliwe i nie zepsu#o przyjemno&ci 
odbioru. 

Confidence C2 maj! #adn!, szcze-
gó#ow! gór$; nie mo"na tutaj jednak 
mówi' o nadmiernej analityczno-
&ci. Charakteryzuj! si$ wyrównanym 
brzmieniem; przyjemnym i popraw-
nym. S#ucha si$ ich nieprzyzwoicie 
dobrze, jednak nie mo"na oczekiwa' 
zbytniej spontaniczno&ci i pazura. To 
mi#e d)wi$ki, które #agodz! obyczaje. 
Jest szczegó#owo i naturalnie, ale bez 
szale*stw.

Wielbiciele mocnego uderzenia 
b$d! zadowoleni z ilo&ci basu, ale 
obawiam si$, "e odczuj! niedostatki 
drive’u. A" by si$ chcia#o, aby co& si$ 
czasem oderwa#o od tej #adnej ca#o&ci, 
zgrzytn$#o i hukn$#o. Doskonale s#y-
cha' to, co zosta#o nagrane na p#ycie, 
ale niekiedy brakuje owego enigma-
tycznego „czego&”, co nadaje charak-

terystyczny rockowy sznyt. I to w za-
sadzie jedyny zarzut. Niewiele, bo bez 
„pazura” mo"na si$ obej&', a te" nie 
zawsze jest to cecha po"!dana. 

Confidence C2 to kolumny z cha-
rakterem, co mo"e stanowi' zarów-
no zalet$, jak i wad$. Nie s! w pe#ni 
transparentne, ale które Dynaudio 
s!? Potrzebuj! &wiadomie dobrane-
go towarzystwa, dzi$ki któremu b$d! 
mog#y pokaza' ca#y wachlarz mo"-
liwo&ci. Wymagaj! dobrze dobranej 
amplifikacji, wi$c warto po&wi$ci' 
troch$ czasu na jej skompletowanie, 
a pó)niej przez d#ugie lata cieszy' si$ 
ich brzmieniem.

Aleksandra Chili*ska

Inne testy produktów Dynaudio:
Dynaudio Special Twenty-Five  
Signature Edition – „MHF 4/2010”
Dynaudio Con%dence C1  
– „MHF 4/2009”
Dynaudio Contour 1.8MkII  
– „MHF 1/2003”


