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astosowano tu identyczne prze-
tworniki, tuby i wzmacniacz  
w sekcji aktywnej. Uno Fino ró!-

ni" si# od G2 kompaktowymi rozmiarami 
oraz wykorzystaniem w sekcji niskotono-
wej nowych, 20,5-cm przetworników za-
miast „dwudziestek pi"tek”.

Relatywnie niewielkie rozmiary Uno 
Fino to wynik rezygnacji konstruktorów  
z osobnej komory przetwornika $red-
niotonowego i wpuszczeniu obu tub 
we wspóln" obudow#. Nie znajdziemy 
tu tak!e rozbudowanego stela!a, który  
w Uno G2 ci"gnie si# przez ca%" wysoko$& 
kolumny. Solidne aluminiowe pro'le na 
regulowanych od góry kolcach ($wietny 
wynalazek) stanowi" w Uno Fino jedynie 
podparcie obudowy.

Je$li chodzi o kolorystyk#, to oferta 
Avantgarde’a jest nie do pobicia – do-
wolna kombinacja siedmiu typów oklein  
z a! jedenastoma kolorami tub sprawia, !e 
kolumny mo!na dopasowa& praktycznie 
do ka!dego wn#trza. Niechlubnym wy-
j"tkiem by%y jedynie zestawy dostarczone 
do recenzji: matowy orzech z widocznym 
us%ojeniem plus b%yszcz"ce krwistoczer-
wone tuby to po%"czenie, na widok które-
go mdlej" nawet daltoni$ci, a bogobojne 
matki zas%aniaj" dzieciom oczy.

„Kapelusze” przetworników $rednio-  
i wysokotonowych maj", odpowiednio,  
50 i 13 cm szeroko$ci – niewiele, jak na 
tuby, cho& i tak pozostaj" elementem do-
minuj"cym. Avantgarde podkre$la, !e 
wykonano je z zegarmistrzowsk" precyzj" 
(do 0,5 mm) z polimeru ABS, który cha-
rakteryzuje si# du!" wytrzyma%o$ci" me-
chaniczn", a przy okazji t%umi rezonanse. 
Zastosowanie sferycznych pro'li ma si# 
przek%ada& na bardziej wyrównan" cha-
rakterystyk#.

Po odkr#ceniu wi#kszej tuby ukazuje 
si# nam jedynie papierowa nak%adka prze-
ciwpy%owa 13-cm przetwornika $rednio-
tonowego. Wi#ksza jego cz#$& pozostaje 
zakryta. Zag%#bienie mi#dzy g%o$nikiem 
a obudow" wyt%umiono wypro'lowan" 

g"bk" falist", maj"c" t%umi& wibracje ele-
mentów ruchomych. Tu ciekawostka –  
w $redniotonowcu zrezygnowano z 'ltra-
cji. Dopiero ukryty za metalow" siateczk" 
tweeter jest pod%"czony przez 'ltr drugie-
go rz#du. 

Subwoofer Uno Fino, podobnie jak  
w wy!szych modelach, pracuje w obu-
dowie zamkni#tej. Zamontowano w nim 
dwa przetworniki 20,5-cm, b#d"ce autor-
skim opracowaniem Avantgarde’a. Mem-
brany charakteryzuj" si# bardzo wysok" 
sztywno$ci" i mog" pracowa& z du!ym 
wychyleniem liniowym (6,5 mm). Do na-
p#du wykorzystano magnesy neodymowe.  
W module aktywnym nie !a%owano wol-
tów i amperów – znajdziemy tu wzmac-
niacz o mocy 250 W zasilany toroidem 
330 VA i bateri" kondensatorów o %"cznej 
pojemno$ci 60000 mikrofaradów.

Rzut oka na tyln" $ciank# powodu-
je chwilowy zawrót g%owy – mo!liwo$ci 
pod%"czenia i regulacji jest tyle, !e zaba-
wy wystarczy na d%ugie tygodnie. Uwag# 
zwracaj" osobne terminale dla ka!dej sek-
cji, co powinno ucieszy& zwolenników bi-
ampingu i bi-wiringu. W wersji fabrycznej 
sekcj# $rednio- i wysokotonow" po%"czo-
no niedrogim kablem Oyaide Explorer, co 
kablarzom otwiera mo!liwo$& tuningu.

Regulatory niskich tonów przypomi-
naj" te z rozbudowanych subwooferów. 
Mamy potencjometr g%o$no$ci, trójzakre-
sow" regulacj# 'ltra dolnoprzepustowego 
(ustalan" skokowo hebelkiem, a dostra-
jan" p%ynnie potencjometrem) oraz trzy 
cz#stotliwo$ci 'ltra górnoprzepustowego 
(20 Hz, 30 Hz lub 40 Hz). Do tego wej$cie 
XLR oraz 12-woltowy wyzwalacz. Nie bra-
kuje niczego.
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godnie z przewidywaniami, 
próba zestawienia wysoko-
efektywnych (104 dB!) kolumn  

z mocnym tranzystorem okaza%a si# po-
ra!k". Poniewa! „rozbujaniem” sztywnej 
membrany basowca nie musimy si# mar-
twi& ze wzgl#du na uk%ad aktywny, a sekcja 
$rednio-wysokotonowa osi"ga wysokie 
ci$nienie akustyczne ju! przy niewielkim 
wychyleniu potencjometru, mo!na si# 
pokusi& o pod%"czenie do Uno Fino na-
wet kilkuwatowej triody SE. Wprawdzie 
nie mia%em do dyspozycji a! tak pury-
stycznego urz"dzenia, ale niewielki Leben 
CS300XS na popularnych EL84 spisa% si# 
doskonale.

Jestem przekonany, !e po w%"czeniu 
jakiejkolwiek p%yty ka!dy s%uchacz mimo-
wolnie skieruje uwag# na zakres $rednica-
góra, bo w%a$nie tutaj dziej" si# prawdzi-
we cuda. Niezale!nie od tego, jak bardzo 
analityczne s" nasze kolumny oparte na 
tradycyjnych przetwornikach, dopiero 
Avantgardy poka!", co znaczy prawdzi-
wa otwarto$& i przejrzysto$& d)wi#ku. 
Przejrzysto$&, która – podkre$lmy to na 
samym pocz"tku – nie ma nic wspólne-
go z rozja$nieniem. Ka!da fraza i d)wi#k, 
zarówno z pierwszego planu, jak i z dale-
kiego t%a, zostaj" do$wietlone tak umiej#t-
nie, !e nie musimy si# niczego domy$la& 
ani dos%uchiwa&. Ka!de tr"cenie stru-
ny, szmer, chrz"kni#cie, przeszkadzajka  
w tle – wszystko to b#dzie podane jak na 
d%oni, a jednocze$nie wplecione w ca%o$& 
i zawieszone w olbrzymiej, precyzyjnie 
wykrojonej przestrzeni. W po%"czeniu  
z ponadprzeci#tn" szybko$ci" oddawania 
impulsów i g%#boko schodz"cym basem, 
Avantgardy tworz" wyczekiwany przez 
audio'lów spektakl, w czasie którego wy-
darzenie muzyczne rozgrywa si# tu i teraz, 
na naszych oczach.

Na niemieckich tubach kapitalnie wypa-
d%y wszelkie nagrania jazzowe; niezale!nie 
od sk%adu czy stylu. Bajecznie za$piewa-
%y zarówno Aga Zaryan, jak i Madeleine 
Peyroux. By% to kolejny dowód, !e wokal 
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wcale nie musi by& dos%odzony, by wypa$& 
zniewalaj"co. Uno Fino tchn#%y nowe !y-
cie w $wietn" p%yt# kwintetu Davida Hol-
landa „Not for Nothin’” (ECM), gdzie po 
jednej stronie spektrum mamy wzorcowo 
nagrany, mi#kki i g%#boki bas, po drugiej 
za$ wibrafon i perkusjonalia, które za-
brzmia%y tak d)wi#cznie i przejrzy$cie jak 
nigdy dot"d.

A jednak… zawsze musi by& jaka$ %y!ka 
dziegciu w beczce miodu. W tym przy-
padku jest ni" nie do ko(ca przekonuj"ca 
spójno$& zakresu basowego i $rednio-wy-
sokotonowego, która ujawni%a si# w%a$nie 
na p%ycie Hollanda, a potem w innych 
nagraniach. G%o$nik basowy, sk"din"d 
znakomity, pomimo mnogo$ci regulacji, 
umo!liwiaj"cych g%#bok" ingerencj# w za-
kres jego pracy, nie potra' ukry& faktu, !e 
wykonano go w innej technice ni! reszt# 
przetworników. Mimo !e jest szybki, nie 

nad"!a za piekielnie szybkimi tubami. 
Cho& nie przesadnie ocieplony, nie klei si# 
z superprzejrzystymi d)wi#kami $rednicy 
i góry. Czu%e ucho bez problemu wychwy-
ci, !e zastosowano tu odmienne rodzaje 
przetworników, ró!ni"cych si# zarówno 
barw", jak i mo!liwo$ciami dynamicz-
nymi. Nie s" to ró!nice na tyle wielkie,  
by nie dawa%y nam spokoju (przy niektó-
rych gatunkach muzyki s" nawet pomi-
jalne), ale osoby, które w d)wi#ku ceni" 
g%ównie spójno$&, mog" mie& problem  
z zaakceptowaniem takiej estetyki.

Druga %y!ka dziegciu – klasyka. Wyzna-
j#, !e uczucie zawodu nie by%o dla mnie 
zaskoczeniem, poniewa! ju! kilka razy 
zdarzy%o mi si# bra& udzia% w prezentacji 
wysokich modeli Avantgarde’a. Za ka!-
dym razem by%o bajecznie i zniewalaj"co, 
dopóki kto$ nie zaproponowa% nagrania 
orkiestry symfonicznej. Nie wiem, cze-
mu to przypisa&, ale brzmienie smyczków 
by%o zawsze tak wyra)nie podbarwione, 
!e wszystko zdawa%o si# krzycze&: „Gra-

j" tuby!”. I faktycznie, „tubowo$&” zdaje 
si# broni" obosieczn". Z jednej strony, 

fenomenalna przestrze(, d)wi#czno$& 
i przejrzysto$&; z drugiej: podbar-
wienia, których pewne instrumenty, 
ze szczególnym uwzgl#dnieniem 
smyczków, nie znosz".

Uno Fino to zwierz trudny do ob-
%askawienia. Mo!e zagra& przepi#k-
nie i zniewoli& s%uchacza do tego 
stopnia, !e ten bez chwili wahania 

si#gnie po z%ot" kart# kredytow". Mo!e 
te! sprawi&, !e s%uchacz zniech#ci si#  

do tub i z ulg" powróci do kolumn mniej 
wyczynowych, lecz w brzmieniu bardziej 
przyjaznych. W tym przypadku wiele za-
le!y od naszego gustu i przyzwyczaje(, 
ale jeszcze wi#cej od s%uchanego przez 
nas repertuaru. Z tego wzgl#du wnikliwy  
ods%uch przez zakupem jest obowi"zko- 
wy. Przy wszystkich naszych oczekiwa-
niach miejmy te! $wiadomo$&, !e Uno 
Fino to najni!szy model w ofercie. Gdy-
by nie mia% wad, po co by nam by%a seria 
Trio?
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y$la%am, !e nie do!yj# chwi-
li, w której kolumny Avant- 
garde Acoustic b#d" si# 

mie$ci& w przeci#tnym polskim M-3.  
A jednak! Okaza%o si#, !e nie tylko  
w Polsce mamy problemy mieszkaniowe, 
bo recenzowane dzi$ Uno Fino narodzi-
%y si# w odpowiedzi na zapotrzebowanie 
rynku azjatyckiego, gdzie mieszkanie  
60 m* uchodzi za apartament. Skoro wi#c 
kolumny sprawdzaj" si# w ma%ych japo(-
skich mieszkaniach, to i u mnie powinny.

Uno Fino to, o dziwo, model bud!eto-
wy (jak na mo!liwo$ci Avantgarde’a), cho&  
za zupe%nie niebud!etowe pieni"dze. Ka!-
dy wielbiciel tubowego brzmienia, który 
nie móg% sobie dotychczas pozwoli& na 
ulubione zestawy z powodów 'nanso-
wych i metra!owych, b#dzie w siódmym 
niebie.

W zasadzie w ka!dej z u!ytych w te$cie 
kon'guracji w zakresie $rednicy i wyso-
kich tonów tuby nie maj" sobie równych. 
Nigdy wcze$niej nie s%ysza%am u siebie 
utworów Pink Floyd do dziesi"tego planu 
w g%"b. Co$ niesamowitego. S%ycha& by%o 
dos%ownie wszystko i w zasadzie zewsz"d 
– tubowa rozdzielczo$& i dok%adno$& wy-
daje si# nie do pobicia przez konwencjo-
nalne kolumny.

Wokale by%y tak wyra)ne, a zarazem 
zupe%nie nieprzerysowane, !e mia%o si# 
wra!enie, jakby z g%o$ników dochodzi%y 
mo!liwe do dotkni#cia wyrazy. Brzmia-
%o przejrzy$cie, klarownie, a ca%o$& by%a 
plastyczna i selektywna. Wokale kobiece 
i m#skie – wyborne. Namacalna, wype%-



niona $rednica, a góra stonowana i nie 
jazgotliwa. 

Wystarczy%o jednak rozszerzy& reper-
tuar, cho&by o utwory symfoniczne, !eby 
pojawi%a si# rysa na tym sielsko-anielskim 
obrazku.

Tuby s" nie do pobicia w wydobywaniu 
szczegó%ów, pokazywaniu planów i w"t-
ków, jednak o ile sprawdza si# to w przy-
padku g%osów, s%odkich d)wi#ków bossa 
novy czy muzyki pokroju Pink Floyd, 
o tyle w przypadku sekcji smyczkowej, 
muzyki symfonicznej czy kameralistyki 
fortepianowej pojawia si# efekt podobny 
jak przy przeci"gni#ciu styropianem po 
szkle… Brr! W%os si# je!y na sam" my$l.

Brzmienie skrzypiec zosta%o tak uwy-
puklone i wyizolowane, !e momentami a! 
k%u%o w uszy. Szczególnie uci"!liwe by%o 
to przy maria!u ze Strussem, czyli moc-
nym tranzystorem. Zmiana wzmacniacza 
na lampowy przynios%a ukojenie, ale nie 
zlikwidowa%a problemu. Zarówno w przy-
padku Lebena, jak i Octave d)wi#k skrzy-
piec przesta% $widrowa&, zyskuj"c bardziej 
przyjazn" barw#, jednak smyczki nadal 
do$& mocno wybija%y si# ponad ca%o$&.

Zdecydowanie tranzystor nie jest naj-
lepszym towarzystwem dla Uno Fino,  
a przynajmniej nie R-150. Z urz"dzenia-

mi lampowymi tak!e wypada to ró!nie 
– brzmienie jest o wiele przyjemniejsze,  
ale jednak moc równie! jest cech" po!"da-
n". Mo!liwe, !e nawet z rachityczn" triod" 
Avantgardy by zagra%y, jednak z mocniej-
sz" lamp" brzmi" zdecydowanie lepiej.

S%ycha& to by%o wyra)nie w te$cie. Leben 
pozwoli% uzyska& najciekawsz" i najlepsz" 
barw#. Nasyci% wokale, przydaj"c brzmie-
niu szlachetno$ci, jednak dynamiki nie 
poprawi% tak znacz"co jak Octave. Nieste-
ty, !aden ze wzmacniaczy nie by% idealnym 
partnerem – najlepsz" parti" by%aby do$& 
mocna lampa (mo!e Leben CS-660P) lub 
tranzystor o lampowych inklinacjach.

Tak czy inaczej, jako$& $rednich i wy-
sokich tonów nie podlega dyskusji. Tutaj 
tuby nie maj" sobie równych, czy si# to 
komu$ podoba, czy nie – po prostu nie ma 
sposobu, !eby z kolumn o klasycznej bu-
dowie wykrzesa& tak" szczegó%owo$&.

Jednak nie tylko gór" i $rednic" audio'l 
!yje. Pozostaje jeszcze kwestia basu. Tu, 
niestety, tra'amy na pi#t# Achillesow" 
Uno Fino. Sekcja basowa jest aktywna, co 
uwalnia nas od konieczno$ci wysterowa-
nia przetwornika niskotonowego. Jednak 
aktywny subwoofer powoduje, niestety, 
oderwanie basu od pozosta%ych rejestrów, 
pozbawiaj"c brzmienie spójno$ci. Do 

basu jako takiego nie mo!na si# zbytnio 
przyczepi&, bo schodzi nisko i jest nasy-
cony, tyle !e nie tak szczegó%owy, jak bym 
oczekiwa%a, i nie tworzy z pozosta%ymi pa-
smami nierozerwalnej ca%o$ci. Pojawia si# 
dysonans pomi#dzy tubowym d)wi#kiem 
najwy!szej próby i niskim poplumkiwa-
niem sekcji basowej.

Uno Fino to kolumny doskonale wpi-
suj"ce si# w kanon produktów 'rmy i s" 
dok%adnie tym, czym mia%y by& – najni!-
szym modelem stanowi"cym nijako wst#p 
do serii Uno. Czyli: je$li chcesz si# przeko-
na&, jak si# !yje z zestawami Uno, zacznij 
od Fino, a potem kup sobie „prawdziwe”, 
bo ten model to tylko pocz"tek mo!liwo-
$ci producenta. Mo!na spojrze& te! ina-
czej – to kompromis mi#dzy marzeniami, 
mieszkaniowym realizmem i zasobno$ci" 
portfela.

Uno Fino to kolumny zerojedynkowe 
– albo si# je kocha, albo nienawidzi. Nie 
s" to zestawy dla ka!dego. Musz" znale)& 
zdeklarowanego wielbiciela, który je poko-
cha, zrozumie i czasem przymknie oko na 
pewne niedostatki lub w ogóle ich nie za-
uwa!y, popadaj"c w b%og" kontemplacj#.

Stirlitz si# zamy$li%. Spodoba%o mu si# 
to, wi#c zamy$li% si# jeszcze raz.

Aleksandra Chili(ska


