
Aleksandra Chili!ska: Sk"d u Ciebie 
pasja do dobrego d#wi$ku i sprz$tu?

Wszystko si! zacz!"o w dzieci#stwie. 
Gra"em na fortepianie, a w wieku 14 lat 
dosta"em od rodziny troch! pieni!dzy  
postanowi"em rozejrze$ si! za sprz!tem 
hi-%. Niestety, kolumny, na które by"o 
mnie sta$, brzmia"y okropnie. Zacz&"em 
wi!c bada$ rynek DIY, który w Niem-
czech dzia"a" bardzo pr!'nie. Wtedy 
w"a(nie zainteresowa"em si! sprz!tem, 
a zw"aszcza g"o(nikami. 

Pojawi" si! g"ód wiedzy na temat bu-
dowania kolumn. Moja pierwsza kon-
strukcja brzmia"a strasznie, ale po prze-
my(leniu krok po kroku swoich b"!dów, 
zag"!bia"em si! coraz bardziej w te za-
gadnienia.
Alek Rachwald: Wi$kszo%&  
producentów kolumn twierdzi,  
'e musieli opracowa& w(asne  
konstrukcje, gdy' 'aden produkt  
na rynku nie spe(nia( ich oczekiwa!. 
Tymczasem Ty mówisz otwarcie,  
'e zrobi(e% to, bo twoich oczekiwa! 
nie spe(nia(y 'adne z kolumn,  
na które by(o ci$ sta&.

Zgadza si!. Tak si! zacz!"o. Pó)niej  
pracowa"em w ró'nych miejscach  i zaj- 
mowa"em si! kontrol& jako(ci m.in. 
w %rmie wytwarzaj&cej motocykle.  
W bran'y motoryzacyjnej sporo si! do-
wiedzia"em o procesie produkcji. Na-
uczy"em si!, jak zachowa$ powtarzal-
no($ i stabilno($. Jak dba$ o najwy'sz& 
jako($ wykonania. Je'eli np. we)miemy 
pod uwag! drastyczne ró'nice tempera-
tur, to dobór materia"ów i sposób wy-
twarzania cz!(ci do samochodów i mo-
tocykli zyskuj& kluczowe znaczenie. 

Te do(wiadczenia mia"y wp"yw na to, 
czym dzisiaj jest Audium. Wystartowa-
li(my z tym projektem dopiero trzy lata 
temu, korzystaj&c z moich do(wiadcze#, 
zarówno w bran'y motoryzacyjnej, jak 
i w %rmach g"o(nikowych. Mo'na po-
wiedzie$, 'e za koncepcj& Audium nie 
stoj& nowicjusze. Nowatorski jest sam 
pomys".
AC: Sk"d pomys( na produkty  
burz"ce g(o%nikowe standardy?

Powró$my do zagadnienia „jako(ci 
za rozs&dn& cen!”. Przeanalizowali(my 
dost!pne na rynku rozwi&zania, które 
brzmi& dobrze, ale nie s& jeszcze dopra-
cowane, jak np. idea g"o(ników szeroko-
pasmowych, przez lata obarczona tymi 
samymi ograniczeniami, ale mimo to 
maj&ca wiernych fanów. Przetworniki 
takie maj& specy%czne zalety: spójno($, 
naturalno($ i namacalno($. *aden %ltr 
nie rozrywa d)wi!ku na cz!(ci. Od tego 
w"a(nie wyszli(my: jak osi&gn&$ d)wi!k 
zbli'ony do idea"u, ale bez ogranicze# 
znanych ze standardowych konstrukcji 
szerokopasmowych? Dodali(my zinte-
growany woofer. Dzi!ki ma"ej (rednicy 
przetwornika znikn&" te' problem w&-
skiego „sweet spotu”. Kolumny sta"y si! 
bardziej uniwersalne, przy zachowaniu 
wszystkich zalet rozwi&za# szerokopas- 
mowych. Je(li przyjrzymy si! wynikom 
pomiarów odpowiedzi czasowej, wygl&-
daj& one zupe"nie inaczej ni' u wi!kszo-
(ci producentów. Tak, jakby w kolumnie 
pracowa" tylko jeden przetwornik, daj&-
cy pojedynczy impuls.
AR: Wasze konstrukcje mo'na  
opisa& jako ma(y mid-tweeter  
z osobnym subwooferem?

Tak, ale je(li przyjrzymy si! pomia- 
rom, wynika z nich, 'e g"o(nik basowy  
nie spowalnia brzmienia. Na charak- 
terystyce impulsowej nie ma bowiem 
(ladu dodatkowego impulsu z woo- 
fera. Dzieje si! tak dzi!ki ultralek-
kim materia"om tego ostatniego. Ale 
wracaj&c do pytania: zale'a"o nam na 
skonstruowaniu zestawów o charakte-
rystyce ukochanej przez wielu s"ucha-
czy: szerokopasmowca, ale bez ograni-
cze# dynamicznych. Z drugiej strony 
chcieli(my zaaplikowa$ to rozwi&zanie  
w dyskretnej formie, która nie b!dzie 
si! narzuca$ w przestrzeni mieszkalnej 
s"uchacza.

Niezmiernie istotna by"a równie' 
cena. Staramy si! nie stosowa$ drogich 
rozwi&za#. Mo'e w"a(nie moj& pierwsz& 
my(l& by"o zaprojektowanie kolumn, na 
które sam b!d! móg" sobie pozwoli$? 
Dzi!ki temu proponujemy alternatyw! 
w brzmieniu, koncepcji oraz unikalnej 
konstrukcji na rynku domowego hi-%. 
Konkurujemy z mas& standardowych 
produktów, wyposa'onych w szereg 
typowych g"o(ników, proponuj&c co( 
nietypowego i w niewygórowanej cenie 
– to nasz pomys". Chcemy propagowa$ 
dobre brzmienie dla normalnych ludzi, 
a nie tylko dla pozytywnie zakr!conych 
(wirów, którzy mog& sobie pozwoli$ 
na wydawanie wielkich sum na sprz!t  
z najwy'szej pó"ki.
AC: Dlaczego twoim zdaniem  
g(o%nik basowy lepiej gra na dolnej 
%ciance?

Chodzi o kontrol! nad odbit& fal& 
woofera, zwi&zan& z rezystancj& pro-
mieniowania fali d)wi!kowej. Dzi!ki 
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temu, 'e g"o(nik znajduje si! w tej samej 
odleg"o(ci od pod"ogi, jest to najbli'sza 
p"aszczyzna odbicia energii niskich 
cz!stotliwo(ci. Gdy zacz!li(my opra-
cowywa$ t! koncepcj! trzy lata temu, 
by"a nietypowa. Niektóre %rmy ofero-
wa"y kolumny z tunelem bas-re+eksu 
promieniuj&cym w pod"og!, ale nasz 
pomys" jest znacznie bardziej radykal-
ny. Jego zalet& jest zbli'one zachowanie 
woofera w ró'nych pomieszczeniach, 
dzi!ki umieszczeniu go w takiej samej 
odleg"o(ci od pierwszej powierzch-
ni odbijaj&cej. Z powierzchni& tak& 
mamy do czynienia zawsze – czy jest to 
drewniana pod"oga, czy mi!kki dywan. 

Zwró$my uwag!, 'e warunki te maj& 
wp"yw na zakres (rednich tonów, ale 
nie basu.
AR: Nie ma zatem ró'nicy  
pomi$dzy go(" pod(og" a grubym 
dywanem?

W tym zakresie cz!stotliwo(ci – nie, 
poniewa' pasma poni'ej 100 Hz nie 
wyt"umimy dywanem. W zakresie ba-
sowym t"umienie fali d)wi!kowej jest 
niezwykle trudne.
AR: Wasze rozwi"zanie eliminuje 
problem z basem?

W pewnym stopniu tak, gdy' dzi!ki 
niemu kolumny staj& si! bardziej nie-
zale'ne od parametrów oraz wystroju 
pomieszcze# i osi&gaj& podobny efekt 
brzmieniowy.
AC: A co z zalecanym przez Was 
nieznacznym odchyleniem kolumn 
do ty(u?

Po pierwsze, drgaj&ce cewki g"o(ni-
ków s& wtedy do siebie bardziej zbli'one 

w pionie. Po drugie, chodzi o rozprasza-
nie przetwornika szerokopasmowego, 
który w pozycji prostopad"ej mo'e za-
brzmie$ troch! ostro, a nieznacznie od-
chylony – promieniuje energi! najwy'-
szych cz!stotliwo(ci w pomieszczeniu  
w bardziej wyrównany sposób. Je(li 
przyjrzymy si! wykresowi cz!stotliwo-
(ci pod ró'nymi k&tami, zauwa'ymy, 
'e trzeba by by"o zmierzy$ kompletny 
zakres energii rozchodz&cej si! w po-
mieszczeniu, w którym graj& kolumny. 

W przypadku naszych g"o(ników 
energia jest do($ wyrównana dzi!ki te- 
mu, 'e szerokopasmowiec skupia w sobie  
cechy ka'dego przetwornika (wysoko-, 

(rednio- i niskotonowego). Standardo-
we konstrukcje ze sto'kowymi mid- 
-wooferami oraz osobnym tweeterem 
charakteryzuj& si! zazwyczaj znacznym 
rozpraszaniem i odbijaniem wysokich 
cz!stotliwo(ci od (cian w zakresie u'y-
tecznym, gdy tymczasem przy podzia-
le pasma (2-3 kHz) pod k&tem np. 30 
stopni zaczynaj& si! problemy: (rednie 
tony opadaj&, a tweeter nie ma w tym 
zakresie wystarczaj&cej energii promie-
niowania i fale o ró'nych cz!stotliwo-
(ciach nak"adaj& si!, powoduj&c „faluj&-
ce” interferencje. 

Konstrukcje Audium zachowuj& si! 
inaczej, co "atwo wychwyci$, s"ucha-
j&c na nich np. przez 20-30 minut g"o-
su ludzkiego, a pó)niej porównuj&c ze 
standardowymi kolumnami, dajmy na 
to, dwudro'nymi. To samo dzieje si!  
z nagraniami fortepianu, w których na-
sze g"o(niki wykazuj& si! niespotykan& 
szybko(ci& i naturalno(ci&. 

Nie stosujemy przetworników wspó"- 
osiowych, poniewa' membrana (rednio-
tonowa stanowi dla tweetera ruchom& 
odgrod! akustyczn& o ci&gle zmienia-
j&cych si! parametrach dynamicznych. 
Ludzie zazwyczaj nie zwracaj& na to 
uwagi! Przy"ó'my do ust tr&bk! z d"oni 
i zauwa'my, jak zmienia si! g"os podczas 
poruszania nimi. Dlatego w"a(nie prefe-
rujemy radykaln& koncepcj! g"o(ników 
szerokopasmowych.
AC: Czy podstawkowe Comp 3  
s" wyposa'one w stendy, które  
umo'liwiaj" odchylenie do ty(u?

Niezupe"nie, poniewa' kolumny 
umieszczone na podstawkach znajduj& 
si! nieco wy'ej ni' np. Comp 5, dzi!ki 
czemu zwi!ksza si! odleg"o($ od ucha 
g"o(nika szerokopasmowego wzgl!dem 
niskotonowego.
AR: Do jakich pomieszcze!  
przeznaczone s" Wasze pod(ogówki? 
Rozmiary skrzynek sugeruj" raczej 
niewielkie pokoje.

Comp 5 przeznaczone s& do zwy-
k"ych pomieszcze# mieszkalnych o po-
wierzchni od 15 do 25 m,. Pami!tajmy 
jednak, 'e oprócz wielko(ci pomiesz-
czenia kolosalne znaczenie maj& jego 
proporcje. Je(li jest to sze(cian, to kata-
strofa, gdy' wzbudza si! trzykrotnie ta 
sama cz!stotliwo($. 

Jako 'e w %rmie mamy zwyczaj "&-
czenia ró'nych koncepcji, zaprojekto- 
wali(my kolumny w wersji aktywnej 
(Comp 5 Active), z uk"adami korek-
cji akustyki pomieszczenia. Radzimy 
jednak traktowa$ je jako pomoc, a nie 
lekarstwo na ca"e z"o trudnych pokoi 
ods"uchowych. Rezonanse w"asne po-
mieszcze# to przede wszystkim czas, 
a pó)niej amplituda. Je(li stukniemy  
w kieliszek wina, d)wi!k trwa przez pe-
wien czas, mimo 'e jest cichy. Podobnie 
dzieje si! w pokoju: mimo 'e (ciszymy 
pewne cz!stotliwo(ci, czas trwania re-
zonansu pozostanie taki sam. Dlate-
go w"a(nie zaawansowani s"uchacze 
adaptuj& akustycznie swoje pokoje, do 
czego zach!camy. Zauwa'my, 'e je-
(li umie(cimy g"o(niki nieco dalej lub 
bli'ej (ciany, zmieni si! tylko g"o(no($ 
rezonansów, ale ich czas trwania pozo-
stanie taki sam.
AC: Nie obawiacie si$, 'e na rynku 
nie ma jeszcze zapotrzebowania  
na konstrukcje aktywne  
i pó(aktywne?

Zdecydowanie nie! Unikalne podej-
(cie poci&ga za sob& zalety niedost!pne 
dla standardowych konstrukcji. Pa- 
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sywne kolumny przeznaczamy do tradycyjnych rozwi&- 
za#: )ród"o, wzmacniacz, itp. Natomiast aktywna wersja 
Comp 5 to inny (wiat: mog& ich u'ywa$ ludzie s"uchaj&cy 
muzyki bezpo(rednio z komputera, odtwarzacza sieciowego 
lub przeno(nego – tylko jedno )ród"o pod"&czone do ele-
ganckich aktywnych kolumn. To inny rynek i typ s"uchacza 
– takiego,  któremu biurkowe g"o(niki komputerowe nie wy-
starczaj&. 

Model Comp 7 Drive pozwala na wykorzystanie dobrych 
wzmacniaczy o niewielkiej mocy (np. na 300B). Nap!dza-
j& tylko g"o(nik szerokopasmowy, a basowym zajmuje si! 
wzmacniacz wbudowany w kolumny. Jakie g"o(niki w pe"ni 
wykorzysta"yby potencja" triody o niskiej mocy? Bardzo nie-
wiele – w tym Comp 7 Drive.
AR: Sk"d pochodz" przetworniki?

Wspó"czesna technologia prezentuje niezwykle wysoki 
poziom. Przywo"uj&c ponownie bran'! motoryzacyjn&, je(li 
spojrzymy na tapicerk! i kokpit np. Mercedesa, oka'e si!, 
'e nie s& to cz!(ci wykonywane przez t! %rm!, lecz przez 
wyspecjalizowanego podwykonawc! wg (ci(le okre(lonej 
specy%kacji. Zastosowali(my podobn& taktyk!. Np. g"o(ni-
ki basowe w modelach Comp 8 i 9 zamawiamy w Seasie. 
Ale Seas nie móg" dostarczy$ niektórych cz!(ci sk"adowych, 
takich jak lekkie cewki, wzmocnione uk"ady magnetyczne, 
bardziej spr!'yste i mi!kkie zawieszenia, wi!c wysy"amy im 
je do Norwegii, gdzie nast!puje monta'. Wiele %rm stwier-
dzi"oby pewnie, 'e potra% wyprodukowa$ lepsze membra-
ny g"o(nikowe ni' wytwórnia zajmuj&ca si! tym od bardzo 
dawna. My tak nie uwa'amy. Opracowali np. niezwykle 
skuteczn& metod! ustawiania cewek wewn&trz uk"adu mag- 
netycznego i nie b!dziemy twierdzi$, 'e zrobimy to lepiej, 
gdy' wymaga to lat pracy i do(wiadcze#, a tak'e nak"adów 
%nansowych. Poza tym urz&dzenie wykonuj&ce t! czynno($ 
kosztuje kilkadziesi&t tysi!cy euro.

Dalej: %ltry naszych kolumn pochodz& od wytwórcy 
niemieckiego, podobnie jak odlewane kosze. G"o(niki sze-
rokopasmowe s& produkowane we W"oszech. Zamawiamy 
podzespo"y u najlepszych specjalistów, jakich znale)li(my  
w ró'nych dziedzinach na ca"ym (wiecie, uzupe"niamy wy-
j&tkami – jak np. owalne woofery naszego pomys"u i pro-
dukcji – i tak rodz& si! gotowe zestawy Audium.
AC: Z czym wasze kolumny graj" najlepiej? Lampa?  
Tranzystor?

Lampy to co(, co lubi!, ale na (wiecie jest te' wiele dobrych 
wzmacniaczy tranzystorowych. Albo pr!'nie rozwijaj&ca si! 
klasa D. Nie mo'na jednak powiedzie$, 'e jedne s& lepsze,  
a drugie gorsze. Na pewno jednak wzmacniacze lampowe 
daj& t! specy%czn& trójwymiarow& przestrze#, brzmi& bardzo 
naturalnie i… potra%& prawid"owo odtworzy$ fortepian. Je(li 
jednak potrzebujemy wi!cej mocy i basu, korzystajmy z do-
brych tranzystorów. Wszystko zale'y od upodoba#.

Du'& pomoc stanowi ci!'ka praca dealerów: porówny- 
wanie ró'nych kon%guracji i dzielenie si! do(wiadczeniami  
z klientami. Np. moja fascynacja lampami wzi!"a si! z licz-
nych ods"uchów tego typu urz&dze#, bo analizuj&c ich dane 
techniczne, mo'na by powiedzie$, 'e parametry s& o wiele 
gorsze ni'  tranzystorów. Z drugiej strony – na Audio Show 
2011 u'ywali(my wzmacniacza tranzystorowego z górnej 
pó"ki (Luxman M-600A) i Comp 8 brzmia"y (wietnie!
AC: Dzi$kujemy za wywiad i 'yczymy wielu sukcesów  
w Polsce.
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