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Davone Rithm
Skàd pomys! na takà obudow´? 
Paul Schenkel sam nie potrafi 
precyzyjnie odpowiedzieç 
na to pytanie. Mówi, ˝e 
patrzàc na przedmioty, 
widzi w nich potencjalne 
kolumny g!oÊnikowe. 
Inspirujà go 
architektura i meble. 
A kszta!t !uku 
pojawi! si´ 
po prostu 
któregoÊ dnia 
w szkicowniku.

Maciej 

Stryjecki

Hi-end kolumny



I dàc tym tropem, moglibyÊmy oczeki-
waç, ˝e któregoÊ dnia zobaczymy ko-
lumny przypominajàce kobiece pier-

si lub Big Maca. Inspiracji wokó! jest
mnóstwo, a odsiewaç je  mo˝e tylko
zdrowy rozsàdek.

Paulowi nie powinno go zabraknàç.
Jest z wykszta!cenia fizykiem i akusty-
kiem, sam te˝ zaprojektowa! obudowy
Rithmów. W procesie ich powstawania
podkreÊla etap pomiarów oraz optyma-
lizacji kszta!tu „skrzynek” na ich podsta-
wie. Nie oby!o si´ te˝ bez komputero-
wych symulacji i prób ods!uchowych,
wobec czego trudno uznaç, ˝e krzywizny
sà dzie!em przypadku. Warto dodaç, ˝e
duƒska manufaktura nie wykorzysta!a
obudowy jako punktu wyjÊcia do stwo-
rzenia ca!ej linii kolumn, wymieniajàc 
w kolejnych wcieleniach przetworniki
lub przeskalowujàc projekt na potrzeby
monitorów czy subwoofera. 

Davone ma katalog najskromniejszy 
z mo˝liwych – zawiera tylko jeden mo-
del kolumn. Po raz pierwszy zaprezento-
wano je na wystawie hi-fi w Kopenha-
dze, a linia produkcyjna pojawi!a si´ rok
póêniej. Od tego czasu rozpocz´to te˝
próby pozyskania odbiorców za granicà.
Jak widaç, udane, bo od niedawna 
Rithm jest dost´pny tak˝e w Polsce.

Budowa
Przyglàdajàc si´ kolumnom uwa˝niej,

dochodzimy do wniosku, ˝e wzornictwo
jest wprawdzie oryginalne, ale zaznacza
si´ w nim minimalizm. Bry!a obudów jest
zwarta, a krzywizny tworzà regularny 
i mi!y dla oka kszta!t. ¸uki spi´te czarny-
mi bokami sà konstrukcjà sztywniejszà od
konwencjonalnego prostopad!oÊcianu.
Ich wykonanie jest trudniejsze, ale nie od
dziÊ Dania s!ynie ze znakomitych stolarzy.
Tym razem mieli wymagajàcego klienta,
poniewa˝ obie literki „U” sk!adajà si´ z 16
warstw drewnianej p!yty. Pomi´dzy nimi
znajduje si´ elastyczny klej, który dodat-
kowo wykazuje dobre w!aÊciwoÊci t!u-
miàce. Dzi´ki temu mo˝na by!o ograni-
czyç drgania obudowy i zapewniç g!oÊni-
kom lepsze warunki pracy. 

Kszta!t skrzynek uzyskuje si´ za pomocà
prasy – w wysokim ciÊnieniu i tem-
peraturze. Proces trwa d!ugo 
i z pewnoÊcià ma kluczowe
znaczenie dla ceny pro-
duktu. Warto jednak
pami´taç, ˝e pozba-
wione równoleg-
!oÊci Êcianki poz-
walajà reduko-
waç fale stojà-
ce wewnàtrz
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Z boku widaç precyzj´
wykonania skrzynek. 
16 warstw drewna gnie si´ 
w prasach pod dzia!aniem
wysokiej temperatury.

Maskownice
mo˝na zdjàç, 
ale ostro˝nie 
– sà delikatne.
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obudowy. Sklejka ma gruboÊç 22 mm 
i nie wymaga dodatkowych wzmocnieƒ.
Wyt!umienie sprowadza si´ do jednego
du˝ego p!ata sztucznej waty.

Zwrotnic´ ograniczono do kilku ele-
mentów. Najciekawszy wydaje si´ jednak
przetwornik. Produkowany w Norwegii
dla Davone jest uk!adem wspó!osiowym.
Wyglàda solidnie – ma odlewany kosz, 
a pot´˝ny magnes zamkni´to w ekranujà-
cej puszce. Mr. Schenkel wierzy w punk-
towe êród!a dêwi´ku, które ponoç zapew-
niajà najlepszà propagacj´ fal i efektownà,

precyzyjnie zogniskowanà przestrzeƒ.
Nie jest zresztà odosobniony w takich po-
glàdach, bo koncentryczne przetworniki
od lat stosujà z powodzeniem inni, jak
choçby KEF czy Tannoy.

W Rithmach niskie tony i Êrednic´ od-
twarza polimerowa, przezroczysta mem-
brana o Êrednicy 13,5 cm. W jej centrum
tkwi tekstylna calowa kopu!ka w niewiel-
kiej tubce wyk!adniczej, b´dàcej jedno-
czeÊnie korektorem fazy dla woofera.
G!oÊnik przykrywa delikatna maskowni-
ca. Wyd!ubaç jà z wyfrezowanego otworu
nie!atwo. Z za!o˝onymi os!onami kolum-
ny wyglàdajà lepiej, ale po ich usuni´ciu
troch´ lepiej grajà. Warto si´ pom´czyç,
tym bardziej, ˝e producent poleca takie
rozwiàzanie.

Wylot bas-refleksu wyprowadzono do
do!u i znajduje si´ on zaraz za przednià

Êciankà. Powietrze dmucha w pod!og´
pod kàtem oko!o 30 stopni. Ta nierówno-
leg!oÊç tak˝e ma zapobiegaç szkodliwym
rezonansom.

Jak nietrudno si´ domyÊliç, do dyspo-
zycji mamy jednà par´ gniazd, za to solid-
nych. Zaciski sà z!ocone i przyjmujà
wszystkie rodzaje po!àczeƒ: banany, 
wide!ki, szpilki oraz go!e przewody do 
4 mm. W komplecie znajdziemy tak˝e
kolce do wkr´cenia w podstawy.

Kolumny na zdj´ciach wyglàdajà na
wysokie, ale to mylàce. W rzeczywistoÊci

sà niewielkie – si´gajà do po!owy uda do-
ros!ego m´˝czyzny. Nie nale˝y si´ jednak
zbytnio przejmowaç wysokoÊcià po!o˝e-
nia g!oÊnika, bo promieniuje do góry pod
kàtem. 

Klientom pozostawiono do wyboru tyl-
ko dwie wersje wykoƒczenia naturalnym
drewnem d´bowym i orzechowym. Zresz-
tà to jedna z warstw sklejki.

Konfiguracja
Dobierajàc wzmacniacz, nale˝y pami´-

taç o jednym: Davone majà niskà skutecz-
noÊç. WartoÊç 85 dB sugeruje, aby szukaç
wÊród mocnych tranzystorów. Producent
nie poleca konkretnych modeli. W teÊcie
u˝ywa!em kilku konstrukcji zintegrowa-
nych z przedzia!u 2000-4000 z! i nie 
dostrzeg!em wyraênych ograniczeƒ, cho-
cia˝ zdecydowanie lepszym partnerem
duƒskich !uków okaza! si´ McIntosh 
MA7000. Dopiero z nim kolumny rozwi-
n´!y skrzyd!a, co nie powinno chyba ni-
kogo dziwiç. Radzi!bym jednak rozejrzeç
si´ za piecami o bardziej rozjaÊnionym
dêwi´ku i du˝ej wydajnoÊci pràdowej. Na
pewno pomo˝e to kolumnom w uzyska-
niu bardziej naturalnego brzmienia. 

Jako êród!o pracowa! Gamut CD3.
Okablowanie sygna!owe i g!oÊnikowe po-
chodzi!o od Fadela (Aphrodite), a siecio-
we od Fadela i Neela (N14E Gold).

Koniecznie trzeba pami´taç o wkr´ce-
niu kolców. Bez nich dêwi´k jest rozmy-

dlony i spowolniony, a bas buczy. Kolejnà
popraw´ przyniesie postawienie Rithmów
na granitowych p!ytach. Zamówienie 
takich, najlepiej o gruboÊci 3 do 5 cm, 
b´dzie si´ wiàzaç z wydatkiem prze-
kraczajàcym 500 z!, ale zmiana rysunku
niskich tonów i Êrednicy jest warta tej in-
westycji.

Wra˝enia ods!uchowe
W zale˝noÊci od materia!u muzycznego

Davone sà w stanie zaprezentowaç ró˝ne
sposoby spojrzenia na faktur´ nagraƒ. Ja-

ko pierwsze w odtwarzaczu wylàdowa!y
audiofilskie realizacje Stockfischa, Che-
sky’ego i jazzowe wycinki katalogu Refe-
rence Recordings. Oprócz bardzo dobrej
roboty dêwi´kowców warto zwróciç uwa-
g´, ˝e zwykle na p!ytach tego typu rejestru-
je si´ niewielkie sk!ady instrumentalne,
które majà najwi´kszà szans´ zabrzmieç
czysto, przejrzyÊcie i przestrzennie. Do 
tego zwykle góra pasma jest lekko wycià-
gni´ta, nadajàc ca!oÊci noÊny i Êwie˝y cha-
rakter. Duƒskie g!oÊniki czujà si´ w takim
repertuarze zdecydowanie najlepiej. Nie-
zbyt du˝a iloÊç informacji pomaga im osià-
gnàç mi!y dla ucha efekt.

Pierwsze wra˝enie to ciep!o w Êrednicy 
i zaokràglenie skrajów pasma. Dêwi´k na-
biera przez to szlifu, który uznajemy za
stereotyp lampowego brzmienia. G!osy
ludzkie sà podgrzane, ich barwa zbli˝a si´
do tego, co prezentujà wzmacniacze na
EL34. Najwa˝niejsze jest centrum pasma,
przez co instrumenty takie jak skrzypce,
gitara i saksofon wysuwajà si´ na pierwszy
plan. Ten jest zresztà wyraênie uprzywile-
jowany i lekko wypchni´ty przed lini´
g!oÊników. Je˝eli chodzi o dalsze obszary
sceny, tak˝e sà przysuni´te do s!uchacza.
Scena ma stosunkowo niewielkie rozmia-
ry. Przyznam, ˝e by!em tym troch´ zasko-
czony, poniewa˝ po przetwornikach
wspó!osiowych spodziewa!em si´ holo-
graficznych przestrzeni. Tymczasem naj-
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Zwrotnica 
z kilku elementów.

Wspó!osiowy g!oÊnik 
z Norwegii. Bas-refleks dmucha w dó!, 

pod kàtem oko!o 30 stopni.



wyraêniej Mr. Schenkel wybra! innà 
estetyk´, bardziej zbli˝onà do tak zwanej
„starej brytyjskiej szko!y brzmienia”.

Wspomniane wczeÊniej zaokràglenie
skrajów pasma objawia si´ g!ównie sposo-
bem prezentacji wysokich tonów. Zosta!y
ukszta!towane tak, by nie przeszkadzaç.
Sà lekko wycofane, a raczej – uspokojone.
Nawet gitara ze stalowymi strunami nie
przerwie relaksu z ulubionymi nagra-
niami. Mimo to dêwi´k pozostaje przej-
rzysty. Chocia˝by z powodu takiej pre-
zentacji góry sà to kolumny dla osób, 
które poszukujà w muzyce delikatnoÊci 
i spokoju. Warto przy tym zauwa˝yç, ˝e
Êrednica i góra sà ze sobà dobrze po!àczo-
ne, jakby si´ wydobywa!y z g!oÊnika sze-
rokopasmowego. Trudno si´ dziwiç, bo
by!o to jednym z g!ównych za!o˝eƒ kon-
struktora, skoro zdecydowa! si´ na koak-
sjalny przetwornik.

Membrana nisko-Êredniotonowa ma
niewielkie rozmiary, a wi´c nie powinni-
Êmy si´ spodziewaç zbyt wielkiego basu.
Tymczasem to, co s!yszymy, zaskakuje.
Kolumienki starajà si´ wydobyç jak naj-
wi´cej z polimerowego sto˝ka, co owocu-
je niespodziewanymi efektami. Warto

jednak pami´taç, ˝e w przyrodzie nic 
nie ginie ani si´ nie pojawia znikàd. 
Moc i g!´bia sà okupione nie tak precyzyj-
nà kontrolà, jak w zamkni´tych skrzyn-
kach lub typowych bas-refleksach z tu-
nelem wyprowadzonym do przodu lub
ty!u. Bas Davone przypomina ten z linii
transmisyjnej. Pami´tacie TDL-e? Tam
niskie tony pojawia!y si´ jakby z minimal-
nym opóênieniem i ciàgn´!y za sobà
„ogonek”, który czyni! je charakterystycz-
nymi i w zasadzie rozpoznawalnymi od
pierwszej chwili. Tutaj efekt wyst´puje 
w mniejszym stopniu, ale zabarwienie jest

podobne. Niskie tony sà mi´kkie, ciep!e 
i majà wyraênie zaokràglone kontury. 
Ten charakter pasuje do goràcej Êrednicy 
i !agodnej góry. To z pewnoÊcià celowy
zabieg.

Kolejnà cechà rozpoznawczà Davone
jest zakres wysokotonowy w okolicach 
6-8 kHz. G!oÊniki wykazujà tendencj´ 
to podkreÊlania syczàcych spó!g!osek,
które mimo ogólnie mi!ego charakteru
ca!oÊci lubià niespodziewanie wyjÊç na
pierwszy plan. W materiale czysto instru-
mentalnym ten zakres jest najbardziej 
s!yszalny w postaci uderzeƒ pa!eczek 
w membrany werbla i wy˝szych sk!ado-
wych reszty membran zestawu perkusyj-
nego. Mia!o to na celu pokazanie infor-
macji, które wiele osób odbiera jako
oznak´ przejrzystoÊci. I dobrze, bo dzi´ki
temu dêwi´k si´ o˝ywia w nagraniach 
o rzadkiej fakturze. 

Najnowsza p!yta Tomasza Staƒki zno-
wu zaprezentowa!a spokój i ciep!e, niezo-
bowiàzujàce, choç kojàce brzmienie. Tro-
ch´ brakowa!o ECM-owskich przestrzeni,
ale za to mog!em si´ bardziej skupiç na
grze lidera. Tym razem nie by!o ju˝ pod-
kreÊlania basu, poniewa˝ obszar ekspozy-
cji znajdowa! si´ ni˝ej, ni˝ zwykle operuje
kontrabas i fortepian w trio.

Dynamika nie pora˝a, ale w pokojach 
o niewielkiej powierzchni powinna spro-
staç potrzebom wi´kszoÊci odbiorców. 
Je˝eli jednak cz´sto organizujecie g!oÊne
imprezy, lepiej szukajcie wÊród du˝ych
skrzynek. Duƒskie !uki powsta!y raczej 
z myÊlà o wieczornym s!uchaniu ze szkla-
neczkà dobrego trunku w r´ce.

Rithmy nie lubià zbyt wysokich pozio-
mów g!oÊnoÊci, rozbudowanych sk!adów
instrumentalnych i gwa!townych kontra-
stów dynamicznych. Dlatego takie p!yty,
jak „3121” Prince’a, rockowe koncerty czy
Mahlerowska symfonika brzmià w troch´
pomniejszonej skali. ¸agodnoÊç i delikat-
noÊç do nich po prostu nie pasujà.

Konkluzja
Je˝eli chcecie mieç niezwykle oryginal-

ny przedmiot, który przyciàgnie uwag´
wszystkich znajomych – Davone sà strza-
!em w dziesiàtk´. 

Do dyspozycji mamy par´
z!oconych gniazd.

Davone Rithm
Dystrybucja: Moje Audio
Cena: 16500 z!

Dane techniczne:
Liczba 
dróg/g!oÊników: 2/1
SkutecznoÊç: 85 dB
Impedancja: 8 omów
Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 50-250 W
Wymiary (w/s/g): 70/21/60 cm

(maksymalnie)


