
Z jakoÊcià dêwi´ku Audio Physic ni-
gdy nie mia! problemów. Po drodze
zdarza!y mu si´, jak wszystkim,

mniej udane modele, ale Êredni poziom 
pozostawa! wysoki. Zawini!y b!´dy organi-
zacyjne, brak jasnej strategii rozwoju i for-
tuna utopiona w projekt wzmacniaczy cy-
frowych. Zagro˝enie bankructwem by!o tak
realne, ˝e doprowadzi!o do gruntownej re-
organizacji funkcjonowania i zmiany struk-
tury w!aÊcicielskiej. Audio Physic w nowym
wcieleniu uporzàdkowa! model dzia!ania,

usystematyzowa! ofert´ i skoncentrowa! si´
na tym, co zawsze wychodzi!o mu najlepiej
– produkcji kolumn. I tylko jedno przez ca-
!y ten czas si´ nie zmieni!o – nadal nie ma
problemów z jakoÊcià dêwi´ku.

Poczàtki
Wszystko zacz´!o si´ w roku 1985, kiedy

to Joachim Gerhard, Wili Hegener i Hart-
mot Janssen wybrali si´ na spacer, by po-
wa˝nie porozmawiaç o przysz!oÊci. Ger-
hard zawsze by! typem mózgowca. Pocià-

ga!y go nauki Êcis!e, a jednoczeÊnie lubi!
dobry dêwi´k i w doros!oÊç wchodzi! ju˝ 
jako pe!noprawny audiofil. Swojà pasjà 
zarazi! przyjació! i wciàgnà! we wspó!za-
wodnictwo – czyj system zagra najlepiej. 
W tamtych latach s!ucha! tubowych Tan-
noyów i gramofonu Goldmunda (koledzy
mieli elektrostaty Kossa Model IV i kolum-
ny Ohm F). 

Na studiach zg!´bia! tajniki projektowania
obwodów elektronicznych z intencjà wyko-
rzystania naukowych podstaw we w!asnych
konstrukcjach. RównoczeÊnie, dla zapew-
nienia sobie utrzymania, prowadzi! sklep ze
sprz´tem hi-end. Nas!ucha! si´ wtedy urzà-
dzeƒ, które dla wielu mog!y byç spe!nieniem
marzeƒ i koƒcem drogi. Jego jednak nie sa-
tysfakcjonowa!y i tylko wzmog!y potrzeb´
opracowania czegoÊ od nowa. Ambitny stu-
dent zauwa˝y!, ˝e nawet drogie i dobrze
skonfigurowane systemy kaza!y s!uchaczowi
wybieraç. Albo oferowa!y ulotne szczegó!y,
przejrzystoÊç i przestrzeƒ, albo moc, pano-
wanie nad rytmem i dobrze wype!niony bas.
Nic jednak nie zapewnia!o wszystkich
aspektów na równie wysokim poziomie. 

Nie pozosta!o mu nic innego, jak zakasaç
r´kawy i postaraç si´ po!àczyç ogieƒ z wo-
dà. W!aÊnie o tym chcia! porozmawiaç 
z przyjació!mi.

Mieli podobne doÊwiadczenia i ten sam
niedosyt. Mogli wydawaç coraz wi´cej na
urzàdzenia znanych marek albo zainwesto-
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Audio Physic 
to dziÊ jedna z najbardziej znanych 

i uznanych firm produkujàcych kolumny. 
Niewiele jednak brakowa!o, 

by jej dzia!alnoÊç zakoƒczy!a si´
spektakularnà plajtà. 

I to nie w dalekiej przesz!oÊci, 
kiedy stawia!a pierwsze kroki 

na konkurencyjnym rynku, 
ale przed niespe!na dekadà, 

kiedy cieszy!a si´ ju˝ 
ugruntowanà pozycjà. 

Jacek K!os

Srebrny jubileusz

Cardeas
pod!àczony 
do koƒcówki mocy 
Burmester 911.
Pi´kny bas!
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waç czas i pieniàdze we w!asne przedsi´-
wzi´cie. Wybrali drugà opcj´. Tak narodzi!
si´ Audio Physic. Nied!ugo po rejestracji
firma opracowa!a swojà pierwszà kon-
strukcj´ – minimonitor roboczo nazwany
Tempo (inne êród!a wymieniajà te˝ nazw´
Spark). WczeÊniej Gerhard zdoby! ju˝ 
niejakie doÊwiadczenie z zespo!ami g!oÊni-
kowymi, które poddawa! modyfikacjom,
jednak w czasie prac nad pierwszà w!asnà
konstrukcjà nie ustrzeg! si´ b!´du. Koƒcowe
strojenie przeprowadzi! tylko na jednym
systemie, a posiadany wówczas przez niego
gramofon Goldmund Studio z ramieniem
Fidelity Research i tuningowanà przez Van
den Hula wk!adkà EMT generowa! obfity
bas. U˝yty jako element toru odniesienia,
doprowadzi! do zafa!szowania rezultatu
brzmieniowego. Efekt by! taki, ̋ e z konfigu-
racjà Gerharda monitorki brzmia!y dobrze,
ale w bardziej liniowych aplikacjach stawa!y
si´ ewidentnie rozjaÊnione.

Po tej wpadce radykalnie zmieniono 
systemy pracy nad nowymi modelami.
Prototypy konsultowano z panelem z!o˝o-
nym z dziesi´ciu osób, choç ostateczna de-
cyzja nale˝a!a do Gerharda. Tempo szybko
przestrojono, dzi´ki czemu w kolejnych 
latach kolumienki zacz´!y si´ sprzedawaç 
w rozsàdnych iloÊciach. Firma zanotowa!a
pierwsze sta!e dochody, a wspólnicy mogli
spojrzeç w przysz!oÊç z umiarkowanym
optymizmem.

Sukcesy
Rok 1988 przyniós! pierwszà wersj´ pod-

!ogowych Avanti. By! to zarazem zwiastun
koncepcji, z którà Audio Physic kojarzy si´
do dziÊ. Kolumny mia!y wàskà przednià
Êciank´ i du˝e membrany basowe umiesz-
czone po bokach. Taka architektura zapew-
nia!a z jednej strony pe!ne pasmo przenosze-
nia, z drugiej zaÊ – realistycznà przestrzeƒ.
Wàski front pomaga! kolumnom „zniknàç”
z pomieszczenia i odwzorowaç scen´ tak
wiernie, jak tylko pozwala!a na to realizacja
p!yty.

Po premierze Avanti Audio Physic sta!
si´ lepiej rozpoznawalny. Firma produku-

jàca wàskie kolumny o wyjàtkowej stereo-
fonii znacznie poszerzy!a grono swoich
zwolenników. W 1989 roku Gerhard zrezy-
gnowa! z pobocznych zaj´ç i wszystkie 
wysi!ki skoncentrowa! na rozwoju przed-
si´biorstwa. W 1992 odkupi! udzia!y Hege-
nera, który musia! si´ zatroszczyç o rodzin-
ny biznes po tym, jak jego ojciec zapad! 
na zdrowiu. Panowie pozostali jednak
przyjació!mi. Jak si´ póêniej oka˝e, w!aÊnie
ta przyjaêƒ pomo˝e firmie przetrwaç naj-
trudniejszy okres.

Lata mija!y, a Gerhard jako jedyny 
w!aÊciciel i dyrektor generalny budowa! 
kolumnowe imperium. Z poczàtku sz!o
mu Êwietnie. Sukcesy Tempo II, a zw!asz-
cza Virgo, po recenzji w amerykaƒskim
„Stereophile’u” (1995), zadzia!a!y jak tram-
polina i przenios!y Audio Physica do 
g!oÊnikowej superligi. WieÊç o smuk!ych
kolumienkach, które nie dosyç, ˝e budujà
pi´knà przestrzeƒ, to jeszcze dyskretnie si´

prezentujà, lotem b!yskawicy obieg!a Êwiat
i wywo!a!a na nie prawdziwà mod´. Pal
szeÊç zapaleƒców, którzy i tak kupià dowol-
nie wyglàdajàce skrzynki, byle tylko dobrze
gra!y. Ale Audio Physiki spodoba!y si´ tak-
˝e p!ci pi´knej, poniewa˝ dzi´ki swoim 
gabarytom bezinwazyjnie wtapia!y si´ 
w umeblowanie salonu. Firma wyp!yn´!a
na szerokie wody, a nowe rynki stan´!y dla
niej otworem. Nikogo nie trzeba ju˝ by!o
przekonywaç do s!usznoÊci przyj´tych 
za!o˝eƒ teoretycznych, a ich autor z nie-
groênego dziwaka przeobrazi! si´ w nie-
kwestionowanego guru konstruktorów.
Ch´tnie cytowany i przywo!ywany jako 
autorytet – stanà! na szczycie s!awy.

Pora˝ki
Niestety, skala sukcesu okaza!a si´ przy-

t!aczajàca i Gerhard zaczà! pope!niaç b!´dy.
Zamiast kontynuowaç dzia!alnoÊç, którà
wreszcie doceni! Êwiat, postawi! na ekspan-
sj´. Jego idee fixe sta!o si´ budowanie pe!-
nych systemów do odtwarzania muzyki.
Nie tylko kolumn, ale tak˝e gramofonów,
przedwzmacniaczy, koƒcówek mocy, a na-
wet kabli. Zanim opracowa!by w!asne,

chcia! si´ zajàç dystrybucjà znanych marek
na terenie Niemiec. Nie trzeba by!o d!ugo
czekaç, ˝eby w ofercie Audio Physica poja-
wi!y si´ êród!a Forsella, wzmacniacze Ady-
tona i okablowanie Wireworlda. I o ile Ger-
hardowi ledwie wystarcza!o czasu i energii
na prowadzenie bie˝àcej dzia!alnoÊci, zwià-
zanej z zestawami g!oÊnikowymi, to na 
dodatkowe aktywnoÊci doba okaza!a si´
zdecydowanie za krótka. Przyj´ta strategia
prostà drogà prowadzi!a do przecià˝enia
organizmu, który w koƒcu nie wytrzyma!.
W konsekwencji Joachim wi´kszoÊç czasu
w latach 1999-2000 sp´dzi! w szpitalu.

Zmiany
Na szcz´Êcie by! na tyle przewidujàcy, by

zdaç si´ na zdolnego konstruktora. W 1997
roku zatrudni! na pe!ny etat Manfreda 
Diesterticha, który przejà! jego obowiàzki 
i mia! si´ zatroszczyç o tworzenie nowych
modeli. WczeÊniej Audio Physic korzysta!

tak˝e z us!ug Bernda Theissa, odpowie-
dzialnego m.in. za subwoofer Terra i pod-
!ogówki Libra.

Prawdziwe problemy zacz´!y si´ jednak,
kiedy firma z Brilon, zacz´!a inwestowaç we
wzmacniacze cyfrowe. Gerhard by! ju˝ wte-
dy w kiepskim stanie, a na domiar z!ego na
swojej drodze spotka! typa spod ciemnej
gwiazdy. Ten obieca! mu gruszki na wierz-
bie i spe!nienie marzeƒ o elektronice sy-
gnowanej logiem Audio Physica. Musia!
mieç jakàÊ wiedz´ z zakresu elektroniki, ale
prawdziwe mistrzostwo osiàgnà! w robie-
niu dobrego wra˝enia. Nie omieszka! te˝
wystawiaç s!onych faktur za ka˝dy, nawet
najmniejszy przejaw swojej aktywnoÊci.

DoÊç szybko sytuacja zacz´!a si´ wymy-
kaç spod kontroli. Wszystko, co Audio
Physic zarobi!, by!o inwestowane w kolejne
prototypy. Powsta!o ich kilkadziesiàt, ale
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Dieter Kratochwil – dyrektor
generalny i jeden z trzech
udzia!owców Audio Physica. 
Poza prowadzeniem firmy 
lubi dobrà kuchni´ i bezpieczne,
wygodne samochody.

Manfred Diestertich – od ponad
dekady g!ówny konstruktor 
Audio Physica.

Stefan Dreischarf odpowiada 
za prezentacje, kontakty 

ze sklepami i materia!y 
informacyjne.
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˝aden nie dzia!a! d!u˝ej ni˝ kilka tygodni.
Kiedy ju˝ wydawa!o si´, ˝e sukces jest 
blisko, a wzmacniacz uda!o si´ wykorzystaç
do prezentacji kolumn, po pewnym czasie
nast´powa!a awaria. Projekt Cherubin, 
bo takà nazw´ mia!y docelowo nosiç pe-
chowe wzmacniacze, okaza! si´ komplet-
nym niewypa!em i narazi! firm´ na gigan-
tyczne straty. 

Zdajàc sobie spraw´, ̋ e Audio Physic stoi
na skraju wyp!acalnoÊci, w 2002 roku Ger-
hard zrezygnowa! z funkcji dyrektora gene-
ralnego. Jego by!y wspólnik – Wilhelm 
Hegener – obserwowa! ca!à sytuacj´ z ro-
snàcym niepokojem. Kiedy sta!o si´ jasne,
˝e pozbawiona przywództwa i p!ynnoÊci 
finansowej firma mo˝e przestaç istnieç, za-
proponowa! zatrudnienie menad˝era z ze-
wnàtrz. Pod koniec 2002 roku piecz´ nad
Audio Physikiem przejà! Dieter Kratochwil
(jego babcia by!a Âlàzaczkà i ponoç fanta-
stycznie gotowa!a). Gerhard coraz bardziej
usuwa! si´ w cieƒ, a˝ w koƒcu sta!o si´ to,
co pr´dzej czy póêniej wydawa!o si´ nie-
uniknione. 20 grudnia 2004 roku pe!ny 
pakiet udzia!ów odkupi!y od niego trzy
osoby: Dieter Kratochwil – dyrektor gene-
ralny, Karl Becker – doradca podatkowy 
i Wilhelm Hegener, którego losy znów
splot!y si´ z firmà. I tak pozosta!o do dziÊ.
Za dzia!alnoÊç operacyjnà odpowiada Kra-
tochwil; pozostali dwaj sà inwestorami 
finansowymi. Teoretycznie nie interesuje
ich nic poza dywidendà, ale jak pokazuje
historia, dla Wiliego Audio Physic zacho-
wa! du˝à wartoÊç sentymentalnà. W koƒcu
to jego pierwsza w!asna firma.

Porzàdki
Z chwilà obj´cia stanowiska Kratochwil

zaczà! robiç porzàdki. Jednym ci´ciem za-
koƒczy! kapita!och!onny projekt Cherubin,
a nast´pnie uproÊci! struktur´. Stopniowo
rezygnowa! z dystrybucji innych marek,
chcàc skoncentrowaç ca!à energi´ na ko-
lumnach. Póêniej dokona! przeglàdu sieci
sprzedawców w Niemczech. W jej wyniku
ze 100 sklepów, handlujàcych AP teore-
tycznie, pozosta!o 40 rzeczywiÊcie aktyw-
nych. Obecnie jest ich 50, ale generujà
wi´ksze obroty ni˝ wczeÊniejsza setka.

Ostatecznie przyszed! czas na uporzàd-
kowanie katalogu i ujednolicenie wzor-
nictwa. Jak mówi Dieter, wczeÊniej ka˝da
kolumna Audio Physica wyglàda!a inaczej.
Je˝eli ktoÊ nie Êledzi! oferty, nie by! w stanie
stwierdziç, ˝e poszczególne modele pocho-
dzà z tej samej wytwórni. Podobnie trudno
by!o okreÊliç ich pozycj´ w hierarchii. Aby
temu zaradziç katalog podzielono na trzy
serie, grupujàce modele kierowane do co-
raz bardziej wymagajàcych odbiorców. Dla
poczàtkujàcych jest Yara, dla zaawansowa-
nych – High End, a dla najbardziej wtajem-
niczonych i zamo˝nych – Reference.
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Wewn´trzny 
szkielet usztywnia 

du˝à obudw´.

Cardeas – dolne coko!y, przygotowane 
do monta˝u gniazd. W zag!´bienie 

trafia filtr woofera.

Cardeas 
– kratka 

w komorze 
Êredniotonowej 

pozwala 
oszcz´dniej 

stosowaç 
wyt!umienie. 
Dzi´ki temu 

dêwi´k b´dzie szybszy.

Cardeas 
– tylna Êcianka 

z gi´tego MDF-u 
i dodatkowe 

wzmocnienia.

Najnowszy 
efekt 

wspó!pracy 
Audio Physica

z firmà Wavecor 
– 25-cm 

woofer 
z membranà 
aluminiowà.

G!oÊnik 
Êredniotonowy przygotowany 

do monta˝u w koszu z aluminium.

G!oÊnik wysokotonowy 
w przekroju. Dêwi´k emituje

aluminiowa membrana. Nap´d 
to magnes neodymowy.

Mi´kkie kopu!ki trafià do Tempo VI.

Cardeas 
– szkielet 
obudowy 
i filtr sekcji niskotonowej



Hi•Fi i Muzyka 11/09 27

Wzrost ceny ma si´ za ka˝dym razem 
odzwierciedlaç w przyroÊcie jakoÊci, pod
warunkiem, ˝e do kolumn zostanie pod!à-
czona elektronika z adekwatnego segmentu
cenowego. Cardeas nie rozwinie skrzyde!,
sterowany wzmacniaczem Cambridge Au-
dio, a uproszczenia Yary wyjdà na jaw prze-
Êwietlone monoblokami Audio Researcha.
Wszystko ma swoje miejsce, a mezalianse
niekoniecznie przyniosà oczekiwany efekt.

Organizacja
Siedziba Audio Physica znajduje si´ 

w Brilon – 15-tysi´cznym miasteczku, po-
pularnym ze wzgl´du na bliskoÊç tras nar-
ciarskich. Znudzeni depresjà Holendrzy
przyje˝d˝ajà tu ch´tnie, ˝eby poszusowaç
na stoku albo po prostu pochodziç po gó-
rach. Podró˝ zajmuje oko!o dwóch, trzech
godzin, wi´c wpadajà do Brilon i okolicz-
nych miejscowoÊci nawet na weekend. Dla
tematu tego artyku!u wydaje si´ to mo˝e
niespecjalnie istotne, ale w!aÊnie ze wzgl´du
na owà geograficznà bliskoÊç Holandia by-
!a dla Audio Physica pierwszym du˝ym
partnerem handlowym za granicà.

Z firmy skoncentrowanej na rynku nie-
mieckim Audio Physic stopniowo sta! si´
markà mi´dzynarodowà. Jeszcze 12 lat te-
mu eksport stanowi! zaledwie 10 % przy-
chodów. Przed pi´cioma laty te proporcje
wynosi!y ju˝ 40/60, a obecnie w Niemczech
sprzedaje si´ „zaledwie” 28 % produkcji.
Pozosta!e 72 % trafia na rynki zagraniczne. Manfred Diestertich – g!ówny konstruk-

tor firmy – równie˝ lubi podró˝e, ale za-
miast do sàsiadów przynajmniej raz w roku
wybiera si´ w przeciwnym kierunku. Doce-
nia dobre wino, a wystarczy przejechaç au-
tostradà oko!o 230 km, ˝eby dotrzeç do
maleƒkiego regionu Ahr. Niewdzi´czne
skaliste gleby i strome zbocza, które wyklu-
czajà zbiór kombajnami, rodzà wybitne
roczniki spaetburgundera (niemiecka na-
zwa pinot noir) oraz regionalnej specjalno-
Êci – fruhburgundera. Niemieckie wydanie
specjalnoÊci winiarzy z Burgundii potrafi
zachwyciç elegancjà i ulotnym, a zarazem
nasyconym smakiem. Znakomita jakoÊç
jest tu zwykle dost´pna w akceptowalnej
cenie, czego o Francuzach, niestety, powie-
dzieç nie mo˝na.

Je˝eli chodzi o sprawy zawodowe, Man-
fred równie˝ stawia na dobry smak. Bierze
pod uwag´ nie tylko wskazania aparatury
pomiarowej, ale te˝ cechy brzmieniowe po-
szczególnych rozwiàzaƒ i komponentów.
Poza tym stara si´ przewidzieç rzeczywiste
warunki, w jakich przyjdzie pracowaç 
kolumnom z danej serii. Taƒsze powinny
wi´cej wybaczaç, poniewa˝ zasilajàce je
wzmacniacze b´dà pochodzi!y ze Êredniej
pó!ki. High-endowe nie mogà niczego ma-
skowaç, poniewa˝ nie pokaza!yby zalet wy-
rafinowanej elektroniki. Pryncypia pozo-
stajà jednak niezmienne. Poza doskona!à

stereofonià kolumny Audio Physica muszà
byç naturalne, szybkie i wprowadzaç jak
najmniej zniekszta!ceƒ. W najnowszym
modelu Cardeas s!ychaç to wyraênie. Na-
cisk po!o˝ono na b!yskawicznà reakcj´ na
impuls – równie˝ w zakresie niskich tonów
– oraz przejrzystoÊç i czytelnoÊç. Podbar-
wieƒ jest tak ma!o, ˝e w pierwszej chwili 
zestawy brzmià niemal obco. Kiedy po kil-
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Zamiast zaÊlepek mo˝na zamówiç
drugà par´ gniazd do bi-wiringu.
Kolumny sà dobierane w pary.
Oznaczona jako A powinna staç 
z prawej strony s!uchacza; 
B – z lewej. Dotyczy to
wszystkich modeli Audio Physica.

…ale do 
aluminiowej 
p!yty, 
izolujàcej 
od drgaƒ.

Obudowy Avanti V 
czekajà na swojà kolej.

W Cardeasach 
przetworniki 
nie sà przykr´cane 
do deski g!oÊnikowej...
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kunastu minutach oswajamy si´ z ich neu-
tralnoÊcià, chcemy s!uchaç wi´cej i wi´cej.

Lwià cz´Êç czasu Manfred sp´dza w fir-
mie oraz w domu, gdzie równie˝ intensyw-
nie pracuje nad nowymi projektami. Jako
˝e Audio Physic sam projektuje nie tylko
zwrotnice i obudowy, ale równie˝ prze-
tworniki, nie narzeka na nadmiar wolnego
czasu.

Fabryka wyglàda raczej skromnie i je˝eli
ktoÊ by si´ spodziewa! zobaczyç wielkà ha-
l´, w której robota idzie na trzy zmiany,
najpewniej przejecha!by obok. Ot, zwyk!y
zadbany budyneczek przy cichej uliczce.
Nawet umieszczone w rogu logo !atwo
przeoczyç. Przyczyna „kompaktowych”
rozmiarów jest prosta. W Brilon mieÊci si´
dzia! projektowo-badawczy, kilka pokoi
biurowych, salka konferencyjna i montow-
nia. Jest te˝ podr´czny magazyn, w którym
przechowuje si´ komponenty niezb´dne do
bie˝àcej produkcji oraz ma!à parti´ kolumn
gotowych do odbioru. G!ówny magazyn
znajduje si´ nieopodal. Nie jest to szczegól-
nie wygodne, poniewa˝ niepotrzebnie traci
si´ czas i pieniàdze na dodatkowe kursy.
Ponadto skala dzia!alnoÊci powoduje, ˝e
firmie robi si´ coraz ciaÊniej. W ubieg!ym
roku Audio Physic rozwa˝a! przeprowadz-
k´ do nowych pomieszczeƒ, ale ze wzgl´du
na niepewnà sytuacj´ gospodarczà inwesty-
cj´ od!o˝ono. Z wypowiedzi Dietera mo˝na
jednak wywnioskowaç, ˝e temat wraca.
Niewykluczone wi´c, ˝e transakcja zostanie
sfinalizowana ju˝ w przysz!ym roku.

Skrzynki
Tymczasem wszystko odbywa si´ po 

staremu. Komponenty sà zamawiane u ze-
wn´trznych dostawców. Cz´Êç nadal po-
chodzi z Europy, ale wi´kszoÊç przyp!ywa 
z Chin. Ju˝ teraz obudowy do prawie
wszystkich modeli powstajà w Kraju Ârod-
ka. G!ównà przyczynà nie sà bynajmniej
ni˝sze ceny, choç zapewne stanowià dodat-
kowy magnes. Dieter twierdzi, ˝e w Chi-
nach op!aca si´ kupowaç równie˝ ze wzgl´-
du na wysokà jakoÊç. Zdolni stolarze z Da-
nii zajmujà si´ obecnie g!ównie intratnà
produkcjà mebli, a ci, którzy teoretycznie
mogliby ich zastàpiç, nie dysponujà odpo-
wiednimi kwalifikacjami. Dochodzi do ta-
kich paradoksów, ˝e skrzynki gi´te w Kraju
Ârodka wyglàdajà lepiej ni˝ ze s!ynnej
Hornslet Cabinets. Wszystko przez brak
rzemieÊlników z doÊwiadczeniem. Przed 20
laty w Danii dzia!a!o kilkadziesiàt stolarni,
które kszta!ci!y kadr´ i nie tylko spe!nia!y
wysokie wymagania, ale te˝ nie marudzi!y
na niewielkie zamówienia i by!y na tyle 
elastyczne, by reagowaç na sezonowoÊç 
w bran˝y hi-fi. Teraz zosta!o ich niewiele, 
a najlepsi rzemieÊlnicy zajmujà si´ wykony-
waniem „designerskich” rega!ów. W tej sy-
tuacji zdecydowano si´ rozpoczàç poszuki-
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podwójnych 
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wania w Chinach, co okaza!o si´ strza!em 
w dziesiàtk´. OczywiÊcie i tam zdarzajà si´
wpadki, wi´c niezb´dna jest drobiazgowa
kontrola jakoÊci. Je˝eli skrzynka nie zosta-
nie wykoƒczona starannie, inspekcja w Bri-
lon natychmiast to wy!apie. Ka˝da obudo-
wa, zanim jako gotowa kolumna opuÊci 
fabryk´, jest poddawana uwa˝nym ogl´dzi-
nom. Nawet drobna ryska czy ubytek for-
niru na kancie z ty!u jest powodem, by
przesunàç jà do tzw. grupy A-. Tak sklasy-
fikowana para nie trafi ju˝ do odbiorcy ja-
ko pe!nowartoÊciowa. Co wi´cej – nie opu-
Êci granic Niemiec, a przynajmniej nie bez-
poÊrednio z fabryki. Grupa A- rozchodzi
si´ po niemieckich dilerach, którzy mogà 
jà sprzedawaç w obni˝onej cenie, wyraênie
zaznaczajàc, z czego wynika dyskonto. Pe!-
nej ceny mo˝na ̋ àdaç tylko za towar pierw-
szej jakoÊci. Ta procedura jest stosowana
tylko do skrzynek, które majà drobne, 
niekiedy ledwie zauwa˝alne defekty po-
wierzchniowe. Je˝eli zaÊ ca!a partia okaza-
!aby si´ wadliwa, nikt nawet nie zacznie
montowaç w niej g!oÊników. To po prostu
nie mia!oby sensu. 

G!oÊniki i filtry
Przetworniki powstajà wg indywidualne-

go projektu Manfreda. Jak twierdzi, nawet
w Yarach czy Sitarach nie stosuje si´ g!oÊni-
ków „z pó!ki”. Modyfikacje odbywajà si´
na bazie seryjnych modeli, ale coraz cz´Êciej
Niemcy wykonujà g!oÊniki od podstaw. 
Z renomowanymi europejskimi producen-
tami, takimi jak Seas czy Peerless firma na-
dal wspó!pracuje, ale z coraz mniejszym
przekonaniem. ZacieÊnia natomiast kon-
takty z ma!o jeszcze znanà wytwórnià 
Wavecor. Jak mówi Manfred, Skandyna-
wowie robià si´ coraz bardziej konserwa-
tywni i leniwi. Wa˝niejszy od nowego pro-
jektu kosza czy kszta!tu zawieszenia jest dla
nich weekendowy wyjazd na ryby. W jego
g!osie pobrzmiewa rozgoryczenie, ale trud-
no si´ dziwiç. Przed kilkoma laty próbowa!

ich przekonaç do idei podwójnego kosza 
i do pomys!u izolacji od drgaƒ przy u˝yciu
spr´˝ystego zawieszenia. Sz!o jak po gru-
dzie i druga strona wyraênie stara!a si´ go
nak!oniç do rezygnacji z pomys!ów, które
tylko niepotrzebnie wprowadzajà zam´t.

Wavecor prezentuje zupe!nie inne po-
dejÊcie. Jest firmà na dorobku, a trudno 
o lepszà rekomendacj´ ni˝ wspó!praca z tak
uznanà markà jak Audio Physic. Wytwór-
nia dzia!a w Chinach, ale za!o˝yli jà Duƒ-
czycy, projektujàcy wczeÊniej dla Vify.
Przeprowadzili si´ i otworzyli ma!à fa-
bryczk´. Nie bojà si´ wyzwaƒ i sà otwarci
na nowe pomys!y. Wykonujà krótkie serie 
i ponoç naprawd´ anga˝ujà si´ w prac´.
Manfred jest z nich bardzo zadowolony 
i niewykluczone, ˝e ju˝ nied!ugo mianuje
ich nadwornym dostawcà.

Wiele uwagi w firmie poÊwi´ca si´ tak˝e
zwrotnicom. Ich elementy majà byç mak-
symalnie przejrzyste i nie modulowaç
brzmienia. Z tego wzgl´du w drogich mo-
delach stosuje si´ kondensatory Clarity
Cap. Okaza!o si´ bowiem, ˝e najlepiej spe!-
niajà te oczekiwania, pozostajàc trans-
parentnymi dla sygna!u i ukazujàc zalety
wyrafinowanych tweeterów. 

Próby ods!uchowe Manfred stawia nawet
wy˝ej od pomiarów, które stanowià dla nie-
go jedynie punkt wyjÊcia do pracy nad ko-
lumnà. OczywiÊcie, sà istotne i bez nich nie
da si´ tworzyç powa˝nej konstrukcji, ale
zdarzajà si´ sytuacje, w których przyrzàd nie
wykazuje nic, a zmian´ daje si´ zauwa˝yç 
w ods!uchu. Je˝eli chodzi o wewn´trzne
okablowanie, to konstruktor uwa˝a, ˝e o ile
do wooferów wystarczà po prostu przyz-
woite przewody, byle nie ogranicza!y prze-
p!ywu pràdu, o tyle pod!àczaniu przetwor-
ników wysokotonowych warto poÊwi´ciç
wi´cej uwagi. Tweetery okazujà si´ wra˝liwe
na jakoÊç kabli, czego pomiary nie wyka˝à,
ale w ods!uchu ró˝nice stajà si´ wyraêne.

Zapytany o przyczyn´ niech´ci do bi-wi-
ringu Diestertich stwierdzi!, ˝e wi´cej z tym

k!opotu ni˝ rzeczywistego po˝ytku. Audio-
filskie okablowanie ma cz´sto wysokà po-
jemnoÊç, wi´c dublujàc je, utrudniamy tylko
prac´ wzmacniaczowi. Lepiej kupiç poje-
dynczà par´ lepszych kabli i zasiliç kolumny
sygna!em wysokiej jakoÊci. Wi´cej sensu ma
bi-amping, chocia˝ tutaj trzeba pami´taç, ˝e
koƒcówki mocy muszà mieç to samo
wzmocnienie (gain) i takà samà faz´. Je˝eli

nastàpi niezgodnoÊç, efekt oka˝e si´ prze-
ciwny do zamierzonego.

Pokój
Ods!uchy w Audio Physicu odbywajà si´

w specjalnie przygotowanym pokoju o po-
wierzchni ok. 27 m2. Zazwyczaj kolumny
stojà 1,45 m od Êciany tylnej i oko!o metr
od bocznych. Baza wynosi 3,1 m. Z aran˝a-
cjà akustycznà nie przesadzano, tak aby po-
mieszczenie nie zamieni!o si´ w studio, ale
zachowa!o cechy normalnego pokoju
mieszkalnego. Na pod!odze le˝y we!niana
wyk!adzina. Drzwi wy!o˝ono filcowà matà,
takà samà, jakiej si´ u˝ywa do t!umienia
obudów. W rogach i pod sufitem przymo-
cowano kilka ustrojów akustycznych, 
a przy bocznych Êcianach ustawiono kwa-
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Zwrotnice 
z przylutowanym 

okablowaniem
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kolumny 
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na ostatecznà 
inspekcj´. 
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i trafià 
do grupy „A-”.

Spr´˝yste zawieszenie g!oÊnika.
Zewn´trzny pierÊcieƒ styka si´
z obudowà. Wewn´trzny, 
do którego mocuje si´
przetwornik – wisi na g´stej
siatce z tworzywa sztucznego.
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dratowe rega!y z Ikei. Roz!o˝ono na nich
p!yty i audiofilskie czasopisma. Znajdujàca
si´ naprzeciw g!oÊników czerwona kanapa
zach´ca do d!ugiego s!uchania. Sweet spot
znajduje si´ dok!adnie na jej Êrodku.

Audio Physic u˝ywa elektroniki Burme-
stera jako neutralnej, przejrzystej i dobrze
ukazujàcej cechy kolumn. Kable sà standar-
dowe – g!oÊnikowe Phonosophie (pocho-
dzà od tego samego dostawcy i wyglàdajà
identycznie jak Naim NACA5) oraz ci´te z
metra !àczówki profesjonalne. ˚adnych
frykasów, które mog!yby stroiç brzmienie
albo spowodowaç, ˝e kolumny zagrajà
pi´knie, ale niekoniecznie rzetelnie. Przy
projektowaniu obowiàzuje zasada surowo-
Êci i neutralnoÊci. Ostateczne strojenie 
systemu u˝ytkownik i tak wykona we w!a-
snym zakresie.

Cardeas 
Nasza wizyta w Brilon zbieg!a si´ z ukoƒ-

czeniem prac nad nowym modelem Carde-
as. Kolumny mia!y oficjalnà premier´ na
wystawie High End w Monachium, ale wte-
dy chodzi!o raczej o pokazanie nowoÊci, ni˝
prezentacj´ potencja!u brzmieniowego. 
Teraz projekt doszlifowano i rozpocz´to 
seryjnà produkcj´. Zgodnie z naszymi przy-
puszczeniami, Cardeas przypiecz´towa! los
Caldery. Wydawa!o si´ po prostu niepraw-
dopodobne, ̋ eby dwie kolumny tak bardzo
zbli˝one cenowo mog!y funkcjonowaç
równoczeÊnie. Poza tym Cardeas zawiera

przetworniki II generacji i ma przewy˝szaç
Calder´ w ka˝dym aspekcie. 

Du˝y pod!ogowy uk!ad zbudowano 
w oparciu o przetworniki z membranami
aluminiowymi. We wszystkich, za wyjàt-
kiem woofera, zastosowano firmowe roz-
wiàzanie Active Cone Damping II. W od-
ró˝nieniu od pierwszej generacji, w której
krà˝ek z tworzywa sztucznego przyklejano
od spodu membrany, tutaj jest on naciàga-
ny na jej obrze˝e. Monta˝ wymaga znacznie
wi´kszej precyzji, ale nowa technika zapew-
nia lepszà reakcj´ membrany i efektywne
t!umienie rezonansów. Manfred podkreÊla,
˝e dzi´ki ACD II aluminiowe g!oÊniki prze-
stajà rezonowaç. Zachowujà zalety, takie
jak sztywnoÊç i t!okowà prac´, ale tracà 
nieprzyjemny nalot, identyfikowany z me-
talicznym brzmieniem. Dêwi´k jest szybki,
selektywny, a jednoczeÊnie wolny od pod-
barwieƒ, czyli dok!adnie taki, o jaki chodzi
konstruktorowi.

Wysokich tonów nie odtwarza kopu!ka,
ale g!oÊnik z membranà sto˝kowà, tak jak 
w przypadku pozosta!ych zakresów. Tutaj
mamy do czynienia z tweeterem 2. generacji.
Jest przede wszystkim wi´kszy od stosowa-
nego w Virgo 5 – zamiast 19 mm, Êrednica
wynosi 22 mm. Poza tym wzros!a obcià˝al-
noÊç i efektywnoÊç – z 89 dB do 92 dB. Prze-
twornik wprowadza mniej zniekszta!ceƒ
i oferuje równiejszà charakterystyk´ przeno-
szenia. Na razie b´dzie montowany tylko 
w Cardeasach, ale naturalnà kolejà rzeczy 
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w przysz!oÊci zobaczymy go tak˝e w innych
modelach.

Przetworniki Êrednio- i nisko-Êrednioto-
nowe poza uk!adem ACD II wyposa˝ono 
w podwójny kosz. Po raz pierwszy firma za-
stosowa!a to rozwiàzanie w Virgo 5, a teraz
mo˝na si´ na nie natknàç ju˝ w Sitarach.
Zapewne ró˝nià si´ szczegó!y wykonania 
samych przetworników, ale idea „dual 
basketu” pozostaje ta sama. Aluminium jest
wytrzyma!e, odporne na odkszta!cenia me-
chaniczne i zdolne unieÊç ci´˝ki magnes.
Niestety, !atwo wpada w rezonans. Mem-
brana jest lekka i nie potrzebuje tak solidne-
go wspornika. Do jej utrzymania wystarczy
a˝urowy szkielet wewn´trzny, wykonany 
z antyrezonansowego tworzywa. Aluminio-
wy kosz obejmuje mniejszy, plastikowy, ale
nie ma stycznoÊci z membranà. Dzi´ki temu
konstrukcja zachowuje mechanicznà wy-
trzyma!oÊç, a jednoczeÊnie rezonans alumi-
nium nie podbarwia dêwi´ku. Pomi´dzy 
zewn´trznym a wewn´trznym koszem za-
k!ada si´ uszczelk´, która wyt!umia drgania.
Dodatkowo element aluminiowy jest za-
koƒczony okràg!ym radiatorem, który u!a-
twia odprowadzanie ciep!a z cewki. Krótko
mówiàc – same zalety.

Zupe!nà nowoÊç stanowià 25-cm woofe-
ry. Ich aluminiowe membrany zawieszono
na grubych resorach, umo˝liwiajàcych pra-
c´ z du˝ym wychyleniem. W ka˝dej kolum-
nie pracuje jeden g!oÊnik i dodatkowo –
membrana bierna, która poprawia efektyw-

noÊç przetwarzania najni˝szych cz´stotli-
woÊci. OczywiÊcie, starym zwyczajem sekcj´
basowà przeniesiono na boczne Êcianki.

Na froncie pracuje tweeter i wszystkie ni-
sko-Êredniotonowce. Sà mocowane do gru-
bej aluminiowej p!yty, ale nie wszystkie sty-
kajà si´ z nià bezpoÊrednio. W monta˝u 
wysoko- i Êredniotonowca zastosowano wa-
riacj´ na temat zawieszania strunowego SSC.
W!aÊciwy ko!nierz g!oÊnika znajduje si´ 
w Êrodku wi´kszego pierÊcienia, z którym
jest po!àczony g´stà siateczkà ze specjalnie
dobranego tworzywa. Tylko ten zewn´trzny
okràg styka si´ z obudowà. W!aÊciwy prze-
twornik wisi na siatce, przez co jest odizolo-
wany od jej drgaƒ. To rozwiàzanie genialne
w swojej prostocie, ale Manfred jest przeko-
nany, ˝e doskonale si´ sprawdza i pomaga
uzyskaç oczekiwany rezultat brzmieniowy.

Obudowa to skomplikowana konstruk-
cja, wzmocniona systemem wewn´trznych
usztywnieƒ. Âcianki sà podwójne, a ze-
wn´trzne panele ozdobne – izolowane gàb-
kowymi przek!adkami. Izoluje si´ tak˝e
wkr´ty mocujàce kosze. Do tego celu s!u˝à
neoprenowe wk!adki, umieszczane w otwo-
rach monta˝owych. Wyraênie widaç, ˝e
projektantowi zale˝a!o na wyeliminowaniu
wibracji, mogàcych pogorszyç warunki pra-
cy g!oÊników.

Zamiast tortu
Wszystko wskazuje na to, ˝e Cardeas da

poczàtek nowej generacji referencyjnych

kolumn Audio Physica. Kiedy opuszczali-
Êmy fabryk´, na transport do klienta czeka-
!a ostatnia para Kronosów. Ale wiadomo,
˝e firma o takiej renomie nie mo˝e d!ugo
pozostawaç bez flagowca. Tutaj na pewno
nale˝y oczekiwaç nowoÊci. Najbli˝sza 
przysz!oÊç przyniesie jednak coÊ innego. 
W 2010 roku Audio Physic b´dzie obcho-
dzi! 25. urodziny. Z tej okazji powstanie 
jubileuszowa edycja kolumny, która w jego
historii odegra!a kluczowà rol´. Tempo 
powoli urasta do rangi symbolu. By!o
Êwiadkiem zmiennych kolei losu firmy – jej
poczàtku, wzlotów i upadków, a wreszcie
wyjÊcia na prostà – wszystkiego, co si´ 
wydarzy!o przez ostatnie çwierçwiecze. 
W jubileuszowym wydaniu firma z Brilon
zapowiada mi!e niespodzianki. Mo˝e b´-
dzie to nowy tweeter, mo˝e filtr wykonany
z selekcjonowanych elementów, a mo˝e coÊ
jeszcze innego. Na razie to tajemnica. Naj-
wa˝niejsze, ˝e jest co Êwi´towaç, a urodzi-
nowa impreza ma byç szczególnie uroczy-
sta. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic 
innego, jak z!o˝yç jubilatowi najlepsze ˝y-
czenia. Sto lat! "
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