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Akustyk´ 
swojego pomieszczenia 
ods!uchowego 
od lat traktowa!em 
po macoszemu i, 
wstyd przyznaç, 
by!o w tym wi´cej 
wyrachowania 
ni˝ zaniedbania. 
Mo˝na by!o oddaç spraw´ 
w r´ce fachowców 
od profesjonalnej adaptacji 
i spokojnie zajàç si´ 
zarabianiem pieni´dzy 
na pokrycie 
sporego rachunku. 
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M o˝na te˝ by!o pogodziç si´ 
z faktem, ˝e nie!atwo za-
pewniç optymalne warunki

akustyczne w nieregularnym 30-metro-
wym pomieszczeniu i wmówiç sobie, ˝e
w koƒcu nie gra w nim najgorzej. Przy-
znaj´, ˝e wybra!em t´ drugà drog´. Dla
spokoju audiofilskiego sumienia w miej-
scach pierwszych odbiç zawiesi!em po-
pularne panele t!umiàce i, zadowolony 
z kompromisu, spoczà!em na laurach.
Spokój trwa! kilka lat. W tym czasie te-
mat akustyki wyp!ynà! na powierzchni´,
a wraz z nowà falà zainteresowania na
rynku zacz´!y si´ pojawiaç skuteczne, 
a co wi´cej – dobrze wyglàdajàce pro-
dukty. Celowo zwracam uwag´ na
aspekt estetyczny. Dotychczas chyba nie
mia! znaczenia dla producentów przy-
zwyczajonych do wymagaƒ rynku PA.
Pami´tam, ˝e wi´kszoÊç moich proble-
mów bra!a si´ z ch´ci znalezienia ustroju
akustycznego, którego powieszenie na
Êcianie salonu, poza oczekiwanym wp!y-
wem na akustyk´, nie powodowa!oby
skutku ubocznego w postaci cichych dni
w relacjach ma!˝eƒskich.

Nie ukrywam, ˝e wyglàd by! jednym 
z powodów, dla których moje zainte-
resowanie wzbudzi!y panele Avconu. Pa-
mi´tajàc o wczeÊniejszych niepowodze-
niach, potrzebowa!em silnej motywacji,
˝eby ponownie podjàç wyzwanie. Na
przes!anych zdj´ciach ustroje wyglàda!y
wi´cej ni˝ obiecujàco, wi´c z nadziejà,
choç nadal pe!en obaw, postanowi!em
spróbowaç.

Otrzyma!em paczk´, zawierajàcà dwa
panele o wymiarach 73/124/11cm. Wcze-
Êniej mia!em okazj´ zapoznaç si´ z ofertà
kolumn tej firmy, wi´c wysoka jakoÊç wy-
konania nie powinna byç dla mnie za-
skoczeniem. Jednak to, co zobaczy!em
po rozpakowaniu paczki, wyglàda!o jak
milion dolarów w d´bowej szkatu!ce. Ni-
by prosta konstrukcja z litego drewna 
olchowego, barwionego na ciemny gabi-
netowy bràz. Wype!nienie z waty mine-

ralnej, pokryte czarnym materia!em obi-
ciowym, poprzedzielane frezowanymi
przegródkami. Prosty pomys!, który po-
kazuje, jak istotna jest dba!oÊç o szczegó-
!y. Dobór materia!ów, barwienie z za-
chowaniem struktury drewna, dok!adne
spasowanie konstrukcji czy w koƒcu –
proporcje sprawiajà wra˝enie godnych
sprawy powa˝niejszej ni˝ zwyk!y panel
akustyczny. Pierwsze wra˝enie po dzie-
siàtkach odwiedzin w pokojach obwie-
szonymi ponurymi piankami? Rewelacja.

Poza wysokà jakoÊcià wykonania pro-
dukt wyró˝nia si´ jeszcze jednà cechà.
Otó˝ wspomniane frezowane przegród-
ki pozwalajà zamontowaç poprzeczne 
listewki, dzi´ki którym mo˝na regulowaç
stosunek powierzchni rozpraszajàcej do
t!umiàcej ca!ego panelu. To pierwszy
znany mi produkt, który pozwala na sa-
modzielne strojenie po zamontowaniu.
Dok!adajàc listewki, zwi´kszamy mo˝li-
woÊci rozpraszania; zdejmujàc – zwi´k-
szamy t!umienie. Proste i skuteczne. A˝
dziwne, ˝e nikt dotàd na to nie wpad!.

Adam Bernacki

Opinia 1
System
Wzmacniacz: RCM Bonasus

Gramofon: SME 20/SME V/Dynavector

XX2MKII

Phnostage: RCM Sensor Prelude IC

Odtwarzacze cyfrowe: Linn Akurate DS,

Linn Ikemi

Kolumny: Avcon ARM

Przewody g!oÊnikowe: Furutech 

Reference III

Przewody sygna!owe: Furutech 

Reference III

Przewody sieciowe: MIT Magnum, 

Furutech JET

K olejne tygodnie poÊwi´ci!em
walce o uzdrowienie akustyki
mojego pokoju. „PoÊwi´cenie”

i „walka” to trafne okreÊlenia, poniewa˝

zadanie nie by!o proste. Szybko si´ oka-
za!o, ˝e jest to, owszem, Êwietny pomys!,
który jednak mo˝e si´ okazaç prawdzi-
wym przekleƒstwem, potrafiàcym wy-
kluczyç melomana z ˝ycia towarzyskiego
na kilka tygodni. To dzia!a! Choç przy-
znaj´, jest doÊç trudne do ujarzmienia.
Stosunkowo !atwo uzyskamy dobre efek-
ty; znacznie trudniej pozbyç si´ ch´ci cià-
g!ego poprawiania.

Dla przyk!adu, ustawiamy panele za ko-
lumnami i zaczynamy ods!uch od p!yty
tria Jurka Jagody. Jest to ma!y, zgrabnie
nagrany sk!ad jazzowy, obejmujàcy forte-
pian, kontrabas i zestaw perkusyjny, który
w moim systemie a˝ si´ prosi! o rozjaÊnie-
nie. Dok!adam kilka listewek w okolicach
pierwszych odbiç i pojawiajà si´ szczegó!y,
których dotychczas mog!em si´ jedynie
domyÊlaç. Pi´knie… Do czasu, kiedy
przyjdzie mi do g!owy wrzuciç do odtwa-
rzacza coÊ z repertuaru Dream Theater,
którego perkusista zu˝ywa dwa komplety
pa!eczek w ciàgu jednego utworu.

Manipulowanie listewkami nie sprawia
trudnoÊci. Panele zapewniajà !atwoÊç eli-
minowania dra˝niàcych dêwi´ków, wi´c
odruchem niemal˝e bezwarunkowym
jest poderwanie si´ do kolejnych zmian.
Mo˝na tak w nieskoƒczonoÊç. W ka˝dym
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Panele akustyczne Avcon

Dystrybucja: Avcon
Ceny: 
Panel Grand-6 699 z!
Panel Grand -11: 799 z!

Dane techniczne

Panel Grand-6
GruboÊç warstwy t!umiàcej: 6 cm
Przeznaczenie: do pomieszczeƒ 

Êredniej wielkoÊci
Wymiary (w/s/g): 124/73/6 cm

Panel Grand -11:
GruboÊç warstwy t!umiàcej: 11 cm
Przeznaczenie: do pustych pomieszczeƒ 

o powierzchni > 20 m2

Wymiary (w/s/g): 124/73/11 cm
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panele akustyczne 

Avcon 
Grand-6 i Grand-11

!ƒAdam Bernacki i Alek Rachwaldƒ!

20-22 Panele akustyczne   6/1/10  1:18 PM  Page 21



nagraniu znajdzie si´ przecie˝ coÊ, co
mo˝na poprawiç, wyeliminowaç lub
podkreÊliç. Mnie od przekombinowania
uchroni! d!ugi majowy weekend. Kilka
dni sp´dzonych z rodzinà pozwala nabraç
dystansu i wypracowaç nowe podejÊcie
do tematu. Po powrocie zdemontowa!em
panele, ˝eby sprawdziç kilka wersji usta-
wieƒ i, paradoksalnie, dopiero wtedy
us!ysza!em ich prawdziwy wp!yw. Nie
mog!em uwierzyç, ˝e przez tyle lat by!em
zadowolony z akustyki swojego pokoju. 

Bez paneli dêwi´k sta! si´ matowy, sy-
bilanty, które tak !atwo modyfikowa!em
przez ostatnie tygodnie, gdzieÊ si´ pocho-
wa!y. Instrumenty perkusyjne przesta!y
wybrzmiewaç, a wokaliÊci kompletnie
stracili zapa!, nawet w utworach o naj-
wi´kszym !adunku emocjonalnym. S!y-
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sza!em nieraz, ˝e mo˝na inwestowaç 
w sprz´t, ale bez w!aÊciwej korekcji aku-
styki nie us!yszy si´ pe!ni jego mo˝liwo-
Êci. Teraz to wiem.

Przysz!ym u˝ytkownikom testowa-
nych paneli polecam zaczàç od „go!ego”
elementu (czyli od postaci maksymalnie
t!umiàcej), nast´pnie stopniowo dok!a-
daç elementy rozpraszajàce, a na koniec
zwalczyç w sobie ch´ç ciàg!ego uspraw-
niania.

Opisywane panele nie tylko nie szpecà
pomieszczenia, ale przy sporej palecie
mo˝liwoÊci wykoƒczenia mogà byç war-
toÊciowym elementem wystroju wn´trza.
Po drugie – dzia!ajà. Pozbawione liste-
wek, Êwietnie si´ sprawdzi!y ustawione za
miejscem ods!uchu, wp!ywajàc na pog!´-
bienie sceny i popraw´ lokalizacji instru-
mentów. Ulokowane za kolumnami, 
w miejscach pierwszych odbiç, zapew-

panele akustyczne 

niajà bardzo szeroki zakres korekcji,
szczególnie w obszarze wysokich tonów.
Na koniec niespodzianka, jakà jest atrak-
cyjna cena. Wed!ug zapewnieƒ produ-
centa panele powstajà w Polsce, nie sà
obj´te tymczasowà akcjà promocyjnà, 
a testowany egzemplarz jest tylko przy-
k!adem jednej ze standardowych wersji
wykoƒczenia. Estetycznie, skutecznie i za
rozsàdnà cen´. Jak to si´ mo˝e op!acaç?

Adam Bernacki

Opinia 2
System
Odtwarzacz CD: Advance MCD

403/MDA-503

Wzmacniacz: SoundArt Jazz

Zestawy g!oÊnikowe: Avcon ARM

Przewody g!oÊnikowe: Argentum 6/4

Przewody sygna!owe: Zu Audio 

Wylie XLR

Przewody zasilajàce: Zu Audio Mother

Podstawki: Ostoja

N owy pokój ods!uchowy to
Êwietna okazja do wypróbo-
wania metod poprawy aku-

styki wn´trza. Niedawno przenios!em
swój dobytek do nowego pomieszczenia
na planie prostokàta o powierzchni 25 m2,
a wi´c znacznie lepszego akustycznie ni˝
dotychczasowy mniejszy kwadrat. W tej
sytuacji propozycja przetestowania paneli
korygujàcych akustyk´ nale˝a!a do kate-
gorii „nie do odrzucenia”. 

Pewnà komplikacj´ móg! najwy˝ej sta-
nowiç fakt, ˝e nowy pokój znoÊnà aku-
styk´ ma niejako sam z siebie. Sprz´t stoi
na krótkiej Êcianie, majàc za sobà inte-
gralny rega! z ksià˝kami, co w znacznej
mierze u!atwia zarówno rozpraszanie,
jak i t!umienie. Z kolei za miejscem od-
s!uchowym sà jeszcze dobre dwa metry
pustej przestrzeni, co czyni t!umienie lub
rozpraszanie od tej strony ma!o przydat-
nym. Belkowany sufit rozprasza odbicia.
Pozostajà Êciany boczne, które mogà daç
pole do popisu ustrojom akustycznym.

Po pierwszych próbach umieÊci!em
panele Avconu parami wzd!u˝ obu Êcian
bocznych, w odleg!oÊci odpowiadajàcej
spodziewanym pierwszym odbiciom fal.
Na ka˝dym boku by!y to symetrycznie
jeden panel Grand-6 i jeden Grand-11.
W ten sposób mog!em po jednej stronie
zniwelowaç wp!yw cz´Êciowo otwartej
przestrzeni, w którà „ucieka” dêwi´k, po
drugiej zaÊ przys!oniç francuskie okno,
stanowiàce zb´dnà powierzchni´ odbija-
jàcà. Umieszczenie paneli po obu stro-
nach niejako ujednolici!o akustycznie
prawà i lewà stron´ pokoju. Skutek po-
winien byç !atwy do uchwycenia.
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Istotnie, by!. Po pierwsze, dotychczas
przy niektórych utworach czu!em po-
trzeb´ korygowania po!o˝enia punktu
ods!uchowego albo wr´cz odczuwa!em
pokus´ stosowania pokr´t!a balansu. 
To si´ skoƒczy!o. Du˝e panele (na razie 
w wersji t!umiàcej) usymetryzowa!y sce-
n´ stereo. Nie by! to wp!yw dramatyczny,
bo te˝ problem nie by! palàcy, ale da!o si´
odczuç popraw´. Odby!o si´ to kosztem

lekkiego st!umienia wysokich tonów, 
poprzez s!yszalne zmniejszenie jasnoÊci 
i dêwi´cznoÊci muzyki. Scena stereo sta!a
si´ bardziej poprawna, ale jednoczeÊnie
nieco mniej sugestywnie obecna. 

Na razie, nie modyfikujàc ustrojów,
przenios!em je za kolumny. W tej konfi-
guracji efekt okaza! si´ w zasadzie pomi-
jalny, najwidoczniej Êciana ksià˝ek t!umi
równie˝ odbicia. Nast´pnie ustawi!em
panele pó! metra za fotelem ods!ucho-
wym. Tutaj efekt by! s!yszalny, choç sub-
telny. Nastàpi!a lekka poprawa precyzji
lokalizacji i dodanie jakby studyjnego ry-
su. Poniewa˝ za mnà zrobi!o si´ ciszej
(panele stworzy!y namiastk´ akustycznej
„czarnej dziury”), lepiej uwidocznia!y si´
dêwi´ki z przodu. Przyznam jednak, ˝e
bez tego efektu da si´ ˝yç.

Powróci!em zatem do ustawienia
ustrojów po bokach i zaczà!em dodawaç
wk!adki rozpraszajàce. Po zape!nieniu
po!owy powierzchni (a wi´c zastàpieniu
znacznej cz´Êci powierzchni t!umiàcej
elementami rozpraszajàcymi) uzyska!em
popraw´ stereofonii bez ograniczenia
dêwi´cznoÊci, a nawet z pewnà poprawà
wyrazistoÊci brzmienia. Dalsze dodawa-
nie listewek minimalnie poprawi!o sku-
tecznoÊç dzia!ania. Ostatecznie, majàc po
dwa du˝e panele t!umiàco-rozpraszajàce

z obu stron pokoju (pomi´dzy kolumna-
mi a miejscem ods!uchu, jednak bli˝ej
g!oÊników ni˝ s!uchacza), uzna!em efekt
za optymalny.

Ka˝de nagranie zyskiwa!o na tej aran-
˝acji. Scena stereo si´ pog!´bi!a i posze-
rzy!a. èród!a pozorne by!y lepiej zlokali-
zowane i naturalniej „wyglàdajàce”, jeÊli
mog´ si´ tak wyraziç. Muzyka p!yn´!a
swobodniej, a ja by!em bardziej odpr´˝o-
ny podczas s!uchania. Czu!em si´, jakby
mózg musia! wk!adaç mniej wysi!ku 
w prac´ nad rekonstrukcjà sceny dêwi´-
kowej. Panele akustyczne jako reduktor
stresu? Czemu nie? 

Alek Rachwald
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