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Za  
dychę

Dysponując tytułową dychą,  
można mieć już spore oczekiwania.  
Większość osób z takim budżetem  
raczej nie mieszka  
w pokoju na poddaszu,  
więc będzie szukać  
kolumn wolnostojących.  
W Polsce lubimy  
takie skrzynie bardziej  
od schabowego z kapustą.  
Czy to uzasadniona miłość?  
Przekonajmy się.

Maciej Stryjecki

System

Wzmacniacz:  McIntosh MA7000
Odtwarzacz CD:  Gamut CD 3
Kable:  Harmonix, Van Den Hul
Zasilanie:  system Ansae
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Castle 
Howard S3
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P aradoksalnie to, z czego ko-
lumny słynęły, omal nie dopro-
wadziło brytyjskiej wytwórni  

do bankructwa. Zawsze szczyciła się 
staranną stolarką, drogimi okleinami  
i wyspiarskim wykonaniem. Te elemen-
ty generowały jednak wysokie koszty,  
a konkurencja przenosząca montownie  
do Chin nie pozwalała zbytnio podnieść 
cen. Nie miałoby to zresztą sensu, bo  
Castle nigdy nie było firmą postrzeganą 
jako hi-end; raczej jako solidne brytyj-
skie hi-fi ze średniego segmentu.

Problemy skończyły się tak, jak u kilku 
innych podobnych wytwórców: prawa 
do marki wykupiło International Au-
dio Group, czyli spółka braci Changów.  
W ten sposób Castle znalazło się w to-
warzystwie takich legend, jak Quad, 
Whafredale, Audiolab, Luxman czy Mis-
sion. Produkcję przeniesiono do Chin.  
W Wielkiej Brytanii pozostało biuro pro-
jektowe.

Mimo to kolumny wyglądają dokładnie 
tak jak tamte, które pamiętam ze szcze-
nięcych lat. W kwestii stolarki, oklein 
czy nawet wzornictwa nie zaszły niemal 
żadne zmiany. Trudno powiedzieć, co 
to oznacza. Z jednej strony może „le-
gendarna brytyjska stolarka” to nie taki 
miód, jak się wszystkim zdawało, bo inni 
potrafią powtórzyć tę jakość bez więk-
szych problemów. Z drugiej, Chińczyk 
też może być mistrzem fachu, o ile mu 
się dobrze zapłaci.

Budowa
Skrzynie prezentują się, jakby były 

zrobione z litego drewna. To zasługa for-
niru, który w tej wersji kolorystycznej 
jest „podpalany”. Nadaje to kolumnom 
wygląd antyków. Skojarzenia ze starym  
meblem podkreślają klasyczne proporcje, 
dokładnie takie, jak ponad 20 lat temu. 
Nie uległy zmianie także założenia kon-
strukcyjne. Duże, wolnostojące Castle 
miały obudowy ćwierćfalowe (Quarter 
Wave). Tutaj ten układ jest zdublowa-

ny. Oznacza to, że wewnątrz obudowy 
kryje się coś w rodzaju linii transmisyj-
nej. Dwa tunele-labirynty mają wylot  
w podstawie skrzyni, a ciśnienie wydo-
staje się przez wąską szczelinę pomiędzy 

nią a dodatkową płytą, w którą wkręca- 
my kolce. Ma to na celu poprawę efek-
tywności przetwarzania basu, co jest 
szczególnie istotne, gdy się używa re-
latywnie niewielkich przetworników. 
Od strony użytkowej kolumny stają się 
mniej wrażliwe na bliskość ścian. Z tego 
powodu Castle powinny nieźle znosić 
ustawienie w zagraconych pokojach,  
a nawet wciśnięcie we wnęki, chociaż 
tego nie polecam. Bez względu na rodzaj 
konstrukcji, zawsze dobrze jest pozosta-
wić wokół skrzyń trochę miejsca. Labi-
rynty zbudowane dla poszczególnych 
głośników mają różne właściwości. Ten 
dla zamontowanego na froncie jest dość 
dobrze wytłumiony, natomiast dla gór-
nego – w ogóle.

Konstrukcja skrzyń jest skompliko-
wana. Nie dość, że musiały się w nich 
zmieścić tunele, to na dodatek główny 
nisko-średniotonowiec ma osobną kabi-
nę akustyczną, a całość jest usztywniona 
wieńcowymi wzmocnieniami. To zrozu-
miałe, że tak czasochłonne i precyzyjnie 
zaprojektowane skrzynki kosztowały na 
Wyspach krocie.

Układ Howardów jest dwuipółdrożny. 
Wysokie tony odtwarza 28-mm mięk-
ka kopułka. Dół przejmuje 15-cm prze-
twornik z plecionki włókien węglowych,  
z nakładką przeciwpyłową. Kosze są od-
lewane, a drut, którym nawinięto cewkę 
– aluminiowy, miedziowany.

Na górnej ściance nie postawimy do-
niczek ani żadnych ozdóbek, bo tak jak  
w starych Howardach znalazł się tam 
identyczny, 15-cm głośnik, dublujący 
pracę tego z frontu. To oryginalne roz-
wiązanie ma stworzyć niespotykane  
efekty przestrzenne. Owszem, spotyka 
się je u konkurencji, ale zwykle przez 
montowanie przetworników wysoko-
tonowych, które zwiększają w dźwięku 
udział fal odbitych. Większych mem-

Dodatkowy średniotonowiec  
ma poprawiać walory  
przestrzenne.

Przetworniki sygnowane logiem firmy.

Castle Acoustic istnieje od 1973 roku.  
W Polsce debiutowało tuż po przemianach  
ustrojowych, jako jeden z pierwszych producentów, 
którzy zdobywali rynki Europy Wschodniej.  
Wydawało się, że wysoka pozycja startowa  
powinna obecnie zapewnić miękkie,  
wymoszczone miejsce na rynku.  
Jednak po 2000 roku o firmie przycichło.
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bran, emitujących w tym celu średnicę  
i bas, nie spotkałem nigdzie poza Cast- 
lami.

Wszystkie elementy, czyli cewki, kon-
densatory w zwrotnicy, a także głośniki 
są wykonywane w fabryce IAG.

Wrażenia odsłuchowe
Pomimo upływu lat, Castle grają tak, 

jakby wokół nic się nie zmieniło, a nowy 
właściciel wdrażał sprawdzone przed laty 
projekty. Osoby, które kiedyś były fanami 
brytyjskiej firmy, mogą Howardy kupić  
w ciemno. Osobiście do tej grupy nie 
należę. Doceniam wysoką jakość wy-
konania, klasyczny szlif i konsekwencję  
w budowaniu firmowego brzmienia, ale  
z tym dźwiękiem wytrzymałbym najwy-
żej kilka godzin. Ta opinia jest oczywiś- 
cie subiektywna i krzywdząca, więc radzę 
samemu posłuchać, bo każdy lubi inaczej 
i słucha czego innego.

Zacznę od sytuacji, w których kolum-
ny się sprawdzą. Wyobrażam to sobie tak: 
kameralne składy, niezbyt duży pokój  
i dość głośne słuchanie. Jeżeli mamy na 
scenie wokalistkę z gitarą, trio jazzowe 

albo kilku śpiewaków z natchnieniem 
interpretujących motety Palestriny, to  
będziemy mogli się cieszyć zdecydo- 
wanie ogrzaną średnicą i ekspozycją 
pierwszego planu. Będzie to grało tak,  
jakbyśmy włączyli w tor wzmacniacz na 
EL34. Bez większej dynamiki, ale z pew-
nym rodzajem magii, która wprawdzie  
z muzyką na żywo ma niewiele wspól-
nego, ale wielu ludzi wprowadza w stan 
nirwany. Muzyka płynie i otula nas jak 
ciepła kołderka, a żadne cyknięcie nie 
psuje błogostanu. Łagodność i, w pew-
nym sensie, delikatność są wręcz uj-
mujące. Wszystko się dzieje w centrum  

pasma, bo jego skraje są tylko dodatkiem, 
a w wielu momentach zachowują się  
tak, jakby przestawały istnieć. 

Nie znaczy to, że brytyjski klasyk nie 
ma basu. Ma, potrafi nawet czasem głę-
biej mruknąć, ale tylko wtedy, gdy re-
pertuar nie jest zbyt skomplikowany  
i nie wymaga zachowania choćby w mia-
rę przyzwoitego tempa. Analogie z lampą 
o niewielkiej mocy, która czaruje średni-
cą, będą się nasuwać także w muzyce for-
tepianowej i kwartetach smyczkowych.  
A jeżeli włożycie do odtwarzacza realiza-
cje Stockfischa albo Chesky’ego, w rodza-
ju Sary K. lub innej gwiazdy audiofilskich 
mikrofonów, śpiewającej na tle rzadziut-
kiego akompaniamentu,  słodki, milut-
ki dźwięk wręcz podgrzeje powietrze  
w pokoju.

Tak właśnie zachowuje się monitor, 
strojony specjalnie pod kątem podob-
nych warunków pracy. Ale Howardy to 
pokaźne podłogówki i czasem chciało- 
by się dać na nich czadu. I tutaj, nieste- 
ty, ręcznik spada na podłogę. Ostry 
metal w dobrej realizacji, jak choćby 
mój ulubiony Dream Theater, kolumny 

odtwarzają jak małe radyjko. Odnosi 
się wrażenie, że przepaliły się głośniki  
wysokotonowe. Wysokiej góry w zasa-
dzie nie ma, a muzyka brzmi matowo, 
kompletnie bez dynamiki i przejrzy-
stości. To dziwne, bo w skromniejszych 
składach wszystko wydaje się w po- 
rządku. 

Nie wiem, jaka jest tego przyczyna, 
ale zbyt duża ilość informacji i gęsta 
faktura powodują zamazanie obrazu,  
a kontrasty dynamiczne są jak po głębo-
kiej kompresji nagrania. To by się nawet 
zgadzało, bo możliwość osiągania wy-
sokich głośności nie jest dla Castli pro-
blemem, ale różnicowanie poziomów –  
już tak. Mamy więc dość głuche mo-
notonne granie, bez wysokich tonów  
i basu. A jeżeli ten się pojawia, to zaczy-
na huczeć. 

Obserwacja dotycząca preferencji 
wielkości składu jest trafiona w dzie- 
siątkę. Wystarczy, że w tym samym na-
graniu pozostaną na scenie trzy instru-
menty albo gitara akustyczna gra solo  
i dźwięk natychmiast się otwiera; do-
staje kolorów i życia. Za chwilę jednak 
dołączają się gitary elektryczne i znowu 
wszystko się spłaszcza. Na scenie robi 
się bałagan i przestajemy słyszeć, co 
muzycy chcieli nam przekazać. A już zu-
pełnie nie rozumiem sensu umieszcze-
nia głośnika średniotonowego na górze. 
Scena, jak na tę grupę cenową, niczym 
nie zachwyca.

Konkluzja
Howardy to kolumny, które nadają 

się głównie do słuchania kameralnych  
składów i dobrych realizacji. Tylko 
dla miłośników lamp w rodzaju EL34, 
chociaż pewnie zabraknie im przejrzy- 
stości.

Kabelki zamiast zworek.Dwie cewki, dwa kondensatory.

Castle Howard S3 
Cena:  9900 zł

Dane techniczne:

Liczba dróg/głośników:  2,5/3
Skuteczność:  90 dB
Impedancja:  8 omów
Pasmo przenoszenia:  35 Hz – 20 kHz
Rekomendowana  
moc wzmacniacza:  25 – 175 W
Wymiary (w/s/g):  100/21/33,5 cm
Masa:  26 kg

Ocena:
Neutralność:   ≤≤≥≥≥
Dynamika:  ≤≤≥≥≥
Stereofonia:  ≤≤≥≥≥
Przejrzystość:  ≤≤≥≥≥
Muzykalność:  ≤≤≤≤≥
Bas:  ≤≤≤≥≥
Brzmienie:  ≤≤≥≥≥
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≥
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Chario   
Constellation 

Pegasus
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Sonusy zachwycały wykoń-
czeniem, które przewyższało 
drewniane kokpity limuzyn. 

Chario pod tym względem nieco im 
ustępowało, za to audiofile cenili je za 
ciekawą konstrukcję. Trudno porów-
nywać renomę obu wytwórni, ale do 
niedawna Sonus Faber był stawiany wy-
żej. I nie chodziło nawet o samą klasę 
brzmienia, co o prestiż. Z monitora-
mi SF nie miałem ostatnio do czynie- 

nia, ale doszły mnie słuchy, że firma 
przeżywa dość ciężki okres. Podobno 
sprzedaż w kraju macierzystym wy-
raźnie spada, a to z powodu opinii, że 
dawne klejnoty to już przeszłość. Ile  
w tym prawdy, nie wiem. W każdym 
razie Chario nadal robi swoje, a mój 
niedawny kontakt z mniejszymi Del-
phinusami pozostawił jak najlepsze 
wspomnienia.

Budowa
W Pegasusach mimo dużej obudowy 

widać taką samą staranność obróbki. 
Boki zostały sklejone z ułożonych pio-
nowo desek. Daje to większą sztyw-
ność, ale też jest bardziej skomplikowa- 
ne technicznie. Jak sobie Włosi poradzi-
li z tym zadaniem, widać na pierwszy 
rzut oka. Nawet jeśli weźmiemy do ręki 
lupę, nie zobaczymy niedokładności na 
powierzchniach klejenia. Zadbano tak-

że o „prowadzenie słojów”. To najwyż-
szej jakości robota, przez co cena nie 
wydaje się wysoka. 

Przednia i tylna ścianka to matowa 
czarna powierzchnia, przypominają-
ca w dotyku gumę. Co ciekawe, nawet  
w najtańszych modelach Chario nie sto-
suje sztucznych oklein. Wprawdzie lite 

drewno zarezerwowano dla najdroż-
szych serii – Constellation i Academy, 
ale włoskie produkty mają się zawsze 
kojarzyć z naturalnymi materiałami  
i perfekcyjną stolarką. Ten wizerunek 
jest konsekwentnie budowany od lat.

Podobnie z założeniami konstruk-
cyjnymi. We wszystkich kolumnach 
„gwiezdnej” serii zastosowano takie 
same przetworniki: rewelacyjną kopuł-
kę wysokotonową i dwa stożki: nisko- 
oraz średniotonowy. Oba mają taką 
samą średnicę (18 cm), a woofer jest 
zawsze montowany w podstawie, razem 
z wylotem tunelu bas-refleksu. Daje to 
względną niewrażliwość na ustawienie, 
ale w przypadku monitorów wymaga 
zastosowania specjalnych podstawek. 

W podłogówkach sprawę rozwiązano, 
dodając pokaźny cokół i unosząc całość 
ponad nim na trzech okrągłych koł-
kach.

Układ jest trójdrożny. Jednak ze 
względu na niskie częstotliwości po-
działu (170/1500 Hz) można go uznać 
za monitor ze zintegrowanym subwoo-
ferem. Zwrotnica to filtr 4. rzędu. Głoś- 
nik basowy jest zamontowany daleko 
i promieniuje w inną stronę – został 
niejako odizolowany od reszty pasma. 
Przetwornik pracuje w obudowie bas- 
-refleks, natomiast komora średnioto-
nowca jest zamknięta i całkiem spora 
– stanowi 1/3 objętości skrzyni. To mniej 
więcej pojemność monitorów Delphinus.

Umiejscowienie gniazd podkreśla 
modułowy charakter konstrukcji. Ma 
też zapewne na celu skrócenie kabli  
biegnących od gniazd do przetworni-
ków, ale w użytkowaniu jest niezbyt 
wygodne.

Uwagę zwraca kopułka wysokoto- 
nowa. Ma aż 38 mm średnicy i zaczyna 
pracę już od 1700 Hz. W praktyce ozna-
cza to, że przenosi też wysokie zakresy 
średnicy pasma.

Obok Castla, Chario najwyraźniej 
stawia na tradycję. Pomimo dość orygi- 
nalnej konstrukcji Pegasusy prezentu-
ją się klasycznie. Może nie tak „rusty-
kalnie” jak Howardy, bo widać choćby 
pochylenie tylnej ścianki i dwa rodzaje 
wykończenia, ale w zalewie „nowocze-
snych” i „designerskich” projektów na-
turalne drewno i ręczne wykończenie 
zawsze znajdą wiernych odbiorców. 
Mnie najbardziej cieszy fakt, że nadal 
da się to zrobić na Starym Kontynencie. 
Zawsze jakoś lepiej się czuję, nie widząc 
napisu „Made in China”, chyba że na 
herbacie.

Wrażenia odsłuchowe
Chario słuchałem zaraz po Castlach, 

które grały z lekkim ociepleniem; Cha-
rio również. Z tego powodu część osób 
pewnie od razu zechce te kolumny skre-
ślić, zwłaszcza po tym, co przeczytały 
na poprzednich stronach. A to błąd, 
bo oprócz wspomnianego ocieplenia, 
obecnego tutaj w znacznie mniejszym 
stopniu, te dwie kolumny dzieli prze-
paść. Tamte nie radziły sobie z dużymi 
składami. Kombinowały jak koń pod 
górę, a efekt był i tak mizerny. Nato-
miast włoskie skrzynki grają zdrowym 
dźwiękiem, pokazując swoje zalety do-
słownie w każdym repertuarze. Nic tu 
nie „ulepszano”. Muzyka kojarzy się  

Woofer  
i bas-refleks  

w podstawie. Stąd tak  
wysokie postumenty.

Włoski styl zawsze się kojarzył ze szlachetnymi  
gatunkami drewna, mistrzowską stolarką  
i klasycznym, choć nie pozbawionym ozdobników 
wzornictwem. W brzmieniu była obecna  
odrobina ciepła i piękna prezentacja średnicy.  
Jeżeli chodzi o producentów kolumn, to zawsze 
jednym tchem wymieniano Sonus Fabera i Chario.
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z żywym odpowiednikiem, do którego 
jesteśmy przyzwyczajeni. Wspomnia-
ne ocieplenie średnicy też pokazuje się 
głównie tam, gdzie są wokale czy sakso-
fony. Ale to już nie wada, tylko specyfi-
ka, bo skoro jest ono obecne w średnicy, 
to powinno wyeksponować instrumen-
ty, które głównie tam operują.

Zjawisko jest równoważone mocną 
prezentacją góry. Potężne kopułki się 
nie pieszczą, ale podążają za rytmem 
wybijanym przez talerze i szarpnięcia 
strun gitar. Góra Chario jest jednak 
świetnej jakości (nie pierwszy raz chwa-
lę tę kopułkę – to jeden z najciekaw-

szych przetworników, z jakimi miałem 
do czynienia), więc ta ilość może tylko 
podnieść emocjonalny walor muzyki. 
Tym bardziej, że idą za nią przejrzystość 
i czytelność. Byłoby znakomicie, gdyby 
się dalej łączyły z fenomenalną prze-
strzenią, ale tutaj kolumny, jak na swo-
ją cenę, prezentują przeciętny poziom, 
znacznie lepiej radząc sobie z przekazy-
waniem informacji o szerokości sceny 
niż jej głębi. Nie jest to jednak wielkie 
zmartwienie, bo koncertowy charakter 
mocniejszych nagrań pozostaje wyraź-
ny, a im głośniej zechcemy posłuchać, 
tym więcej z tego radości. Bas jest dość 

potężny, choć w tej cenie znajdą się bar-
dziej dziarscy kozacy. Nie ma tu spekta-
kularnych efektów, ale solidna podstawa 
daje o sobie znać. No, może przydałoby 
się czasem przyspieszyć.

Konkluzja
Udane podłogówki, zasługujące na 

czwórkę z mocnym plusem. Ich wartość 
podnosi wyśmienita stolarka, staranne 
wykończenie i wysoka kompatybilność, 
więc bez większych rozterek w kategorii 
jakość/cena stawiam piątkę. Uważam 
jednak, że podstawkowe Delphinusy są 

bardziej udane, a już biorąc pod uwagę 
cenę, stanowią ofertę, obok której moż-
na przejść, ale potem człowiek nie bę-
dzie nawet wiedział, co stracił.

Jeśli koniecznie chcecie mieć podło-
gówki, Pegasusy będą dobrym wybo-
rem. Ale dla świętego spokoju posłu-
chajcie też Delphinusów. Może mniej  
w nich dźwięku, za to więcej muzyki.

Powlekany nisko-średniotonowiec  
i duża kopułka.

Tyle wystarczy.

Chario Constellation 
Pegasus 
Cena:  11900 zł

Dane techniczne:

Liczba dróg/głośników:  3/3
Skuteczność:  90 dB
Impedancja:  4 omy
Pasmo przenoszenia:  45 Hz – 20 kHz
Rekomendowana  
moc wzmacniacza:  30 – 200 W
Wymiary (w/s/g):  103/23/37 cm
Masa:  26 kg

Ocena:
Neutralność:   ≤≤≤≤≥
Dynamika:  ≤≤≤≤≥
Stereofonia:  ≤≤≤≤≥
Przejrzystość:  ≤≤≤≤≤
Muzykalność:  ≤≤≤≤≤
Bas:  ≤≤≤≤≥
Brzmienie:  ≤≤≤≤≥
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≤
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high fidelity engineering 
since 1974

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
02-922 Warszawa,  
ul. Nałęczowska 31, 
tel. (22) 642 46 29 
tel./fax (22) 842 80 10
mail: biuro@trimex.com.pl 
www.trimex.pl 

Easya
Prosta. Wygodna. Bezprzewodowa. Bez wzmacniacza też sobie poradzi.

Easya
Prosta. Wygodna. Bezprzewodowa. Bez wzmacniacza też sobie poradzi.

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
02-922 Warszawa, ul. Nałęczowska 31,  tel. (22) 642 46 29, tel./fax (22) 842 80 10

mail: biuro@trimex.com.pl       www.trimex.pl 
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Focal  
Aria 926
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Polityka i skala działania obu firm 
są niemal takie same, ale wszyst-
ko wskazuje, że to Francuzi zało-

żyli obecnie koszulkę lidera. Jesienią ubiegłe-
go roku pokazali nową linię Aria, która od 
razu spotkała się z zainteresowaniem prasy 
branżowej, a później klientów. Nic w tym 
dziwnego, bo zmiany w porównaniu ze star-
szą ofertą bynajmniej nie są kosmetyczne. 

Przetworniki są całkiem nowe i faktycznie 
ciekawe. To właśnie one stały się przyczy-
ną opracowania całej serii kolumn. Nie bez 
znaczenia jest też fakt, że Focalowi wygasł 
niedawno patent na polyglass, więc niewy-
kluczone, że wkrótce ten materiał zaczną 
stosować inni. Dla Francuzów to jednak 

małe zmartwienie, bo nowy materiał okazał 
się po prostu lepszy i na razie ma tylko jedną 
wadę – relatywnie wysoki koszt produkcji. 

Z tego powodu wypada się cieszyć, że 
wylądował w linii plasującej się w cenniku 
pomiędzy Chorusami a Elektrami. Różnice 
cen w stosunku do serii 800 są niewielkie, 
więc należy oczekiwać, że niedługo wyjdzie 
ona z produkcji. Za jakiś czas ten los podzie-
lą także Chorusy 700, zastąpione tańszymi 
Ariami 700. Na to przyjdzie jednak zacze-
kać, aż koszty opracowania nowego mate-
riału się zamortyzują.

Aria na początku miała się składać  
z czterech podłogówek, ale skończyło się na 
trzech. 926 są najtańsze i kosztują 8240 zł  
w podstawowym wykończeniu orzecho-
wym. Za lakier fortepianowy dopłaca się 
sporo – cena rośnie do 9160 zł. Większe 
936 kosztują 10890 zł, a największe 948 
– 12870 zł. Ofertę uzupełnia monitor 906  
w bardzo atrakcyjnej cenie – 3490 zł. Dla 
miłośników kina domowego opracowano 
też głośnik centralny za 2520 zł. Subwoofer 

trzeba sobie wybrać z innej serii. Zapewne 
dlatego, że na razie nowe przetworniki wy-
stępują tylko w rozmiarze 16,5 cm.

Budowa
Na zewnątrz nie widać rewolucji. Przy-

najmniej do chwili, kiedy zdejmiemy ma-
skownice. Te są plastikowe i trochę nie 
pasują do kolumn tej klasy. 
Skrzynie są solidne i wspie-
rają się na postumentach 
uzbrojonych w kolce. Pomiędzy 
nimi a podstawą pozostawiono 
kilkucentymetrową szczelinę, bo 
bas-refleks dmucha do dołu. Gniaz-
da to pojedyncze tanie zaciski. Okle-
ina też nie zachwyca. Nie ma się do czego 

przyczepić, ale po detalach widać, że opinie 
o hojności Francuzów mają swoje podsta-
wy i Szkotom dostawało się niesłusznie. 
Kolumny wyglądają dobrze, ale za te pie-
niądze mogłyby lepiej, co obserwujemy 
na przykładzie wszystkich konkurentów  
z tego testu.

Sytuacja się zmienia po zdjęciu maskow-
nic. Widzimy wówczas gromadkę intry-
gująco wyglądających membran. Takiej 
struktury i barwy nie znajdziecie nigdzie 
indziej. To Flex, czyli nowe opracowanie 
Focala. Wykorzystano w nim len, którego 
Francja uprawia więcej niż inne kraje Unii 
Europejskiej.

Focal zawsze lubił membrany kanapkowe, 
więc na plecionce lnianej sprawa się nie koń-
czy. Len jest w środku, a zewnętrzne war-
stwy to włókno szklane. Całość okazała się 
pod każdym względem lepsza od polyglas-
su. Masa, sztywność, wytrzymałość i odpor-
ność na rezonanse to krok do przodu. Do-
datkowo plecionka lniana daje możliwość 
uzyskania różnej gęstości, a co za tym idzie – 

masy. Można więc zróżnicować właściwości 
przetwornika i przy tej samej średnicy uzy-
skać parametry dostosowane do przenosze-
nia różnych częstotliwości. Lżejsze (50 lub  
150 g/m²) pasują do średnicy, cięższe (100 
lub 250 g/m²) do basu. Jest to zresztą zgodne 
z założeniami Focala, które mówią, że lepiej 
dopasować elementy do optymalnej pracy  
w konkretnym układzie, niż potem kory-
gować parametry zwrotnicą. Na to drugie 
skazane są firmy kupujące podzespoły u ze-
wnętrznych dostawców. Focal robi wszystko 
sam, więc może już na etapie projektowania 
przewidzieć zastosowanie głośnika.

Trójdrożna konstrukcja (podział: 290/ 
/2400 Hz) wykorzystuje trzy lniane prze-
tworniki o średnicy 16,5 cm (solidny ma-
gnes, odlewane kosze) i kopułkę, która 
także przeszła modyfikacje. To dobrze 
znana, odwrócona membrana ze stopu alu-
miniowo-magnezowego, tutaj wyposażona 
w nowy resor z poronu (pianka poliureta-
nowa – cienka, lekka i wytrzymała) oraz 
falowód.

Technologia łączy się w Ariach z kom-
patybilnością. Możemy podłączyć do nich 
zarówno mocne tranzystory, jak i lampy  
o mocy 20 W. W obu przypadkach zagrają.

Arie to kolumny na wskroś nowoczesne; 
wynik wielu lat pracy działu badawcze-
go. Tym razem to nie slogan, bo zwykle 
opracowanie przetworników oznacza dla 
producenta nową epokę. Szkoda tylko,  
że Francuzi poskąpili na lepsze gniazda 
i bardziej efektowny fornir. Skoro oni tak 
nam, to my im: więcej wody do kiełbasy  

Aż cztery przetworniki.

Membrana z włóknem lnianym.

Focal dba o wizerunek firmy innowacyjnej,  
proponującej rozwiązania, których nabywca  
nie znajdzie nigdzie indziej. Przypomina to  
politykę Bowersa, o którym jednak ostatnio  
cisza jak makiem zasiał. Podobne jest też  
zjawisko migracji rozwiązań technicznych  
z najdroższych do coraz tańszych serii. 

Odlewany ażurowy  
kosz ułatwia 
przepływ ciśnienia  
akustycznego.
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i zamiast dymu z wędzarni – barwnik spożywczy. Smacznego, eu-
rokolego.

Wrażenia odsłuchowe
Od pierwszych chwil słychać, że Arie grają bardzo dobrze. Jest 

chyba coś takiego, jak „naturalna fizjologia dźwięku”. Coś, co prze-
czy kombinacjom i kształtowaniu pasma na swoją modłę. Ucho 
rozpoznaje dobry dźwięk jako mniej szkodliwy dla zdrowia, zbież-
ny z tym, co słyszymy na co dzień.

W porównaniu do wcześniejszych Chorusów Aria gra bardziej 
miękko i ciepło. Idzie w stronę przyjemnego słuchania. Taka dia-
gnoza zawsze budzi obawę o przejrzystość i czytelność, a tu, jakimś 
dziwnym trafem, udało się je zachować. Żeby było bardziej kry-
stalicznie, trzeba będzie sięgnąć po Tempo VI albo ATC SCM 11,  
czyli wzorce w tej cenie. 926 niewiele im ustępują, a dodatkowo 
dają fizycznie odczuwalną masę dźwięku. I to zarówno w symfoni-
ce, jak i mocnym rocku. 

Gitary elektryczne brzmią z nasyceniem, ale i okrągło. W ogóle 
brzmienie aż pulsuje od kalorii i zaskakuje dynamiką oraz zdol-
nością budowania ściany dźwięku. Pod tym względem spektaku-
larnie zachowuje się opisywany obok Usher. Tajwańskie kolumny  
stawiają na większą efektowność, choćby ostrzej i bardziej wyrazi-
ście prezentując wysokie tony. W Arii są one odrobinę wygładzone 
i nie kłują uszu, jednak dźwięk się przez to nie zamazuje. 

To wynik wzorcowej prezentacji średnicy. Wokale, saksofony 
czy fortepian to na Focalach bajka. Owszem, znowu można le-
piej, bo wspomniane Tempo, ATC czy Harbethy (zwłaszcza te 
ostatnie) tworzą jakość nie do powtórzenia, jednak Aria dodaje 
im wszystkich atrakcji, charakterystycznych dla dużej skrzyni: 
dynamikę, masę i bas. Ten ostatni poczyna sobie nawet lepiej 
niż wskazywałyby gabaryty kolumn. Schodzi bardzo nisko i za-
chowuje dobre tempo, choć to nie młot Thora, który wali prosto  
w łeb. I chyba dobrze, bo Focal stawia na wyważenie i muzy- 
kalność.

Przestrzeń? Tutaj akurat nie widzę postępu żadnego. Zostaje 
solidna czwórka.

Konkluzja
Arie 926 mają wszystkie atuty, aby stać się przebojem. Francuzi 

wykonali kawał dobrej roboty i dali nam dźwięk na mocną piąt-
kę. Gdyby jednak rozejrzeli się uważniej, co robi konkurencja, 
to by pozamiatali. Wystarczyło spojrzeć, jak seria Silver Moni-
tor Audio fornirami zdobywa serca klientów. Wielu ludzi kupiło 
RX-6 czy RX-8, nawet ich nie słuchając, bo wyglądają na dwa 
razy droższe.

Czyli słuchajcie, nie pa-
trzcie. Będziecie zadowo-
leni. Tym razem można 
kupować w ciemno.

Francuzi do hojnych 
nigdy nie należeli.  
Za to jest wygodnie.

Focal Aria 926 
Cena:  8240 zł

Dane techniczne:

Liczba dróg/głośników:  3/4
Skuteczność:  92 dB
Impedancja:  8 omów
Pasmo przenoszenia:  45 Hz – 28 kHz
Rekomendowana  
moc wzmacniacza:  40 – 250 W
Wymiary (w/s/g):  103/29/37 cm
Masa:  25 kg

Ocena:
Neutralność:   ≤≤≤≤≤
Dynamika:  ≤≤≤≤≤
Stereofonia:  ≤≤≤≤≥
Przejrzystość:  ≤≤≤≤≤
Muzykalność:  ≤≤≤≤≤≤
Bas:  ≤≤≤≤≤
Brzmienie:  ≤≤≤≤≤
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≤
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Usher   
N-6361

Test kolumny 8000-15000 zł
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Jest jednak i druga strona me-
dalu – firmy rdzennie chińskie 
czy tajwańskie. Tam powstały, 

tam działają i nie podpierają się logiem 
innej marki, tylko budują własną.

Usher jest tego najlepszym przy-
kładem. Od początku celował w wy-
magających klientów i coraz bardziej 
koncentruje się na konstrukcjach high- 
-endowych. Jak nietrudno przewidzieć, 
ten proces był znacznie trudniej-
szy niż w przypadku dowol- 
nego amerykańskiego czy eu-
ropejskiego debiutanta. Firma 
musiała się bardziej starać, aby 
zdobyć konserwatywne rynki. 
Każda wpadka byłaby natych-
miast napiętnowana. W kwestii 
ceny też nie można poszaleć, 
bo zawsze znajdzie się ktoś, kto 
zaproponuje jeszcze taniej.

Budowa
Starania Ushera wyraźnie wi-

dać na przykładzie 6361 – naj-
większego i całkiem świeżego 
modelu z serii N. W katalogu to 
szczyt segmentu, który można 
umownie nazwać „hi-fi”. Wyżej 
mamy już high-endowe kon-
strukcje. Potężne Horn&Tower  
pokazują, że firma nie boi się 
skomplikowanych obudów, na- 
tomiast Diamond dowodzi tech-
nicznego zaawansowania. Wszyst-
kie głośniki powstają pod jednym 
dachem, a diamentowy tweeter 
najlepiej świadczy o potencjale 
producenta.

Seria N wygląda na tym tle 
tradycyjnie. Natomiast na tle 
konkurentów z tego testu to nie 
dość, że największe kolumny, 
to jeszcze najlepiej zrobione. 
Owszem, można mieć szacu-
nek do włoskiej stolarki, ale 

gięte płyty MDF i eleganc-
ka okleina (orzech włoski, 
złota brzoza) w wykonaniu 
dalekowschodnich fachow-
ców wyglądają nie gorzej.  
A może nawet lepiej?

Obudowy ważą sporo, bo 
zmontowano je z 25-mm 
płyt MDF i wzmocniono. 
Zwężające się do tyłu po-
stumenty nie opierają się 
bezpośrednio na podłodze, 
tylko – jak się już przyjęło  
w dużych, podłogówkach 
– na grubych podstawach 
uzbrojonych w regulowane 
kolce. Dzięki tym ostatnim 
kolumny można wypozio-
mować. U wszystkich kon-
kurentów coś pompowało 
powietrze do dołu; tutaj 
mamy bas-refleks, choć z nie- 
typowym ujściem w postaci 
szczeliny tuż nad podsta-
wą. Usher twierdzi, że taki 
kształt zapewnia cichsze 
„wydychanie” powietrza niż 
okrągły tunel. Wiele osób 
i tak nie słyszy rzekomych 
świstów, natomiast nieregu-

larny kształt obudowy to sprawdzony 
sposób na fale stojące.

6361 jest układem trójdrożnym z trze-
ma głośnikami zamontowanymi zgod-
nie z koncepcją Josepha d’Appolito. 
Dwa nisko-średniotonowce na zewnątrz 
i kopułka w środku to wynik założenia,  
że wysokie tony rozchodzą się nieco 
szybciej od niskich, a więc całość na-
śladuje naturalne, kuliste czoło fali 
dźwiękowej. Ciekawie potraktowano 

osłony na głośnikach. Zamiast jednej 
maskownicy dostajemy dwie, pasujące 
do koszy nisko-średniotonowców, nato-
miast kopułka ma własną metalową siat-
kę, zamocowaną na stałe. W ten sposób 
różnica w wyglądzie kolumn bez i z ma-
skownicami jest kosmetyczna. Można 
nie zdejmować.

Przetworniki Usher wykonuje we wła-
snej fabryce. W 6131 bas odtwarzają 
dwie 18-cm membrany z pulpy papiero-
wej, wzmacnianej włóknem węglowym. 
Resor jest miękki i elastyczny; umożli-
wia pracę z dużym wychyleniem. Ma-
gnesy są potężne i mają średnicę mini-
malnie mniejszą od membran. 

25-mm tekstylna kopułka również ma 
solidny napęd. Zwrotnica dzieli pasmo 
przy 2 kHz i składa się z dwóch cewek 
powietrznych oraz dwóch kondensato-
rów. Z tyłu znajdziemy dwie pary so-
lidnych, złoconych zacisków zalanych 
plastikiem. Od razu widać, że to wysoka 
jakość i że Usher nawet do drobiazgów 
przywiązuje dużą wagę. Natomiast dość 
oryginalne jest ustawienie ich pionowo. 
Z punktu widzenia użytkownika to bez 
znaczenia, a inaczej by się nie zmieściły. 
Grunt, że i widełki, i banany podłącza 
się wygodnie. Jeżeli chodzi o gołe kable, 
trzeba się trochę pogimnastykować, ale 
kto kupuje kable bez końcówek do ko-
lumn tej klasy?

Stolarka na celujący.  
Gięty MDF i wysokiej  
jakości fornir.

Potężne magnesy, układ d’Appolito.

Dalekowschodnia produkcja często nie wzbudza  
w Europie entuzjazmu. Bierze się to nie tylko  
z niedowierzania, że Chińczyk potrafi, ale także  
z uwarunkowań natury ekonomicznej. Wieści  
o rosnącym bezrobociu słabo wyglądają  
w kontekście informacji, że brytyjska czy włoska 
wytwórnia to tak naprawdę biuro marketingu,  
a cała produkcja odbywa się za siódmą górą  
i siódmą rzeką.
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Wrażenia odsłuchowe
Osoby szukające podłogówek kieru-

ją się zwykle dwiema motywacjami. Po 
pierwsze, nie muszą wydawać pienię-
dzy na podstawki; podobno też wysokie 
skrzynki lepiej wyglądają. Drugie życze-
nie to duży dźwięk, czyli dynamika, po-
tężny dół i rozmach. 

Jednak bas ze skrzyneczki na stendzie 
to w dzisiejszych czasach wcale nie sztu-
ka. Postęp techniczny jakiś tam w końcu 
jest i nie tylko Bose zadziwia gromami  
z pudełka po butach. Inni też robią głoś-
niczki do komputera, które mają obez-
władnić wielkim dźwiękiem. Jak tak da-
lej pójdzie, 20 Hz popłynie z zegarka.

To oczywiście uproszczenie, ale fak-
tem pozostaje, że wiele konstrukcji, po-
mimo niewielkich rozmiarów, dysponu-
je zaskakującym potencjałem. Różnice 
pomiędzy podłogówkami a monitorami 
się obecnie zacierają, więc szukanie na 
siłę wolnostojących skrzyń niekoniecz-
nie ma uzasadnienie.

Czasem jednak zdarzają się takie pro-
dukty, jak 6361.

Podłączamy wielkie, ciężkie, a przy 
okazji nieprzyjazne dekoratorom wnętrz 
Ushery. I przepraszam za ten język, ale 
jak pier…nie, to przysłowiowa kopara 
spada. Co za dynamika! To już żadne 
tam opowiadanie o poruszających się 
firankach, ale ściana decybeli. Macie 
dzieci? Chodzą na koncerty metalowe? 

To Wam powiedzą: „Tato, ale czad”. Jak-
by się stało na płycie, zaraz obok nagłoś- 
nienia, a w głowę, brzuch i podroby ude-
rzała ściana dźwięku. Im głośniej, tym 
lepiej. A bas schodzi tam, gdzie diabeł 
mówi dobranoc. To potęga wręcz niesły-
chana. To jest siła, jaką potrafią pokazać 
Wilsony Sophia.

Oczywiście, to nie ta szlachetność, 
kontrola i barwa, bo do poziomu dostęp-
nego za 80 tysięcy trochę jeszcze braku-
je. Można narzekać na neutralność; jest 
dużo wysokich i niskich tonów, jakby 
dźwięk był lekko skonturowany. Ale 
niby Chario preferują średnicę, a jed-
nak to tu lepiej słychać tekst podawany 

przez wokalistę. Jest przejrzyściej. Mo-
carny bas zwykle zagłusza, a w Usherach 
tylko dopełnia. Podkreśla, dodaje mięsa, 
ale też zadziwia masą i głębią. 

Reszta jest przyjazna w słuchaniu. Gi-
tary mają czystą i mocną górę. Metalowe 
struny tną po uszach, a kiedy wchodzi 
elektronika, pojawia się szeroki plan. 
Słychać wszystkie obszary sceny, choć 
głębia, jak na ten segment cenowy, to 
średni poziom. Kiedy pojawiają się gi-
tary, to każdą słyszymy osobno. W tym 
głośniku jest potęga, ale też agresja. Mi-
łośnicy lampowych wokali mogą zapo-
mnieć o propozycji z Tajwanu. Ale jeżeli 
chcecie poznać, co to jest duża kolumna 
podłogowa, to właśnie ten adres.

Konkluzja
Czy do rocka może być coś lepszego? 

Wątpię. Ale Usher, niby taki chuligan,  
a od Castli, co to miały brytyjską kulturę 
propagować, w klasyce wypada bardziej 
przekonująco. Bo pomijając basisko i dy-
namikę z piekła rodem to po prostu do-
bry, nie przekombinowany dźwięk.

Jeżeli coś od czasu do czasu szczerze 
polecam, to teraz. Wracam do Dream 
Theatre. Ależ oni wymiatają! Chciałbym 
kiedyś wyprodukować taki numer jak 
„Bridges In The Sky”. I celowałbym w takie 
brzmienie, jak na 6361. Lubię przestrzeń, 
więc tylko jej odrobinę by mi brakowało.

Złączki – gniazda w pionie,  
bo inaczej by się nie zmieściły.

Prosty filtr.

Usher N-6361
Cena:  8710 zł

Dane techniczne:

Liczba dróg/głośników:  2/3
Skuteczność:  90 dB
Impedancja:  4 omy
Pasmo przenoszenia:  34 Hz – 28 kHz
Rekomendowana  
moc wzmacniacza:  30 – 200 W
Wymiary (w/s/g):  110/26/35 cm
Masa:  29 kg

Ocena:
Neutralność:   ≤≤≤≤≤
Dynamika:  ≤≤≤≤≤≤
Stereofonia:  ≤≤≤≥≥
Przejrzystość:  ≤≤≤≤≤
Muzykalność:  ≤≤≤≤≥
Bas:  ≤≤≤≤≤≤
Brzmienie:  ≤≤≤≤≤
Jakość/cena:  ≤≤≤≤≤
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