
Test kolumny 8000-15000 z∏

Z a jedynà wpadk´ mo˝na uznaç
Virgo III. Kiedy dosta∏em te ko-
lumny do testu, pomyÊla∏em, ˝e

ju˝ wkrótce po kolejnej firmie pozostanie
jedynie wspomnienie dawnej ÊwietnoÊci.
Na szcz´Êcie kolejne wersje odwróci∏y nie-
pokojàcà tendencj´. Virgo w piàtym wcie-
leniu okaza∏y si´ warte oczekiwania. Do
tego stopnia, ˝e uzna∏em je nawet za cie-
kawsze od Avanti, co jednak mog∏o wyni-
kaç z faktu, ˝e mój pokój trudno zaliczyç
do obszernych salonów, a w∏aÊnie w ta-
kich dro˝szy model powinien pracowaç.
Cieszy∏em si´ Virgo niezbyt d∏ugo, ponie-
wa˝ kolumny, o których teraz przeczyta-
cie, zburzy∏y mój wewn´trzny spokój.
Przerzucajàc od góry do do∏u p∏ytotek´,
stopniowo pozbywa∏em si´ wàtpliwoÊci.
Owszem, wy˝sze AP pokazywa∏y pewne
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Trójdro˝ne Tempo 
opierajà si´ na kolcach,
wkr´canych w szyny
mocowane do podstawy.

Audio 
Physic 

Tempo VI

Audio 
Physic 

Tempo VI
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zalety dobitniej, jednak coraz cz´Êciej do-
chodzi∏em do wniosku, ˝e Tempo to g∏o-
Ênik, jakiego chcia∏bym u˝ywaç na co
dzieƒ. Utwierdza∏em si´ te˝ w przekona-
niu, ˝e majà szans´ staç si´ równie kulto-
wym produktem, co Virgo II. 

Po kilku dniach by∏em ju˝ pewien. Zo-
stawiam sobie dwukrotnie taƒszy model,
a ró˝nic´ w cenie przeznaczam na znako-
mite okablowanie Fadel Aphrodite: ∏à-
czówk´, g∏oÊnikowe i sieciówki. Tym spo-
sobem kolumny sta∏y si´ najtaƒszym 
elementem zestawu. èród∏o i wzmacniacz
to zdecydowanie wy˝sza pó∏ka, a mimo to
nie czuj´ mezaliansu. Przeciwnie, od daw-
na nie by∏em tak zadowolony z systemu.

Budowa
Tempo VI to... czwarta wersja kon-

strukcji opracowanej w 1986 roku. Trud-
no si´ jednak dopatrzyç pokrewieƒstwa 
z jedynkà. Przypominajà raczej starsze
Virgo, a nawet Avanti. Niestety, sà te˝ wy-
raênie dro˝sze od poprzedników, ale Au-
dio Physic z ka˝dà nowà serià podnosi 
ceny, t∏umaczàc si´ rosnàcymi kosztami
stolarki. Faktycznie, wspó∏czesne skrzynki
nie przypominajà kwadratowych pude∏
sprzed lat. Tylnà Êciank´ zaokràglono, by
ograniczyç ryzyko powstawania fal stojà-
cych wewnàtrz obudowy. P∏yty boczne
równie˝ nie sà równoleg∏e, co dodatkowo
wspomaga t∏umienie rezonansów. Poza
tym chodzi∏o o zw´˝enie przedniej Êcian-
ki. Joachim Gerhard ju˝ dawno uzna∏, ˝e
dzi´ki temu uzyskuje si´ obszernà prze-
strzeƒ i efekt znikania kolumn z pokoju.
Recepta na sukces polega na nieprzekra-
czaniu szerokoÊci 21 cm; tyle z regu∏y wy-
nosi odleg∏oÊç pomi´dzy uszami doros∏e-
go cz∏owieka. 

Skrzynie odchylono w ty∏ pod kàtem 
7 stopni, co ma zniwelowaç ró˝nice fazo-
we pomi´dzy g∏oÊnikiem wysoko- i Êred-
niotonowym. Ka˝dy pracuje w osobnej
komorze akustycznej. Wn´trze dzielà
przegrody usztywniajàce konstrukcj´.

Cztery g∏oÊniki tworzà uk∏ad trójdro˝-
ny. Dwa woofery zamontowano po bo-
kach, a magnesy skierowano do siebie.
Pozwala to utrzymaç smuk∏y kszta∏t
skrzynki, a technika push-push zapewnia
pot´˝ny dó∏ ze stosunkowo niewielkich
membran.

Âredniotonowiec to, znany z Virgo V,
Hyper Holographic Cone Midrange 
z metalowà membranà i nieruchomym
korektorem fazy. Jego ko∏nierz Êci´to 
z boków; jak widaç, walczono tu o ka˝dy
centymetr szerokoÊci. Kopu∏ka to zmody-
fikowana Vifa, wykonana na zamówie-
nie Audio Physica. Niewykluczone, ˝e 
w nast´pnej wersji do Tempo trafi g∏oÊnik 
z dro˝szych modeli. Nie jestem pewien,
czy b´dzie do nich pasowa∏ charak-

terem, za to na pewno wywo∏a kolejny
wzrost cen.

Kolumny opierajà si´ na czterech kol-
cach, wkr´conych w metalowe szyny. Ja
stawiam je na marmurowych p∏ytach 
o gruboÊci 3 cm, podklejonych filcem.
Polecam to rozwiàzanie. Wyostrza rysu-
nek basu i chroni parkiet przed podziur-
kowaniem. Kolce sà regulowane, dzi´ki
czemu mo˝na kolumny ustawiç napraw-
d´ dok∏adnie. Do∏àczono do nich nawet
gustownà poziomnic´ w formie breloczka
na klucze. Po nim mogà si´ rozpoznawaç
fani Audio Physica. Wystarczy po∏o˝yç
gad˝et na stole i ju˝ widaç, z kim mamy
do czynienia.

Audio Physic sceptycznie podchodzi do
bi-wiringu, dlatego do dyspozycji mamy
jednà par´ gniazd. Podwójne terminale
wymagajà dop∏aty.

Bas-refleks dmucha do ty∏u. Informa-
cja z pozoru nieistotna, ale dla wielu
osób mo˝e si´ okazaç kluczowa. Tempo
sà przez to trudniejsze w ustawieniu 
i wymagajà przynajmniej 80 cm luzu od
tylnej Êciany. Je˝eli nie spe∏nimy tego
warunku, dêwi´k mo˝e si´ staç st∏amszo-
ny i przyciemniony, nie mówiàc ju˝ 
o tym, ˝e pogorszà si´ efekty przestrzen-
ne. Poza tym otwór dmuchajàcy do ty∏u
daje specyficzny charakter niskich to-
nów. Jak dla mnie – najbardziej fizjolo-
giczny i swobodny. Nie przepadam za 
zamkni´tymi konstrukcjami, bo cz´sto
ich dó∏ jest suchy, choç na pewno precy-
zyjny. Nie jestem te˝ wielkim zwolenni-
kiem otworów skierowanych w pod∏og´.
Dajà wprawdzie swobod´ przy szukaniu
g∏oÊnikom miejsca w pokoju, ale zawsze
czuj´ lekkie spowolnienie i zbytnià mi´k-
koÊç. Z pewnoÊcià wielu osobom si´ to
podoba, ja jednak wol´ tradycyjne roz-
wiàzanie, takie jak tutaj.

Wykoƒczenie mo˝na zamówiç w pi´ciu
rodzajach forniru: klono´wym, czarnym
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Test kolumny 8000-15000 z∏

Obok Virgo, 
Tempo to 
sztandarowa
konstrukcja 
Audio Physica. 
Oba modele
zapewniajà firmie
poklask 
wÊród recenzentów, 
a klienci ch´tnie
si´gajà do portfeli.
Powód jest prosty 
– to dobre kolumny,
które bronià si´ 
we wszelkich
porównaniach.

Gustowny drobiazg 
w prezencie, czyli 
breloczek z poziomnicà. 
Znak rozpoznawczy klubu AP.
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d´bie, wiÊni, drewnie ró˝anym i hebanie.
Przewidziano tak˝e wersj´ czarnà i bia∏à,
na wysoki po∏ysk. Nie widzia∏em, ale ju˝
mi si´ nie podobajà. G∏oÊniki mo˝na
przykryç ma∏ymi maskownicami. U mnie
szybko znalaz∏y miejsce za kanapà. Co 
innego siatki przykrywajàce woofery.
Tych nie powinno si´ zdejmowaç, chyba
˝e ktoÊ na si∏´ chce oszpeciç kolumny. 
A urody i klasy wykonania Tempo odmó-
wiç nie sposób. Nawet w tej cenie nie jest
to norma.

Na koniec s∏ówko o kompatybilnoÊci.
W ofercie AP ten model mia∏ zawsze pa-
sowaç do wszystkiego. Bez obaw mo˝na
wi´c pod∏àczyç zarówno mocne koƒ-
cówki tranzystorowe, jak i 20-watowà
lamp´. Szklane baƒki pasujà do niewiel-
kich pod∏ogówek. Z nimi mo˝na osià-
gnàç znakomità przejrzystoÊç i nama-
calne pierwsze plany. Mocny tranzystor
jest równie po˝àdany. Z McIntoshem
MA7000 Tempo VI a˝ tryska∏y energià,
wyciàgajàc emocje ze wszystkich 250 
watów.

Wra˝enia ods∏uchowe
By doceniç walory kolumn, nie trzeba

by∏o ich d∏ugo wygrzewaç, ani s∏uchaç go-
dzinami. Szybko sta∏o si´ jasne, ˝e to pro-
dukt wyjàtkowy, który w dodatku idealnie
trafi∏ w mój gust. 

Po kilkunastu godzinach okaza∏o si´
jednak, ˝e g∏oÊniki jeszcze dochodzà do
siebie. Od∏o˝y∏em wi´c pisanie na ty-
dzieƒ. S∏usznie, bo cechy, które mnie uj´-
∏y, dodatkowo si´ uwydatni∏y, a poczàtko-
wy metaliczny nalot na wysokich tonach
ustàpi∏.

Ods∏uchy rozpoczà∏em od efekciar-
skich albumów, ˝eby sprawdziç, jak so-
bie radzi bas. Kiedy ju˝ zaspokoi∏em cie-
kawoÊç, si´gnà∏em po muzyk´ przez du˝e
„M” i wsiàk∏em. Odzyska∏em radoÊç ze
s∏uchania i jednoczeÊnie wiar´, ˝e da si´
zbudowaç high-endowe kolumny za
uczciwe pieniàdze. Zanim przejd´ do opi-
su, wyjaÊniam brak kó∏eczek w tabeli. 
W hi-endzie zwykle umieszczamy urzà-
dzenia kosztujàce powy˝ej 15000 z∏. Wy-
jàtkowo zdarza si´, ˝e produkt nie osià-
gajàcy tego pu∏apu klasyfikujemy w tej
grupie. Tym razem nie mog∏o byç inaczej,
skoro porównywa∏em Virgo i Tempo, po
czym wybra∏em te drugie.

W dêwi´ku nowych Audio Physików
dwie cechy wykraczajà ponad poziom 
cenowy do tego stopnia, ˝e mo˝na je po-
stawiç obok kolumn dwu-, a nawet trzy-

krotnie dro˝szych. Nieraz zdarzy si´
tak, ˝e Tempo wyjdà z tego pojedynku
zwyci´sko.

Pierwsza to przejrzystoÊç. Audio
Physiki zachowujà si´ jak wysokiej
klasy s∏uchawki – nie gubià szczegó-
∏ów. Czasem mo˝emy si´ poczuç za-
skoczeni, ˝e w nagraniu pojawiajà si´
instrumenty lub niuanse, o których nie
mieliÊmy dotàd poj´cia. Wydarzenia
drugoplanowe, na granicy percepcji,
stajà w blasku reflektorów i ukazujà,
jak wiele w aran˝acji mo˝e znaczyç
drobna linia melodyczna lub partia
perkusjonaliów, uzupe∏niajàca g∏ówny
temat. Zrobi∏em nawet eksperyment:
na g∏ow´ za∏o˝y∏em AKG K-701, a po-
tem Audio Techniki ATH-W5000, nie
wyciszajàc kolumn. Zdejmujàc s∏uchaw-
ki, nie traci∏em wglàdu w kryszta∏owo
przejrzystà faktur´; nic mi nie gin´∏o. Co

ciekawe, nawet gdy s∏ucha∏em 
w nocy, cichutko i w pe∏nym sku-
pieniu, nie nast´powa∏o masko-
wanie dalszych planów. Szczegó∏y,

takie jak nabieranie oddechu przez
wokalistów, stuk klapek instrumentów

d´tych czy, przys∏owiowe ju˝,
skrzypienie krzese∏ pozosta∏y
widoczne jak na d∏oni. Ow-
szem, Tempo majà sporo gó-
ry, co im z pewnoÊcià poma-

ga w osiàgni´ciu takiego efektu, ale po kil-
ku chwilach zauwa˝amy, jak wiele si´
dzieje w Êrednicy pasma, równie˝ w jej
dolnych rejonach.

Kolumny w ka˝dym zakresie prezentu-
jà zachwycajàcà rozdzielczoÊç i precyzj´.
Grajà tak, jakby w zupe∏nej ciszy stara∏y
si´ wy∏owiç ka˝dy dêwi´k i pokazaç go
osobno. Ka˝de uderzenie w talerz czy 
kot∏y mo˝na rozpatrywaç jako pojedyn-
cze zdarzenie, nie rozwlekajàce si´ w nie-
skoƒczonoÊç. Taka czystoÊç wymaga
chwili oswojenia, ale po kilku dniach
trudno ju˝ wróciç do mniej przejrzystych

g∏oÊników. U mnie wystàpi∏o nawet coÊ
w rodzaju wewn´trznego sprzeciwu: nie
dam si´ okraÊç z informacji, jakie zapisa-
no na p∏ytach!

S∏uchanie big-bandu Gila Evansa oka-
za∏o si´ fascynujàcym doÊwiadczeniem.
Ta p∏yta, mimo wieku, zawiera tak wiele
p∏aszczyzn, ˝e rzadko który wspó∏czesny
sprz´t wyrabia si´ na zakr´tach. Tempo
roztoczy∏y przede mnà wizj´ orkiestry, 
a ja poczu∏em si´ tak, jakbym w∏aÊnie
przetar∏ okulary i wyjà∏ z uszu waciki.
Nagranie brzmi w pewnym sensie suro-
wo, ale daj Bo˝e dzisiejszym audiofilskim
oficynom stworzyç tak transparentnà 
i pe∏nà oddechu scen´! S∏uchajàc „Mu-
tru” ˚aczka, tak˝e odkry∏em jeden 
z utworów, w którym nat∏ok informacji
ociera si´ o chaos. Pozornie, bo jeÊli ko-

Test kolumny 8000-15000 z∏

Membrany basowe 
pracujà w uk∏adzie 
push-push. Magnesy 
niemal si´ stykajà.

Bas-refleks 
skierowany do ty∏u. 
Za podwójne gniazda 
trzeba dop∏aciç. 
Wed∏ug producenta 
to zb´dny wydatek, 
bo jest dobrze tak, jak jest.
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lumny potrafià go przekazaç, wszystko
si´ porzàdkuje i widaç intencj´ produ-
centa. Jedyne porównanie, jakie przy-
chodzi mi do g∏owy i jedyna konkurencja
to monitory Lipiƒskiego. W moim od-
czuciu Tempo sà jednak bardziej krysz-
ta∏owo dêwi´czne i ciut czytelniejsze. ¸a-
twiej na nich wy∏owiç niuanse. I to nie
tylko ze wzgl´du na czytelnà faktur´
dêwi´ku, ale i na cech´ równie spektaku-
larnà jak przejrzystoÊç. Czyli…

Przestrzeƒ 
Dêwi´k ca∏kiem si´ oderwa∏ od g∏oÊ-

ników. Do tego stopnia, ˝e po ciemku 
z pewnoÊcià wtarabani∏bym si´ w smuk∏à
skrzynk´ i przewróci∏ jà na pod∏og´. Szko-
da by by∏o i forniru, i parkietu, wi´c lepiej
usiàÊç. Tak te˝ uczyni∏o u mnie par´ osób
– z wra˝enia. BezpoÊrednioÊç pierwszego
planu jest czasem równie dobitna, jak 

w brytyjskich monitorach. Dzi´ki êró-
d∏om zlokalizowanym blisko s∏uchacza
mo˝na si´ poczuç jak na koncercie. Bez-
poÊrednioÊç brzmienia tràbki, saksofonu
czy gitary stwarza wra˝enie, ˝e uczestni-
czymy w oszustwie doskona∏ym – siedzi-
my w jazzowym klubie lub sali koncerto-
wej. Wystarczy zamknàç oczy i iluzja jest
niemal pe∏na.

Do tego dochodzi doskona∏a lokalizacja
êróde∏ pozornych. Bez trudu mo˝emy
wskazaç sprawc´ zamieszania w postaci
kontrabasu czy fletu w kanale operowym.
Nie wiem, jak Niemcy to zrobili, ale
w swoim mieszkaniu nie s∏ysza∏em takiej
precyzji, a sporo wynalazków ju˝ si´ przez
nie przewin´∏o. 

Szczere niedowierzanie wywo∏ujà roz-
miary sceny. SzerokoÊç bazy znacznie

przekracza punkty wyznaczone wysoko-
tonowymi kopu∏kami. Powiedzia∏bym, ˝e
tych w ogóle nie ma, za to pokój roÊnie 
w uszach, jak pra˝ynki krewetkowe w g∏´-
bokim t∏uszczu. Dotyczy to równie˝ g∏´bi.
Najdalsze plany làdujà niemal na linii ho-
ryzontu, a mimo to s∏ychaç, ˝e pog∏os si´-
ga nawet dalej. Je˝eli mia∏bym posunàç
si´ do wartoÊciowania, tak Êwietnej prze-
strzeni nie s∏ysza∏em w ˝adnych kolum-
nach Audio Physica. Dotyczy to zarówno
legendarnych Virgo II, jak i obecnych
modeli. Podobnà scen´ rysowa∏y Magne-
pany, ale tutaj nie zdradza ona tendencji
do wyolbrzymiania instrumentów. Wiel-
ka jest sala koncertowa, a nie fortepian,
który stoi na jej Êrodku. Bo ten brzmi, jak
trzeba.

Tempo mo˝na zarzuciç, ˝e nie ˝a∏ujà
wysokich tonów. Kopu∏ka Virgo i Avanti
brzmi bardziej aksamitnie i szlachetnie,

ale kiedy s∏uchamy p∏yt, gdzie nie ekspo-
nuje si´ wysokich tonów, wychodzi na to,
˝e zwyk∏y g∏oÊnik gra czytelniej. Fortepian
Steinwaya ma te delikatne „dzwoneczki”
w oktawach dwu- i trzykreÊlnej, a tràb-
ka potrafi zaÊwidrowaç w uchu. Kiedy po-
s∏uchamy akustycznej gitary, chocia˝by 
z „Kid A” Radiohead, wiemy, ˝e mamy do
czynienia z ˝ywym instrumentem. Od-
wzorowania barwy nie zak∏óca nawet
wielka orkiestra symfoniczna. Mo˝na po-
wiedzieç, ˝e w takim materiale kolumny
czujà si´ jak ryba w wodzie. Ka˝dy instru-
ment zachowuje swój naturalny kolor.
G∏osy ludzkie tak˝e brzmià wzorcowo. Sà
nasycone, mi´siste, a jednoczeÊnie lekkie.
I nic si´ nie zlewa.

Móg∏bym si´ zachwycaç kolejnymi na-
graniami, ale powiem tylko, ˝e nie znala-
z∏em instrumentu akustycznego, którego
brzmienie wzbudzi∏oby moje zastrze-
˝enia.

Bas spodoba∏ mi si´ od razu. Mocny 
i g∏´boki, je˝eli weêmiemy pod uwag´
wielkoÊç skrzynek i przetworników. Je˝eli

nie weêmiemy, niewiele to zmienia. Do-
piero porównanie z Virgo i Avanti daje
wyobra˝enie, ˝e mo˝na zejÊç ni˝ej, stwo-
rzyç bardziej spektakularnà fal´ niskich
cz´stotliwoÊci. Jednak Tempo majà nad
nimi przewag´… tempa. Linia niskich
cz´stotliwoÊci jest czytelniejsza, szybsza 
i bardziej energiczna. Nawet trz´sienie
ziemi wywo∏ane przez trzy gitary baso-
we dopalane klawiszem (album grupy
S.M.V.) nie wyprowadza membran z rów-
nowagi. Linie instrumentów pozostajà
odizolowane od reszty, nawet je˝eli grajà
unisono.

Muzyka t´tni ˝yciem, chcia∏oby si´ po-
wiedzieç, radoÊcià grania. Kiedy emocje
si´gajà zenitu, okazuje si´, ˝e mo˝na pójÊç
jeszcze dalej. Nie znalaz∏em materia∏u, 
z którym Tempo nie da∏yby sobie rady.
Gdybym mia∏ szeÊçdziesi´ciometrowy sa-
lon, pewnie szuka∏bym czegoÊ mocniej-
szego. W 25 metrach kwadratowych Tem-
po to optimum i wi´cej nie trzeba.

S∏uchanie tych kolumienek to czysta
przyjemnoÊç. Nie, ˝ebym mia∏ coÊ prze-
ciwko brudnym przyjemnoÊciom, bo
brudne bywajà te˝ brzmienia. Najwa˝-
niejsze jednak, ˝eby rozró˝niç barw´ na-
graƒ, sposób podejÊcia producenta do
tzw. „soundu” albumu. Nie ka˝dy brzmi
jak Êpiew s∏owika ciep∏à letnià nocà. Cza-
sem to ha∏as, industrialny ∏oskot. Tempo
potrafià stanàç na obu biegunach. Zagraç
pi´knie, muzykalnie i ujmujàco albo po-
kazaç niedociàgni´cia, bàdê celowe za-
biegi dêwi´kowców. Gdyby tego nie
umia∏y, z ˝alem musia∏bym z nich zrezy-
gnowaç.

Konkluzja
Nie pod∏àczajcie Tempo VI do byle

czego. To tak, jakby pi´knà kobiet´ ob-
lec w zgrzebny worek. Wcià˝ pozostanie
pi´kna, ale jakoÊ tak szkoda patrzeç. Le-
piej od razu jà ca∏kiem rozebraç, a po-
tem powoli dobieraç kolejne cz´Êci gar-
deroby. Ponoç dla obu stron ta zabawa
jest nadzwyczaj przyjemna. I obie na
tym korzystajà.

Test kolumny 8000-15000 z∏

Audio Physic 
Tempo VI
Dystrybucja: Audio System
Cena: 11900 z∏

Dane techniczne

Liczba dróg/g∏oÊników: 3/4
SkutecznoÊç: 89 dB
Impedancja: 4 omy
Pasmo przenoszenia: 32Hz – 40 kHz
Rek. moc wzm.: 20-200 W
Wymiary (w/s/g): 100/18,7/39,4 cm
Masa: 20 kg/szt.

Ocena

Brzmienie: hi-end
JakoÊç/cena: hi-end

G∏oÊniki blisko siebie, 
aby poprawiç 
efekty przestrzenne. 
Temu samemu s∏u˝y 
wàska obudowa.

e 
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