
Test kolumny 4000-8000 z!

Odtwarzacz CD: Gamut CD 3
Wzmacniacz: McIntosh MA7000
Okablowanie: Fadel Aphrodite, 

Neel N14E Gold
Stoliki: StandArt
Pod kolumnami: marmur, 3 x 40 x 60 cm

CzternaÊcie par
cz´Êç 1

Maciej Stryjecki

System
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Przedstawiamy pierwszà cz´Êç testu g!oÊników pod!ogowych. 
W tym segmencie cenowym mo˝na ju˝ znaleêç sporo ciekawych
propozycji, dlatego sugerujemy uwa˝ne Êledzenie naszego miniserialu. 
Za miesiàc kolejnych siedem par. Jakich? 
Wystarczy spojrzeç 
na zdj´cie 
i wszystko jasne.

CzternaÊcie par
cz´Êç 1
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C o przeszkadza Francuzom prze-
jàç ten kawa!ek tortu na rynku?
Ile brytyjskich firm ma podobnà

histori´ (a nawet ciekawszà)? Odpowiedzi
udzielicie sobie sami, ale od razu powiem,
˝e tak pi´knych wykoƒczeƒ nie znajdzie-
cie ze Êwiecà. A˝ si´ prosi, ˝eby pokazaç 
je w katalogach eleganckich wn´trz, ra-
zem ze sprz´tem Miele i meblami prosto 
z W!och. Luksus w czystej postaci.

Budowa
Obudowy to zwyczajny prostopad!o-

Êcian. Bez nieregularnych kszta!tów, wal-
czàcych z falami stajàcymi w Êrodku. Wy-
koƒczenie to pi´knie po!o˝ony fornir; nie
widaç ˝adnych spojeƒ. Ostre kanty mo˝e
nie sà nowoczesne, ale Bowers stawia na
klasyk´. Mo˝na urzàdziç konkurs pi´kno-
Êci i nawet Monitor Audio go chyba nie
wygra. Stolarka jest wzorcowa i nie znaj-
dziemy tu niedoróbek. Pod wzgl´dem
technologii B&W te˝ nie pozostaje w tyle.

Âredniotonowiec, po staremu, ma kew-
larowà membran´ (prosz´ najuprzejmiej
firm´ DuPont o zaprzestanie ataków 
w postaci oficjalnych pism z kancelarii
prawnej z ˝àdaniem pisowni „kevlar”, li-
tery „r” w kó!eczku i idàcych za tym spro-
stowaƒ na !amach. W j´zyku polskim
„kewlar” sta! si´ s!owem powszechnego
u˝ytku, czego firmie DuPont gratuluj´ 
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Czasem odnosz´ wra˝enie, 
˝e ludzie kupujà g!oÊniki B&W tak, 
jak iPhone’a. Bo sà modne. 
Ale nic si´ nie dzieje bez powodu.

B&W CM 7B&W CM 7
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jako niepodwa˝alnego sukcesu) i brak re-
sora, czyli FST. Taka konstrukcja unie-
mo˝liwia prac´ z du˝à amplitudà, ale te˝
w przypadku Êrednicy pasma nie jest po-
trzebna. Przetwornik nie przenosi niskich
tonów, za to plecionka rozprasza fale sto-
jàce. Brak gumowego zawieszenia zapew-
nia ponoç lepszà dynamik´.

G!oÊnik basowy, zmierzony bez resora,
ma identycznà Êrednic´ jak Êredniotono-
wy. Jest niezb´dny, poniewa˝ odtwarzanie
ni˝szych cz´stotliwoÊci wymusza wi´ksze
wychylenia. Celulozowa membrana jest
wi´c zawieszona na gumie.

Kopu!ka to aluminiowy wycinek sfery 
o przekroju 25 mm. Ma neodymowy ma-
gnes i sto˝kowy tunel, wygaszajàcy wib-
racje. Elegancko wyglàdajà aluminiowe
obr´cze. Nie wiem, czy wp!ywajà na

brzmienie, ale na efekt wizualny – na
pewno. Szkoda, ˝e wzorem Monitor Au-
dio nie uda!o si´ schowaç Êrub. Tutaj wy-
glàdajà troch´ „industrialnie”.

Bas-refleks dmucha do ty!u i ma perfo-
racje, które wyt!umiajà legendarny ju˝
szum powietrza, którego i tak chyba nikt
nie s!ysza!. Gniazda sà porzàdne – po-
dwójne i z!ocone. Kolumny nie majà pod-
stawek. W nagwintowane tuleje mo˝na
wkr´ciç albo mi´kkie gumowe nó˝ki, albo
ostre kolce. Ja wol´ szybki bas, wi´c nie
przestrasz´ si´ kaleczenia pod!ogi. Tym
bardziej, ˝e podk!adki mo˝na kupiç prak-
tycznie wsz´dzie.

Wra˝enia ods!uchowe
G!oÊnik Êredniotonowy CM 7 ma spore

rozmiary i jest jednym z najwa˝niejszych
osiàgni´ç brytyjskiej firmy. Zrozumia!e
wi´c, ˝e centrum pasma zwraca na siebie
uwag´. G!osy ludzkie sà powi´kszone i wy-
chodzà na pierwszy plan. Nawet w dyna-
micznym rocku wokal staje si´ najwa˝niej-
szà cz´Êcià spektaklu. Dzi´ki temu na B&W
chyba naj!atwiej Êledziç tekst piosenek, nie
mówiàc o libretcie w muzyce operowej.

Wysokie tony sà dozowane oszcz´dnie.
Nie jest to wycofanie ani st!umienie; bar-
dziej wyraz dba!oÊci o to, by ostre cykanie
nie przeszkadza!o w s!uchaniu. Nawet 

w dynamicznym popie góra nie popada 
w przesad´ i trzeba si´ natrudziç, aby zna-
leêç p!yt´, która b´dzie w stanie zachwiaç
tym spokojem. Podobny charakter zwykle
wià˝e si´ z ociepleniem i przyciemnieniem
barwy, tymczasem dla CM 7 najwa˝niejsza
wydaje si´ precyzja i przejrzystoÊç. Dêwi´k
staje si´ przez to czysty, ch!odniejszy ni˝ 
u konkurencji i momentami przypomina
studyjne monitory. Wybrzmienia nie cià-
gnà si´ zbyt d!ugo. Przewa˝nie takie ob-
serwacje dotyczà basu, ale tym razem war-
to zwróciç uwag´ na kontrol´ wysokich
tonów. Instrumenty perkusyjne brzmià

zwykle z „ogonkiem”. Po uderzeniu pa-
!eczki w talerz lub werbel mamy do czy-
nienia z czymÊ w rodzaju echa, natomiast
w B&W dêwi´k wygasa natychmiast. Do
takiej prezentacji trzeba si´ przyzwyczaiç,
ale !atwiej si´ analizuje struktur´ nagraƒ 
i partie poszczególnych instrumentów.

W muzyce symfonicznej odczujemy lek-
kie przyciemnienie, zw!aszcza jeÊli si´ sku-
pimy na instrumentach d´tych, zarówno
blaszanych, jak i drewnianych. Na szcz´Êcie
nie odbija si´ to na przejrzystoÊci. Zaakcen-
towanie Êrednicy i kontrola wybrzmieƒ
sprawiajà, ˝e nawet w tutti mo˝emy anali-
zowaç budow´ akordów i nie obawiaç si´,
˝e jakaÊ grupa instrumentalna b´dzie ma-
skowaç innà. Porównujàc to do wi´kszoÊci
konkurentów, mo˝na odnieÊç wra˝enie
pewnej suchoÊci, tym bardziej, ˝e prze-
strzeƒ nie pora˝a rozmiarami. W tym
aspekcie tak˝e postawiono na dok!adnoÊç 
i porzàdek. Po raz kolejny brytyjskie pod!o-
gówki zachowujà si´ podobnie do studyj-
nych monitorów. Je˝eli lubicie takà estety-
k´, trudno b´dzie znaleêç

wÊród „amatorskich”
kolumn godnà kon-

kurencj´.

Bas jest znacznie bardziej przystosowany
do oczekiwaƒ wi´kszoÊci audiofilów. W ni-
skim zakresie czuç jego potencja!, po!àczo-
ny ze spr´˝ystoÊcià i mi!ym pulsowaniem.
W tej cz´Êci zresztà naj!atwiej doszukaç si´
dynamiki i energetycznych impulsów, bo 
w wy˝szym s!ychaç podbarwienie i ekspo-
zycj´, majàcà dodaç muzyce kalorii.

Konkluzja
CM 7 stawiajà na precyzj´ i czystoÊç.

Czasem sprawiajà wra˝enie komputera,
dozujàcego ka˝dy sygna! osobno i dok!ad-
nie w takim czasie, jak zapisano na p!ycie.
Za to mo˝na na nich analizowaç nagrania 
i doszukiwaç si´ drobnych szczegó!ów.
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Wylot bas-refleksu 
z perforacjami antyszumowymi.

B&W CM 7
Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 6398 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊn.: 3/3
SkutecznoÊç: 88 dB
Impedancja: 8 omów
Pasmo przenoszenia: 62 Hz – 22 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 50-200 W
Wymiary (w/s/g): 91/20/30 cm
Masa: 20 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!!
Dynamika: !!!!"
Stereofonia: !!!!"
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!"
Bas: !!!!"
Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!!

Porzàdek jak w koszarach.

Tubka t!umiàca wibracje 
za kopu!kà i Êredniotonowiec 
z kewlaru.
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R obin Marshall za!o˝y! firm´ 
w 1983 roku, ale dopiero otwar-
cie granic Polski spowodowa!o,

˝e jego skrzynki pojawi!y si´ nad Wis!à.
Najpierw by! to prywatny import, ale
wkrótce pojawi! si´ dystrybutor. Mimo to
wi´kszoÊç monitorów nadal sprzedawali
„emisariusze” – domokrà˝cy, prezentujà-
cy je g!ównie ze wzmacniaczami Musical
Fidelity A1 (kultowy „kaloryfer”), potem
Sugdena itp. Dla wielu osób otwarty i go-
ràcy dêwi´k ma!ych i tanich skrzyneczek
by! szokiem, a ju˝ na pewno pierwszym
kontaktem z prawdziwym, brytyjskim hi-
-fi. Sam by!em pod takim wra˝eniem, ˝e
si´ skusi!em. W 1999 Eposa kupi! Mi-
chael Creek. Podobno kolumny tworzy!y 
synergi´ z jego wzmacniaczami.

Obecna oferta Eposa zawiera jedynie trzy
monitory (najtaƒszy ELS 8 kosztuje 1250
z!), g!oÊnik centralny, dwa modele podsta-
wek i dwie pod!ogówki. Do niedawna mo-
del M22i pe!ni! rol´ flagowca, ale najwyraê-
niej konstruktorzy uznali, ˝e cena 5500 z!
to nie wszystko, na co ich staç. A raczej: na
co staç osoby, które na s!owo „Epos” reagu-
jà szerokim uÊmiechem. Od niedawna fani
majà jeszcze jednà opcj´ – Encore 50. Wie-
lu z nich ju˝ dawno zrzuci!o krótkie
spodenki i obok krawata nosi dziÊ gruby
portfel. Wydatek 23000 z! b´dzie dla nich

Test kolumny 4000-8000 z!

Eposa pami´tam z czasów, 
kiedy produkowa! kultowe, choç wymagajàce
monitory. We wczesnych latach 90. 
by!y to g!oÊniki dla wtajemniczonych.

Epos M16iEpos M16i
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mniejszym problemem ni˝ niegdysiejsze
ciu!anie na „czternastki”.

Budowa
Kolumny sà niewielkie. Majà tylko 

88 cm wzrostu, a wàska przednia Êcianka
podkreÊla wra˝enie lekkoÊci. Jednak po-
dobnie jak w przypadku Spendora nad-
rabiajà to masà, wynikajàcà g!ównie z za-
stosowania grubych p!yt MDF. Âcianki
przednia i tylna majà po 2,5 cm. Przy tych
gabarytach zapewnia!oby to obudowie wy-
starczajàcà sztywnoÊç, ale konstrukcja Epo-
sów przewiduje dodatkowe atrakcje. Nie
tylko poprawiajàce g!oÊnikom komfort
pracy, ale te˝ nawiàzujàce do tradycji. Fak-
tycznie M16i jest monitorem z dobudowa-
nym „dopalaczem” basu. Dwa górne prze-

tworniki pracujà w osobnej komorze. Prze-
groda akustyczna dzieli skrzyni´ mniej wi´-
cej na wysokoÊci Êrodkowych dziurek do
mocowania maskownic. Dolna cz´Êç ma
kana! bas-refleksu wyprowadzony do ty!u.
2,5-dro˝ny uk!ad wykorzystuje przetwor-
niki b´dàce w!asnym opracowaniem Epo-
sa. Trudno powiedzieç, kto je wykonuje, ale
napis „Made in England” wyklucza konte-
nery p!ynàce z Chin.

Kopu!ka ma 2,5 cm aluminiowà mem-
bran´ i pot´˝ny magnes, zamkni´ty 
w ekranujàcej puszce. G!oÊnik nisko-
-Êredniotonowy to formowany wtrysko-
wo sto˝ek z polipropylenu. Producent 
podaje, ˝e jego Êrednica wynosi 14 cm. Po
raz kolejny zastanawiam si´, gdzie pano-
wie od tabelek kupujà miarki? Bo mi 
wychodzi, ˝e ca!y kosz z obudowà i ko!-
nierzem, mierzony od Êci´cia z lewej do
prawej ma 13,5 cm, a membrana wraz 
z gumowym resorem – 11,5 cm.

Woofer nieco si´ ró˝ni si´ od kolegi 
z góry. Zamiast nieruchomego korektora
fazy ma nak!adk´ przeciwpy!owà. Wspól-
ne punkty to ten sam materia! na mem-
brany, aluminiowy kosz oraz ci´˝kie jak
diabli magnesy w puszkach.

Kolumny sà wykonane bardzo porzàd-
nie. Jedyny zarzut dotyczy wewn´trznego

okablowania, czyli cieniutkich drucików
jak od dynama rowerowego. Za to do dys-
pozycji mamy a˝ trzy pary gniazd, wyg-
làdajàcych jak bi˝uteria, a tak˝e solidne
kolce wkr´cane w podstaw´.

Wra˝enia ods!uchowe
W muzyce akustycznej, prezentowa-

nej przez Eposy, najwa˝niejsza wydaje si´
atmosfera. Nacisk po!o˝ono na ciep!à
Êrednic´ i przez to brzmienie fortepianu 
i saksofonu lekko si´ zaokràgli!o. Troch´
mi do tego nie pasuje charakter wysokich
tonów. Kolumny ich nie szcz´dzà i szybko
dochodzimy do wniosku, ˝e talerze per-
kusyjne i górne dêwi´ki tràbki wychodzà
naprzód. Na szcz´Êcie góra jest dobrej ja-
koÊci i nie powoduje przykrego, metalicz-

nego pobrz´kiwania. Bas jest stosunkowo
mocny, ale inne kolumny potrafi!y wy-
krzesaç z siebie wi´cej. Nawet ma!e Spen-
dory bardziej realistycznie prowadzi!y 
lini´ kontrabasu. Nie nale˝y jednak odbie-
raç tego jako wady, poniewa˝ Eposy nie sà
ani zbyt wielkie, ani drogie. Stopa perku-
syjna daje o sobie znaç w odpowiednich
mementach i chocia˝ nie poczujemy przez
skór´ energii impulsów dynamicznych, to
nie powinniÊmy te˝ odczuç niedosytu.

W koncertowych nagraniach jazzowych
brytyjskie kolumny stara!y si´ zachowaç jak
najlepszà przejrzystoÊç. Dêwi´k by! jasny,
skoncentrowany na wy˝szych rejonach
Êrednicy. Je˝eli chodzi o inne aspekty, takie
jak dynamika, stereofonia czy neutralnoÊç,
M16i zachowa!y dobry, wyrównany po-
ziom. Pod ˝adnym wzgl´dem nie sà to 
kolumny wybitne, ale te˝ trudno im coÊ 

zarzuciç. S!uchajàc wielkiej symfoniki, zno-
wu wy!apujemy tendencj´ do podkreÊlania
góry, ale nie mo˝na ju˝ obserwowaç wspo-
mnianego na poczàtku ciep!a. Instrumenty
d´te drewniane tak˝e brzmià przejrzyÊcie. 
Z jednej strony daje to spory komfort, bo
nie musimy si´ wysilaç, aby us!yszeç szcze-
gó!y. Z drugiej, rozmija si´ z wyobra˝enia-
mi o firmowym brzmieniu Eposa. Je˝eli
poszukujecie lampowego ciep!a, które pa-
mi´tacie z legendarnych monitorów, to 
informuj´: pod!ogowy Epos je zapewni, ale
nie w ka˝dym repertuarze. W wielkich sk!a-
dach niekoniecznie, ale ju˝ w popowych 
realizacjach sytuacja ulega zmianie.

S!uchajàc „3121” Prince’a przypomnimy
sobie stare, dobre czasy. Wokale wychodzà

do przodu, a góra staje si´ sto-
nowana. Przyznam, ˝e 
to troch´ dziwne, bo

w przypadku wi´kszoÊci kolumn dzieje si´
odwrotnie. Jedno jest pewne – w takiej mu-
zyce Eposy sprawdzajà si´ najlepiej. Poja-
wia si´ tak˝e ca!kiem solidny bas. Mi´kki 
i szybki jednoczeÊnie, chocia˝ w niezbyt
drogich konstrukcjach te cechy zwykle si´
wykluczajà. Dynamika tak˝e jest dobra,
chocia˝ do nag!aÊniania prywatek wybra!-
bym coÊ innego.

Konkluzja
M16i, podobnie jak stare Eposy, sà skie-

rowane do odbiorców, którzy wiedzà,
czego chcà. W odpowiednim materiale
mo˝emy oczekiwaç ponadprzeci´tnej
muzykalnoÊci.

Test kolumny 4000-8000 z!

Wszystkie g!oÊniki
ekranowane.

Do Eposów mo˝na pod!àczyç
a˝ trzy pary kabli.

Epos M16i
Dystrybucja: Audio System
Cena: 4500 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊn.: 2,5/3
SkutecznoÊç: 88 dB
Impedancja: 4 omy
Pasmo przenoszenia: 48 Hz – 20 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 50 – 200W
Wymiary (w/s/g): 88,5/17,5/21 cm
Masa: 15,5 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!!"
Stereofonia: !!!!"
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!!
Bas: !!!!"
Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!!

W zwrotnicy 
cewki powietrzne 
i kondensatory Bennica.

15-34 kol 4000-8000   4/1/10  11:16 AM  Page 19



Hi•Fi i Muzyka 4/1020

T o cieszy, bo zwykle wielcy gracze po-
zostajà w ogonie tego, co sà w stanie
pokazaç ma!e specjalistyczne firmy.

Teoretycznie to bez sensu, bo przecie˝ w!a-
Ênie pot´gi takie jak Focal, B&W czy JBL
dysponujà najbardziej zaawansowanymi 
laboratoriami i pe!nymi jajog!owych zespo-
!ami badawczymi. Nie mogà? Wypada!oby
zapytaç raczej, czy nie chcà, bo tylko dyrek-
tywy z ksi´gowoÊci mogà zepsuç ambitny
projekt.

W czasie wizyty w jednej z fabryk pozwo-
li!em sobie na uszczypliwoÊç. Na dictum:
„w kwestii rozwiàzaƒ technicznych jesteÊmy
par´ lat przed konkurencjà”, odpowiedzia-
!em: „no, to w koƒcu macie troch´ czasu, 
by popracowaç nad jakoÊcià dêwi´ku”.

Wykraka!em, bo zarówno kolumny 
Focala, jak i innych wymienionych firm
brzmià teraz lepiej. Jak d!ugo to potrwa,
trudno powiedzieç. Kryzys to Êwietna wy-
mówka dla skner.

Budowa
716 V sta!ym czytelnikom nie musz´

przedstawiaç. PrzetestowaliÊmy chyba
wszystkie modele obok. Seria 700 zawiera
trzy kolumny pod!ogowe, dwa monitory 
i „wype!niacz” w postaci g!oÊnika central-
nego, efektowych i subwoofera aktywnego.
Opisywane g!oÊniki to sam Êrodek cennika
i ponoç najbardziej popularna konstrukcja.

Test kolumny 4000-8000 z!

Nie ujmujàc innym producentom 
znad Sekwany, uwa˝am, ˝e Focal 
proponuje obecnie najbardziej 
uniwersalne francuskie kolumny. 

Focal 
Chorus 716 V
Focal 
Chorus 716 V
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Trudno si´ dziwiç, bo za niezbyt wygóro-
wanà cen´ otrzymujemy spore skrzynki na
pod!og´, w dodatku solidnie zrobione. Pro-
porcje staroÊwieckie, jakoÊç wykoƒczenia
mocno Êrednia (wystarczy spojrzeç na 
Monitor Audio czy Xaviana), ale samym
obudowom trudno cokolwiek zarzuciç. 

MDF jest gruby i wzmocniony we-
wn´trznymi o˝ebrowaniami, wi´c mo˝na
oczekiwaç sztywnej i zwartej konstrukcji, 
a tak˝e komfortowych warunków pracy dla
g!oÊników. Francuzi nie byliby jednak sobà,
gdyby nie zaoszcz´dzili. Podobnie jak 
w Trianglach, fornir jest zbyt drogocenny,
by go zastosowaç w skrzynkach za ponad
4000 z!. Stolarz, który robi! mi meble 
kuchenne, stwierdzi!, ˝e winylowà foli´ po-
winno si´ zostawiç klientom Castoramy,

pragnàcym kupiç stolik RTV za 300 z!. Jego
opinia jest zapewne pochopna i krzywdzà-
ca, wi´c przejd´ do dalszych szczegó!ów
technicznych, które prezentujà si´ lepiej ni˝
maskownica z plastikowego odlewu. Szcze-
gólnie ˝e wspomniane oszcz´dnoÊci pozo-
stajà wy!àcznie cechà produktów francu-
skich i nale˝y je traktowaç jako narodowà
dum´ albo pewien rodzaj „wysmakowa-
nego” gustu. Pami´tajcie o tym, p!acàc 
rachunki w paryskich jad!odajniach. Tam
wybór jest spory; w przypadku 716 macie
do dyspozycji tylko jednà wersj´ wykoƒcze-
nia. To tak˝e ogranicza koszty, bo nie trze-
ba wyrzucaç ani grama plastiku.

Obudowy opierajà si´ na do!àczonych 
w komplecie kolcach, a 2,5-dro˝ny uk!ad 
- na trzech przetwornikach. Focal wykonu-
je je we w!asnym zakresie i sà naprawd´
udane. Nisko- i nisko-Êredniotonowy wy-
posa˝ono w membrany z polyglassu – fir-
mowej specjalnoÊci, wytwarzanej od lat.
Tworzywa sztuczne !àczà si´ tutaj z celulo-
zà - dopiero w wy˝szych seriach z kewla-
rem. Charakterystyczna metalowa kopu!ka
jest wkl´s!a. To tak˝e znak rozpoznawczy
Focala i obiekt westchnieƒ wielu innych
firm. Odnosz´ wra˝enie, ˝e wiem, skàd
Neat bierze swoje „gwizdki”. G!oÊnik os!a-
nia solidna metalowa siatka. Zwrotnica jest
bardzo prosta; pojedyncze gniazda tanie,

ale wygodne, bo powleczone gumà i na-
kr´tki nie Êlizgajà si´ w palcach.

Wra˝enia wizualne? Niezbyt !adny kloc
ze sztucznà skórà na grzbiecie. Ale to ju˝
kwestia gustu. Spójrzcie jednak na B&W 
i Monitor Audio. Sà z innej planety. Nie
francuskoj´zycznej.

Wra˝enia ods!uchowe
Chorusy nie osza!amiajà wyglàdem i ja-

koÊcià wykonania, ale za to !adnie grajà.
Pod s!owem „!adnie” kryje si´ zdrowy
dêwi´k, wywa˝ony tak, aby produkt podo-
ba! si´ jak najwi´kszej liczbie odbiorców.
Pewne cechy jednak wyró˝niajà francuskie
skrzynki na tle konkurencji. Przede wszyst-
kim realistycznie zarysowana scena o spo-
rych rozmiarach. Nietrudno zauwa˝yç,

jak wiele si´ dzieje w dalszych planach, 
a gradacja mi´dzy nimi odbywa si´ p!ynnie
i plastycznie. Kolumny mo˝e jeszcze nie
znikajà z pokoju, ale sà w stanie troch´
przesunàç tylnà Êcian´ i otoczyç kopu!ki
aurà pog!osowà. Dodaje to dêwi´kowi lek-
koÊci i noÊnoÊci. Stereofonii sprzyja deli-
katna ekspozycja wysokich tonów. Odkàd
pami´tam, udane modele Focala zawsze
eksponowa!y gór´, co mia!o stworzyç 
wra˝enie lepszej przejrzystoÊci. OczywiÊcie,
t´ nale˝y rozpatrywaç w ca!ym paÊmie, ale
najbardziej w uszy rzuca si´ w!aÊnie zakres
prze!omu Êrednicy i góry, który akurat tu-
taj jest prezentowany z godnà podkreÊlenia
swobodà i czystoÊcià. Nie jest to „szwajcar-
ski zegarek”, jak w B&W, ale ten rodzaj
dêwi´cznoÊci bardziej mi odpowiada – je-
stem do niego przyzwyczajony.

Dêwi´k jest obszerny i dynamiczny. Za-
równo w muzyce orkiestrowej, jak i rocko-
wej czujemy zapas decybeli, pozwalajàcy
wierzyç, ˝e kolumny mogà jeszcze wi´cej 
i nie muszà si´ wysilaç, aby wytworzyç 

wysokie ciÊnienia w sporych pomieszcze-
niach. Równie˝ mikrodynamika zas!uguje
na ciep!e s!owa, bo Focale ze stoickim spo-
kojem potrafià przekazaç informacje 
o drobnych kontrastach w formie ener-
gicznych impulsów.

Nie podoba mi si´ charakter basu. Jest
troch´ jednostajny. Stopa, kontrabas, 
gitara basowa – wszystkie majà zbli˝ony
koloryt, co oznacza, ˝e podstawa harmo-
niczna jest podbarwiona, g!ównie w wy˝-
szym zakresie. Ten zabieg mia! zapewne
na celu podkreÊlenie dynamiki i masy
dêwi´ku. Zadanie zosta!o zrealizowane 
w stu procentach, choç osoby ws!uchu-
jàce si´ w brzmienie akustycznych instru-
mentów w big bandach mogà poczuç 
niedosyt. Jednak jasny i jednoczeÊnie
mi´kki dêwi´k smyczków rekompensuje
ten niedostatek i wyda-

je mi si´, ˝e kom-
promis, który

osiàgni´to, w tej cenie mo˝na uznaç za
udany.

W dynamicznych nagraniach z du˝à 
iloÊcià elektroniki Focale pokazujà spory
potencja!. Ekspozycja góry przechodzi w jej
delikatne podkreÊlenie. Dêwi´k jest czysty 
i wyraêny. Przeszkadza tylko znowu troch´
jednostajny bas; du˝y, ale powolny i roz-
laz!y. Gdyby dodaç mu tempa i koloru, 
powsta!yby g!oÊniki bliskie idea!u, a tak
mog´ postawiç jedynie czwórk´ z plusem.

Konkluzja
Udane kolumny. Do wad nale˝y zaliczyç

wykoƒczenie tanià folià i jednostajny bas.
Reszta to zalety.

Papierowe membrany 
z domieszkà w!ókna
szklanego.

Tanie, ale wygodne zaciski.

Focal Chorus 716 V
Dystrybucja: Trimex
Cena: 4690 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊn.: 2,5/3
SkutecznoÊç: 91,5 dB
Impedancja: 8 omów
Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 28 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 35-200 W
Wymiary (w/s/g): 95/22/34 cm
Masa: 20,5 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!!!
Stereofonia: !!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!"
Bas: !!!!"
Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!"

Hi•Fi i Muzyka 4/10 21

Test kolumny 4000-8000 z!

Niezbyt rozbudowany uk!ad
z porzàdnych elementów.
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Test kolumny 4000-8000 z!

WieÊç niesie, ˝e nowe Silvery 
sà w ka˝dym porzàdnym sklepie 
i dobrze si´ sprzedajà. Patrzàc na RX 6, 
trudno si´ dziwiç.

Monitor Audio
Silver RX 6

W stosunku do kolumn za nie-
wiele wi´cej ni˝ 4000 z! kom-
plement „pi´kne” pada rzad-

ko. Silver RX 6 w pe!ni na niego zas!ugujà.
JakoÊç wykonania, fornir i dopieszczenie
szczegó!ów wykraczajà poza subiektywizm
gustów. Projektanci nie szcz´dzili zdo-
bieƒ, ale sà one na tyle dyskretne, ˝e nikt
im nie zarzuci odpustowoÊci. Powodem
popularnoÊci „szóstek” jest tak˝e cena. 
W podobnej trudno szukaç kolumn 
o zbli˝onej jakoÊci wykonania, a apetyty
rozbudzajà dodatkowo opinie o brzmie-
niu. Faktycznie, seria RX jest niezwykle
udana i dystrybutor zapewne dr˝y, aby 
komuÊ nie wpad!o do g!owy wymieniç jej
na „lepszà”.

Budowa
Dost´pnych jest a˝ szeÊç wykoƒczeƒ:

b!yszczàca czerƒ i biel oraz czarny i jasny
dàb, drewno ró˝ane i orzech. Skrzynki 
sà wentylowane dwoma portami bas-re-
fleksu: z przodu i z ty!u. Ich wyloty majà
perforacje, które rozpraszajà pompowane
na zewnàtrz powietrze. Je˝eli ktoÊ dys-
ponuje s!uchem nietoperza i wczeÊniej
s!ysza! Êwisty i gwizdy, teraz mo˝e zacho-
waç spokój – to si´ ju˝ nie powtórzy.

Pod mocowanymi na magnesy maskow-
nicami ukryto trzy g!oÊniki. 2,5-dro˝ny
uk!ad (podzia! przy 2,7 kHz i 700 Hz) 

Monitor Audio
Silver RX 6
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bazuje na calowej kopu!ce C-CAM (war-
stwy metalu i ceramiki), pokrytej z!otem.
Przed wÊcibskimi palcami chroni jà siatka
z metalu. Nisko-Êredniotonowiec wypo-
sa˝ono w 13,5-cm membran´ ze sferycz-
nymi wg!´bieniami. Majà one zwi´kszaç
sztywnoÊç sto˝ka, obni˝ajàc jednoczeÊnie
jego mas´. G!oÊnik wspomagajàcy pasmo
z do!u (do 700 Hz) jest bardzo podobny.
Z zewnàtrz ró˝ni si´ jedynie brakiem
b!yszczàcej nak!adki przeciwpy!owej.

Na froncie nie znajdziemy Êrub ani
wkr´tów. W serii Silver RX przetworniki
sà mocowane za pomocà pr´tów, przy-
twierdzonych z jednej strony do magne-
sów, z drugiej zaÊ – do tylnej Êcianki. Za-
pewnia to nie tylko walor estetyczny, ale
ponoç poprawia sztywnoÊç obudowy.

Producent chwali si´ dobrymi kompo-
nentami zwrotnicy, m.in. kondensatora-
mi polipropylenowymi. Elementy dobiera
si´ na podstawie pomiarów. Sygna! do-
prowadzany jest do dwóch par z!oconych
gniazd po!àczonych zworkami.

Skrzynie opierajà si´ na postumentach
wystajàcych na boki. Dzi´ki temu rozstaw
kolców jest szerszy, ni˝ gdybyÊmy wkr´ci-
li je bezpoÊrednio w dolnà Êciank´. Popra-
wia to stabilnoÊç, zw!aszcza na mi´kkim
pod!o˝u. Sama konstrukcja kolców jest
bardzo wygodna. Du˝e gumowane pier-
Êcienie umo˝liwiajà precyzyjne i wygodne
wypoziomowanie, bez u˝ycia dodatko-
wych narz´dzi.

Kolumny sà przyjazne elektronice. No-
minalna impedancja 6 omów i skutecz-
noÊç 90 dB zapewniajà poprawnà wspó!-
prac´ z wi´kszoÊcià wzmacniaczy. Trudno
si´ dziwiç. Seri´ zaprojektowano jako
komplet do kina domowego, a jak wiado-
mo, tanie amplitunery trudno porównaç
z prawid!owo wykonanà stereofonicznà
integrà.

Wra˝enia ods!uchowe
Tych kolumn przyjemnie si´ s!ucha.

Nie trzeba poÊwi´caç godzin na poszuki-

wania, by odczuç lekkie ocieplenie, za-
równo Êrednicy, jak i wysokich tonów.
Nie odbywa si´ ono jednak poprzez 
intensywne dogrzanie wokali czy z!a-
godzenie góry pasma, ale podobnie do
delikatnego przyprawienia dobrej potra-
wy. Wystarczy szczypta, aby prze!amaç
surowy smak i nadaç mu szlachetnà 
nut´. 

Muzyka akustyczna pokazuje, ˝e ten za-
bieg jest w pe!ni uzasadniony i pozwala
s!uchaç d!ugo. Talerze i przeszkadzajki
perkusyjne brzmià czysto i wyraênie. Po-
dobnie sekcja smyczków i d´tych bla-
szanych: ma du˝o blasku, dzi´ki czemu
zapominamy o wspomnianym dogrzaniu

atmosfery. Zostaje go tylko tyle, by stwo-
rzyç nastrój relaksu. D´te drewniane 
w orkiestrze symfonicznej oraz tràbka 
i saksofon w jazzowych sk!adach sà mi-
nimalnie powi´kszone i przybli˝one do
s!uchacza. Wokale tak˝e nabierajà pierw-
szoplanowego znaczenia. Odbywa si´ to
jednak z zachowaniem g!´bi i proporcji
mi´dzy zakresami pasma. 

Kolumny dysponujà Êwietnie wywa˝o-
nym basem. Jest go sporo, ale nigdy 
w nadmiarze. Dopiero w wyczynowych
realizacjach, takich jak p!yty Stockfischa,
us!yszymy nadnaturalne pomruki. Trud-
no si´ tego spodziewaç, patrzàc na 

niewielkie skrzynki. Co ciekawe, kon-
struktorom uda!o si´ po!àczyç tempo 
i precyzyjny rysunek z odrobinà mi´k-
koÊci, ale znowu – w granicach dobrego
smaku. 

Ten sprytny zabieg powoduje, ˝e
dêwi´k jest przyjazny i je˝eli mia!bym
podkreÊliç jakieÊ jego cechy, to na pewno
kultur´ i muzykalnoÊç. W tym przedziale
cenowym (jeszcze) !àczy si´ to zwykle 
z ograniczeniem przejrzystoÊci, a tymcza-
sem Monitor Audio nie majà najm-
niejszych problemów z odwzorowaniem
faktury nagraƒ, a w skrajnych przy-
padkach potrafià uk!uç uszy wysokimi to-
nami. Umiejà przekazaç tempo i ˝ycie,

ukryte w koncertowych al-

bumach. W pokojach rz´du 20 m2 zagrajà
naprawd´ g!oÊno i nadal nie b´dà m´czyç.

Konkluzja
Wszystko wskazuje na to, ˝e Brytyj-

czycy skonstruowali Êwietne i dopraco-
wane kolumny. JakoÊç wykonania jest
wzorowa, a brzmienie powinno si´
spodobaç wszystkim. Ka˝dy jego aspekt
zas!uguje na pochwa!´, a najbardziej 
to, ˝e uda!o si´ je uczyniç subiektywnie
pi´knym, bez obiektywnych kompromi-
sów. Cen´ mo˝na uznaç za okazyjnà. 
Polecam!

Test kolumny 4000-8000 z!

Du˝e magnesy w puszkach
ekranujàcych.

Podwójne, 
z!ocone gniazda.

Monitor Audio 
Silver RX 6
Dystrybucja: Audio Center
Cena: 4290 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊn.: 2,5/3
SkutecznoÊç: 90 dB
Impedancja: 6 omów
Pasmo przenoszenia: 38 Hz – 35 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 40-125 W
Wymiary (w/s/g): 85/18,5/25 cm
Masa: 16,5 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!!
Dynamika: !!!!"
Stereofonia: !!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!!
Bas: !!!!"
Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!!

Zwrotnica na jednej p!ytce.
Elementy sygnowane logiem
Monitor Audio.
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Neat to jedna z ostatnich firm, 
opierajàcych si´ rynkowym trendom. 
Od lat w niezmieniony sposób produkuje 
niemal takie same kolumny.

Neat
Motive 1

N ajbardziej oryginalne wydaje si´, ̋ e
dobór komponentów, strojenie
obudów i wiele innych etapów

konstruowania zespo!ów g!oÊnikowych od-
bywa si´ „na ucho”. W czasach powszechnie
stosowanych symulacji komputerowych
stworzonych przez in˝ynierów dla in˝ynie-
rów wp!yw subiektywnych odczuç wydaje
si´ pomijalny. Tymczasem Neat twierdzi, 
˝e koncentracja na walorach technicznych
powoduje utrat´ najwa˝niejszej cz´Êci au-
diofilskiej pasji, czyli muzyki. W wydaniu
amatorów mo˝na by to uznaç za t!umacze-
nie braku kompetencji i technicznego zaple-
cza, ale Neat dysponuje w!asnym studiem
nagraniowym, powsta!ym w celu lepszego
zrozumienia punktów widzenia z obu stron
mikrofonu. Takie podejÊcie wydaje si´ s!usz-
nie, a potwierdza je renoma marki i fanklub,
który wcale nie nale˝y do ma!ych.

Kolejna sprawa to ortodoksyjne podej-
Êcie do wykonawstwa. W czasach kiedy le-
gendy emigrujà do Chin, Neat nadal korzy-
sta ze stolarni na Wyspach. Zapewnienia, ̋ e
obudowy spe!niajà najwy˝sze standardy,
wydajà si´ prawdopodobne, bo przyglàda-
jàc si´ Motivom z bliska, trudno znaleêç
s!aby punkt.

Budowa
Kolumny sà niewielkie. Majà lekkie 

proporcje, a odchylenie do ty!u budzi

Neat 
Motive 1
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oczywiste skojarzenia z Audio Physicami.
To rozwiàzanie ma na celu wyrównanie
czasu, w którym docierajà do ucha po-
szczególne cz´stotliwoÊci (wy˝sze rozcho-
dzà si´ szybciej). Niewykluczone te˝, ˝e 
z uwagi na wzrost skrzynek umo˝liwia to
w!aÊciwe ukierunkowanie p!yt czo!owych
na s!uchacza. 

Obudowy wykonano z p!yt MDF i wy-
koƒczono naturalnymi fornirami. Do wy-
boru mamy: czarny i naturalny dàb, klon,
wiÊni´, orzech i drewno ró˝ane. Tradycyj-
nie dla Neata, tunel bas-refleksu znalaz! si´
w podstawie i dmucha do do!u, co wed!ug
producenta pozwala uniknàç Êwistu powie-
trza wydobywajàcego si´ z rury. Wed!ug
mnie jest to po prostu wygodne. Znacznie
!atwiej przewidzieç, jak zachowa si´ uk!ad
przy sta!ej odleg!oÊci od przeszkody i na

okreÊlonym pod!o˝u. Wystarczy przepro-
wadziç próby na parkiecie i dywanie, by nie
baç si´ efektu. Wspomnianych Êwistów
jeszcze nie s!ysza!em, za to przewa˝nie
mam zastrze˝enia do bas-refleksów „pod-
!ogowych”. Chocia˝by u wspomnianego
Audio Physica – w modelach, w których
otwór zlokalizowano przy pod!o˝u, na do-
le pasma pojawia si´ nieprzyjemna „bu!a”.

U Neata, przynajmniej teoretycznie, nie
ma si´ czego obawiaç, bo 2,5-dro˝ny uk!ad
korzysta z niewielkich g!oÊniczków ba-
sowych, które trudno posàdziç o roz-
rzutnoÊç. Nisko-Êredniotonowce majà po-
limerowe membrany o Êrednicy 11,5 cm 
i niewielkie magnesy. Przy nich uk!ad na-
p´dowy kopu!ki wyglàda wr´cz s!oniowa-
to. Sama cz´Êç drgajàca to odwrócony, jak
u Focala, metalowy wycinek sfery. Uwag´
zwraca tak˝e du˝a puszka t!umiàca, obni-
˝ajàca cz´stotliwoÊç rezonansowà.

Neat nale˝y do zwolenników prostych
zwrotnic. W przypadku Motive 1 to pury-
styczny uk!ad, z!o˝ony z dwóch cewek 
i kondensatora. Za to gniazda to a˝ trzy 
pary terminali, po!àczonych zworkami.
Trudno oczekiwaç, aby ktoÊ pod!àczy! do
Neatów trzy koƒcówki mocy, ale taka mo˝-
liwoÊç istnieje. Cenna, bo „jedynki” lubià
solidny nap´d. Je˝eli chodzi o parametry:

niska skutecznoÊç pomaga w osiàgni´-
ciu spójnego i naturalnego brzmienia, na-
tomiast dolny zakres pasma przenosze-
nia, podany w tabelce, mo˝ecie w!o˝yç
mi´dzy bajki.

Wra˝enia ods!uchowe
Najwi´kszego Motiva zostawi!em sobie

na specjalnà okazj´. A raczej zaplanowa!em
kolejnoÊç s!uchania, która wyda!a mi si´
najbardziej logiczna. Brytyjska legenda,
podkreÊlanie muzycznych uniesieƒ i odda-
nia si´ bez reszty ulotnej atmosferze. Naj-
pierw na tapet´ trafi! Spendor (test za mie-
siàc), który zapewni! mi te atrakcje bez epa-
towania materia!ami producenta. I wol´
A5, choç stwierdzenie, ˝e le˝à bli˝ej serca,
nie odda anatomii pisania testu. Trzeba
jednak wziàç pod uwag´, ̋ e Neat jest taƒszy
o ca!e dwa tysiàce, za które mo˝na si´ bawiç

przez tydzieƒ albo kupiç 20 kilo szynki par-
meƒskiej. Dysponuje te˝ pewnymi zaleta-
mi, które w pierwszej chwili mogà zadecy-
dowaç o zakupie. A w!aÊciwie jednà – ilo-
Êcià wysokich tonów. Prosz´ jednak nie wy-
ciàgaç pochopnych wniosków, bo mi´dzy
wierszami chcia!em zakomunikowaç, ˝e
Motive 1 owych wysokich tonów ma po
prostu za du˝o. Triangle Antal Ex zachowy-
wa!y si´ podobnie, a nie mia!y tego wyrafi-
nowania. Góra Neatów jest czytelna i bar-
dziej prawid!owa. Kiedy grajà talerze, tràb-
ka i flety, czuj´, z jakim instrumentem
mam do czynienia. Odwrócone kopu!ki nie
pozostawiajà cienia wàtpliwoÊci, skàd do-

chodzi dêwi´k. W moim odczuciu za-
chwiano tu jednak równowag´ tonalnà.
Wysokich tonów jest za du˝o, ale znowu
podkreÊl´ ich znakomità jakoÊç.

Za to Êrednica jest godna dobrych moni-
torów. Fortepian ma szlachetne, okràg!e, 
a jednoczeÊnie naturalne brzmienie i s!u-
chanie „Grand Piano” Pawlika da!o mi 
satysfakcj´ z dobrze wykonanej pracy. Roz-
jaÊnienie Neatów pozwoli!o szybciej si´
skupiç na muzyce. Poprzednio zasygnalizo-
wany nadmiar otworzy! przestrzeƒ, a pod
tym wzgl´dem kolumny bronià si´ dzielnie.
Mo˝e nie czujemy bezkresu mongolskiego
stepu, ale precyzja lokalizacji zas!uguje na
pochwa!´. W po!àczeniu z wybitnà przej-
rzystoÊcià daje to efektowny obraz, zw!asz-
cza w czasie s!uchania audiofilskich nagraƒ.

Bas wydaje si´ wystarczajàcy, jak na tak
ma!e skrzynki. Ale pod warunkiem, ˝e

s!uchamy w pokoju rz´du 15 m2. Do ta-
kich Neat Êwietnie pasuje. W wi´kszych
czuç napompowanie i o atmosferze i dy-
namice koncertu nale˝y raczej zapo-
mnieç.

Konkluzja
Od metra˝u powinienem zresztà zaczàç.

W pokoju 25 m2 Neaty wysila!y si´ niepo-
trzebnie. Pompowa!y dudniàcy i chaotycz-
ny bas, który odbiera! im wi´kszoÊç zalet.
Kiedy przenios!em je do 14 m2, zagra!y
znacznie lepiej. Ale i tak postawi!bym tam
monitory. A mo˝e mniejsze Neaty? O tym
jednak za miesiàc.

Test kolumny 4000-8000 z!

G!oÊniki jak w Motive 2, 
z dodatkowym
niskotonowym.

Po zdj´ciu zwór pozostaje
tylko tri-wiring.

Neat Motive 1
Dystrybucja: Sound Club
Cena: 5900 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊn.: 2,5/3
SkutecznoÊç: 86 dB
Impedancja: 6 omów
Pasmo przenoszenia: 25 Hz – 30 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 50-150 W
Wymiary (w/s/g): 92,5/16/20 cm
Masa: 14 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !""""
Stereofonia: !!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!"
Bas: !!"""
Brzmienie: !!!""
JakoÊç/cena: !!!""

Sekcja dla dodatkowego
basowca na pi´trze.
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Test kolumny 4000-8000 z!

Antal to jedna z najbardziej znanych 
konstrukcji Triangla. Kolejne wcielenie zamyka 
u góry seri´ Ex, a rozwiàzania techniczne
wzorowano na flagowych Magellanach.

Triangle
Antal Ex
Triangle
Antal Ex

L inia Esprit Ex zawiera dwa monitory:
Titus (2700 z!) i Comete (3500 z!)
oraz dwie pod!ogówki: Altea i Antal.

Francuskà firm´ zwykliÊmy traktowaç jako
oryginalnà i ortodoksyjnà. Nic nie stoi jed-
nak na przeszkodzie, abyÊmy zbudowali sys-
tem do kina domowego. Wystarczy dokupiç
g!oÊnik centralny Voce (1590 z!) i efektowe
Heyda (2450 z!). Z wyborem subwoofera
tak˝e nie powinno byç problemu. Triangle
proponuje trzy modele, pasujàce do ka˝dej
linii.

Budowa
Wystarczy spojrzeç na zdj´cie otwierajà-

ce ten test, aby dostrzec, ˝e kolumny sà po-
t´˝ne. Sugeruje to przeznaczenie do du˝ych
pomieszczeƒ, ale osoby dysponujàce 25 m2

mogà spaç spokojnie (producent zaleca mi-
nimum 30 m2). Antale Ex doskonale si´
sprawdzajà w takich pokojach, a ustawienie
u!atwia tunel bas-refleksu skierowany do
przodu. Mimo to warto zachowaç nawet
metr luzu od tylnej Êciany. Dzi´ki temu
uzyskamy dobrà stereofoni´ i precyzyjny
rysunek basu.

Skrzynie opierajà si´ na szerokich podsta-
wach. Zachowujà przez to stabilnoÊç i mo˝e-
my si´ nie obawiaç, ˝e nadmierna ciekawoÊç
inwentarza lub potomstwa sprowokuje ka-
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tastrof´. Kontakt z pod!ogà to a˝ pi´ç punk-
tów. Z przodu widzimy ozdobny szpikulec 
z podstawkà (stanowiàcy g!ówny punkt
podparcia). Standardowo montowane sà
tak˝e cztery mi´kkie nó˝ki. Mo˝na je zastà-
piç szpikulcami do!àczanymi w komplecie.

Obudowy wykonano z grubych p!yt
MDF. Robota stolarzy zas!uguje na po-
chwa!´. Oprócz przegrody pod g!oÊnikiem
Êredniotonowym wewnàtrz znalaz!y si´
wzmocnienia. W przypadku tak du˝ych
skrzyƒ dodatkowe usztywnienie wydaje si´
wskazane. IloÊç wsporników i rozmaite
kszta!ty pozwalajà sàdziç, ˝e konstruktor
postanowi! przy okazji wyt!umiç drgania.
Pomagaç ma w tym tak˝e aluminiowa pod-
stawa, izolowana podk!adkà oraz wspo-
mniany szpikulec.

Trudno jednak chwaliç wykoƒczenie. 
W kolumnach za blisko 7000 z! fornir wy-

daje si´ obowiàzkowy, a tutaj mamy winy-
lowà foli´. Francuzi nigdy nie s!yn´li z roz-
rzutnoÊci. Kelnerzy w turystycznych zag!´-
biach, s!yszàc j´zyk dyplomacji, zwykle nie
spodziewajà si´ ani centa napiwku.

Trójdro˝ny uk!ad bazuje na czterech 
g!oÊnikach. Tytanowa kopu!ka chowa si´ 
w g!´bokiej tubie. Poprawia to skutecznoÊç
przetwornika, ale zwi´ksza kierunkowoÊç. 
Z nià walczy korektor fazy, umieszczony 
w centrum sfery. Zastosowanie tuby Renaud
de Vergnette t!umaczy teorià uzyskania
wi´kszej spójnoÊci pomi´dzy Êrednicà 
a górà pasma. Wed!ug niej kluczem do suk-
cesu jest zbli˝ona powierzchnia emitujàca 
fale dêwi´kowe.

G!oÊnik Êredniotonowy ma membran´ 
z celulozy, równie˝ z korektorem fazy. Za-
wieszenie to typowa dla Triangla harmonij-

ka, zma!powana z kolumn estradowych.
Kosz, podobnie jak w basowcach, jest odle-
wany z metalu. Membrany duetu wooferów
to mieszanka celulozy i w!ókna szklanego.
Wielkie nak!adki przeciwpy!owe stanowià
dodatkowe usztywnienie. Resor jest dosyç
oryginalny. Zamiast tradycyjnie wypuk!ych
gumek zdecydowano si´ na wkl´s!e. Nie 
sàdz´, aby to mia!o jakikolwiek wp!yw na
komfort pracy przetwornika. Znacznie
wi´kszy ma z pewnoÊcià wentylowany uk!ad
magnetyczny. Zwrotnica mieÊci si´ na
dwóch p!ytkach i dzieli pasmo przy 200 Hz 
i 2,5 kHz.

Wra˝enia ods!uchowe
Antale nie lubià graç cicho. Wtedy muzy-

ka brzmi md!o. Ale wystarczy dojÊç do go-
dziny 9.00 na wi´kszoÊci wzmacniaczy (co

jeszcze nie powinno przeszkadzaç ˝onie czy-
tajàcej obok „Na ˚ywo”) i dêwi´k si´ otwie-
ra. Dla mnie to zrozumia!e, bo tak wielkie
kolumny a˝ si´ proszà, by daç im czadu. Pod
tym wzgl´dem nikogo nie zawiodà. 

ZdolnoÊç wytwarzania Êciany dêwi´ku 
i odczuwalna fizycznie dynamika stojà na
poziomie du˝ych JBL-i. JednoczeÊnie czuç
wyrafinowanie, charakterystyczne dla au-
diofilskich konstrukcji, w takich aspektach,
jak czytelnoÊç i klarownoÊç Êrednicy pasma.
Mimo ogólnie ch!odnego charakteru mo˝-
na si´ delektowaç szczegó!ami artykulacji 
w muzyce wokalnej. Brakuje jednak odrobi-
ny romantyzmu, przynajmniej na systemie,
którym dysponuj´. Ale zaraz! Przecie˝ do
Triangli wszyscy znawcy tematu polecajà
lamp´. Niestety, nie mia!em jej akurat w cza-
sie tego testu, ale jestem przekonany, ˝e na
przyk!ad z Jolidà 502 BRC Antale Ex zagrajà
Êwietnie. Dobry b´dzie te˝ wzmacniacz na
EL 34, który z!agodzi gór´, bo tub´ - oj s!y-
chaç, zw!aszcza w popie. Osoby, które mia!y
do czynienia z wysokimi tonami reproduko-
wanymi przez megafony, doskonale wiedzà,
o co chodzi. Tubowa góra zawsze ma swój
charakter, polegajàcy na syczàcym przy-
dêwi´ku. Czy grajà talerze, czy wokalista
zbyt przybli˝y! mikrofon do ust, zawsze b´-
dzie s!ychaç na koƒcu coÊ w rodzaju „psss”.
Takie jest dobrodziejstwo inwentarza i kon-
struktorzy doskonale o tym wiedzieli, decy-
dujàc si´ na ten, a nie inny przetwornik.
Wielu osobom kojarzy si´ to z koncertowym

dêwi´kiem i nie zamienià si´ na kopu!ki,
choçby by!y z czystego diamentu albo bery-
lu. Ja do nich nie nale˝´, bo jeszcze nigdy nie
uda!o mi si´ us!yszeç w tubach otwar-
tej i noÊnej góry, choçby pochodzi!y od
Avantgarde’a i kosztowa!y majàtek. Po pro-
stu, uwypuklajà pewien zakres góry (ni˝-
szej), a formantów nie lubi´. Przypominajà
mi zapowiedzi odjazdów pociàgów na
dworcu.

Bas jest pot´˝ny i g!´boki, ale lekko spo-
wolniony. Im g!oÊniej s!uchamy, tym lepiej
zauwa˝amy jego potencja!.

Triangle Êwietnie oddajà atmosfer´ na-
graƒ koncertowych, zarówno symfonicz-
nych, jak i jazzowych. Bardzo dobrze brzmià
fortepian i saksofon. Tak˝e przestrzennoÊç
dêwi´ku zas!uguje na piàtk´. Ws!uchiwanie
si´ w kolejne plany i analiza tego, co si´ dzie-
je na scenie, sprawia wy!àcznie przyjemnoÊç.
Czuç pewien rodzaj atmos-

fery, który jest dost´pny tylko w czasie wy-
st´pu na ˝ywo.

Konkluzja
I za to w!aÊnie fani kochajà (niektóre)

Triangle. Wiedzà, ̋ e wysokie tony sà dalekie
od doskona!oÊci, czasami wr´cz ha!asujà,
ale smyczki w tle brzmià tak, jakby ktoÊ
zdjà! kurtyn´. Tak samo mo˝na si´ wczuç 
w solówk´ gitary basowej i znaleêç w niej
melodi´, nie tylko tonik´ i dominant´ w do-
wolnym przewrocie. To inny rodzaj muzy-
kalnoÊci ni˝ ta !agodna, do której przywy-
kliÊmy, ale nie mog´ postawiç w tej rubryce
mniej ni˝ pi´ç kropek. Tylko ta folia zamiast
forniru. Ech, Francuzi…

Test kolumny 4000-8000 z!

Trzy papierowe membrany
plus tuba.

Ca!kiem rozbudowany 
uk!ad i kabelki Triangla.

Triangle Antal Ex
Dystrybucja: Voice
Cena: 6890 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊn.: 3/4
SkutecznoÊç: 91 dB
Impedancja: 8 omów
Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 20 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 30-150 W
Wymiary (w/s/g): 114/20/36 cm
Masa: 22,5 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!"
Dynamika: !!!!!
Stereofonia: !!!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: !!!!!
Bas: !!!!"
Brzmienie: !!!!!
JakoÊç/cena: !!!!"

Szpikulec 
– g!ówny punkt 
podparcia kolumn.
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Test kolumny 4000-8000 z!

Yamaha coraz wi´kszà wag´ przywiàzuje 
do stereo. I to nie tylko systemów 
w rodzaju Piano Crafta. Stara si´ te˝ 
konkurowaç ze specjalistami 
od hi-fi z wy˝szej pó!ki.

Yamaha
Soavo 3

W dzia!alnoÊci koncernów naj-
wa˝niejsze sà wyniki. Czasem
odnosz´ wra˝enie, ˝e nieko-

niecznie przek!adajàce si´ na zyski. Liczy si´
rosnàca krzywa na tablicy w sali konferen-
cyjnej. Nikt tak naprawd´ nie potrafi zliczyç
kosztów funkcjonowania molocha, za to
nowomowa w polskich oddzia!ach kwitnie.
Klienci ciàgle dostajà podobne, cz´sto coraz
gorsze produkty, a tak zwany „wizerunek”
kszta!tuje si´ na zlotach dilerów.

Yamaha na tym tle zaczyna si´ wyró˝niaç.
Nie przez sponsorowanie potaƒcówek
transmitowanych w TV, ale przez produk-
cj´ tego, czego klienci oczekujà. Pierwszym
przyk!adem by!a stereofoniczna seria 2000.
Wzmacniacz i CD mog!y Êmia!o konkuro-
waç z konstrukcjami audiofilskich manu-
faktur. Za nimi pojawi!y si´ taƒsze mutacje,
tak˝e udane. Do tej grupy do!àczy!y kolum-
ny. Zanim konkurenci zauwa˝à ten trend,
Japoƒczycy byç mo˝e odbudujà pozycj´ na
rynku drogiego stereo, bo przecie˝ nie tylko
Piano Craftem i amplitunerami Êwiat stoi.

Budowa
Kolumny Soavo powstajà w malezyjskiej

fabryce nale˝àcej do Yamahy. Koji Okazaki,
ich g!ówny konstruktor, podkreÊla, ˝e daje
mu to pe!nà kontrol´ nad wszystkimi etapa-
mi produkcji. Firma powa˝nie podchodzi
nie tylko do strony technicznej. Zatrudnia

tak˝e konsultantów z Europy (g!ów-

Yamaha
Soavo 3
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nie z Niemiec), których jedynym zadaniem
jest krytykowanie brzmienia prototypów 
i gotowych linii. Koji-San nie zgrywa
wszechwiedzàcego. Mówi szczerze: „Przez
ponad dziesi´ç ostatnich lat Yamaha kon-
centrowa!a si´ na kinie domowym. Seg-
ment g!oÊników ogranicza! si´ do zestawów
profesjonalnych. Z domowym hi-fi nie mie-
liÊmy zbytnio do czynienia i pierwsze mo-
dele serii Soavo wiàza!y si´ z okresem inten-
sywnego zbierania doÊwiadczeƒ”.

Patrzàc na skrzynki, trudno nie doce-
niç staraƒ. Wiele rozwiàzaƒ technicznych
wzorowano na najlepszych kolumnach 
z Europy i USA, a starannoÊç wykonania 
i skomplikowana budowa pozwalajà wie-
rzyç, ˝e do Japonii wraca etos bezkompro-
misowej jakoÊci.

Skrzyni´ podzielono na dwie komory.
Usztywnia jà wewn´trzne o˝ebrowanie, 

a Êcianki sà nierównoleg!e. W ten sposób
poradzono sobie z falami stojàcymi i niepo-
˝àdanymi drganiami, odbierajàcymi g!oÊni-
kom komfort pracy. Doskonale t!umi je
zresztà sama p!yta przednia. MDF ma blis-
ko 4 cm gruboÊci, jak w Thielach! Wszyst-
kie !àczenia sà trzypunktowe, co sprawia, 
a skrzynia zachowuje si´ jak jednolita bry!a,
a w efekcie ma poprawiç rysunek basu. Trój-
dro˝ny uk!ad oparto na przetwornikach
w!asnej konstrukcji. Nisko- i Êredniotonowe
majà membrany A-PMD (Advanced Poly-
merinjected Mica Diaphragm – polimer 
z domieszkà talku i miki), l˝ejsze od po-
wszechnie stosowanych polipropylenowych.
Magnesy tak˝e budzà uznanie. Zamiast
pianki do budowy resorów u˝ywa si´ jedno-
litej gumy, co ma zapewniç d!ugowiecznoÊç.
Cewki nawija si´ prostokàtnym drutem, 
a kosze odlewa z aluminium. Aluminiowa
jest tak˝e kopu!ka. Ma membran´ zintegro-
wanà z karkasem, co poprawia odpowiedê
impulsowà. Jej ko!nierz to tak˝e odlew, po-
dobnie jak solidna podstawa, na której opie-
rajà si´ ci´˝kie i du˝e kloce. Wyglàda mo˝e
przyci´˝kawo, ale zapewnia stabilnoÊç. ˚eby
przewróciç Soavo 3, trzeba bardzo chcieç.
Wylot bas-refleksu wytoczono z jednego ka-
wa!ka drewna. Jak przysta!o na drogie i mar-
kowe kolumny, do dyspozycji mamy dwie
pary solidnych, z!oconych gniazd.

Wra˝enia ods!uchowe
Muzyka rozrywkowa wypad!a efektow-

nie. W nagraniach Prince’a najwa˝niejsza
okaza!a si´ dynamika. Kolumny szybko
osiàgajà wysokie poziomy g!oÊnoÊci i kiedy
zajdzie potrzeba, potrafià zatrzàÊç szklan-
kami w kredensie. Stworzenie koncertowej
atmosfery nie stanowi dla nich problemu.
Koji Okazaki podkreÊla, ˝e jednym z prio-
rytetów przy konstruowaniu serii Soavo
by!o uzyskanie du˝ego dêwi´ku z niewiel-
kich skrzynek. OczywiÊcie, trudno powie-
dzieç, ˝e Yamahy sà ma!e, ale nawet je˝eli
weêmiecie pod uwag´ ich rozmiary, b´dzie-
cie zaskoczeni masà decybeli, która wydo-
bywa si´ ze stosunkowo niewielkich prze-
tworników. Dêwi´k pozostaje wyraêny.

Wyczuwa si´ ekspozycj´ góry i pewien rys
charakterystyczny dla japoƒskiego sprz´tu,
ale dopóki s!uchamy mocnego rocka, nie
powinno to nikomu przeszkadzaç.

Tylko bas wyda! mi si´ troch´ m´czàcy.
Na wi´kszoÊci p!yt brzmi jednostajnie. Nie
ma spr´˝ystoÊci i kontroli, które pozwa-
la!yby z !atwoÊcià Êledziç szybkie przebiegi
kontrabasu lub gitary basowej. Jednocze-
Ênie nie czuç w nim ocieplenia, które
usprawiedliwia!oby taki charakter. Je˝eli
nie dysponujemy wybitnie zrealizowanymi
p!ytami, mo˝emy czasem zauwa˝yç, ˝e hu-
czàcy dó! przykrywa zdarzenia w Êrednicy. 

Z górà raczej nie b´dzie problemu, bo
kopu!ki poczynajà sobie nadzwyczaj Êmia-

!o. Niektórym mo˝e to nie odpowiadaç, 
ale w moim odczuciu stanowi przeciwwag´
dla niskich tonów. W muzyce akustycznej,
a zw!aszcza orkiestrowej, Soavo troch´ 
gubià szczegó!y. Najwyraêniej nie zawsze
sobie radzà z nat!okiem informacji, jakie
niesie ze sobà repertuar neoklasyków.
Znacznie lepiej si´ czujà, gdy do g!osu do-
chodzà instrumenty elektroniczne. Wtedy
mogà pokazaç wszystkie swoje zalety.

Kiedy na talerz Gamuta trafi!y realizacje
Stockfischa, sytuacja uleg!a zmianie. Eks-
pozycja góry w ogóle nie przeszkadza!a, 
za to okaza!o si´, ˝e w mniejszych sk!adach
kolumny mogà si´ pochwaliç bardzo 
dobrà przejrzysto-
Êcià. S!uchanie

piosenek Chrisa Jonesa sprawia sporà
przyjemnoÊç. Ka˝dy instrument ma ÊciÊle
ustalone rozmiary i miejsce, w którym go
postawiono, a szczegó!y artykulacji stajà
si´ wyraêne jak pod szk!em powi´kszajà-
cym. Jedynym zastrze˝eniem pozostaje
bas, do którego trzeba si´ przyzwyczaiç.
Mo˝ecie byç za to pewni, ˝e nigdy nie b´-
dzie go za ma!o.

Konkluzja
Soavo 3 to kolumny dosyç specyficzne.

Ich efektowne brzmienie spodoba si´ wie-
lu osobom. Nie zgadzam si´ jednak z kon-
struktorem w jednej kwestii – na pewno
nie wstawi!bym ich do ma!ego pokoju.

Test kolumny 4000-8000 z!

G!oÊniki Yamaha wykonuje
we w!asnej fabryce.

Monta˝ gniazd jak u Xaviana.
Wygodniejszy dla u˝ytkownika
ni˝ plastikowa wyt!oczka.

Yamaha Soavo 3
Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 7999 z!

Dane techniczne

Liczba dróg/g!oÊn.: 3/3
SkutecznoÊç: 87 dB
Impedancja: 6 omów
Pasmo przenoszenia: 35 Hz – 50 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 40-160 W
Wymiary (w/s/g): 105/35/49 cm
Masa: 26,5 kg

Ocena

NeutralnoÊç: !!!""
Dynamika: !!!!!
Stereofonia: !!!!"
PrzejrzystoÊç: !!!!"
MuzykalnoÊç: !!!""
Bas: !!!""
Brzmienie: !!!!"
JakoÊç/cena: !!!!"

Szczàtkowa zwrotnica.
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