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scendo konstruuje kolumny 
skomplikowane i zwykle du!e. 
Jako"# wyko$czenia stoi na 

najwy!szym poziomie i mo!e zawstydzi# 
producentów, którzy uwa!aj%, !e p&aci# 
nale!y tylko za d'wi(k (w zwi%zku z czym 
wypuszczaj% toporne graty, cz(sto wyce-
niane równie wysoko co Ascendo). Jak na 
mo!liwo"ci niemieckiego producenta, C8 
wygl%daj% skromnie. )adnych nadbudó-
wek, !adnych chromów. Prosta skrzynia 
o proporcjach kojarz%cych si( z du!ym 
studyjnym monitorem, jeden g&o"nik na 
froncie, bas-re*eks i solidna podstawa. 
Ca&o"# w autentycznym lakierze fortepia-
nowym, wygl%daj%cym jak stoj%ca woda 
(prosz( nie da# si( nabra# na stosowane 
przez wiele +rm zwyk&e politury, to na-
prawd( nie to samo). Czy jednak w tej 
prostocie nie kryje si( co" wi(cej?

Na tylnej "ciance pierwsza niespodzian-
ka: wst(ga wysokotonowa, zgodnie z za&o-
!eniem konstruktora odpowiedzialna za 
„powietrze”. Sk%din%d wiemy, !e audio-
+lskie powietrze to podstawa, zatem nie 
dziwimy si(, tylko pos&usznie w&%czamy 
g&o"nik prze&%cznikiem hebelkowym na 
tylnej "ciance. A teraz front: z pozoru je-
den g&o"nik to w istocie konstrukcja kon-
centryczna. Znana i przez wielu do dzi" 
szanowana membrana Seasa z polipropy-
lenu XP z zainstalowan% po"rodku mi(kk% 
kopu&k% tekstyln% z bardzo krótk% tubk%. 

Na tym niespodzianki si( nie ko$cz%, 
bo ogromna skrzynia Ascendo kryje we-
wn%trz drugi g&o"nik, tym razem 
niskotonowy (22 cm), pracuj%cy w 
obudowie pasmowo-przepustowej 
(+rmowa wersja okre"lana jako 
SASB). W rezultacie obudowa C8 
jest podzielona na cztery komory, 
przy czym obj(to"# za wooferem 
jest zamkni(ta, za" od strony fron-
tu membrany otwarta portem na 
przedniej "cianie zestawów. Skrom-
na z pozoru skrzynka okazuje si( 
wi(c uk&adem czterodro!nym.

Z ty&u znajduj% si( tak!e terminale 
g&o"nikowe WBT. Umo!liwiaj% po-
dwójne pod&%czenie, ale dla potrzeb 
przygotowania recenzji po&%czy&em 
je zworkami dostarczonymi przez 
dystrybutora. Jeszcze raz trzeba pod-
kre"li# rewelacyjne wyko$czenie  
i wysokiej klasy dedykowan% pod-
stawk(, z któr% kolumny wspó&tworz% 
znakomity efekt wzorniczy. Do sten-
dów pasuj% solidne +rmowe kolce.

Ascendo bardzo dobrze wygl%-
daj% w pomieszczeniu, a w kwe-
stii klasy wyko$czenia nie maj% 

sobie równych. „Wife Acceptance Factor” 
bije w oczy i krzyczy, !eby wzi%# te kolum-
ny do domu. Wzi%&em wi(c, przynajmniej 
do przetestowania.

Alek Rachwald

1

8 Renaissance to ponad wszel-
k% w%tpliwo"# monitory. Dys-
trybutor wspomnia&, !e widzia& 

te zestawy zainstalowane u producenta  
w pomieszczeniu o powierzchni oko&o  
18 m,. Nie dziwi( si(. Przypuszczalnie 
moje 25 metrów to górna granica potrzeb 
tych zestawów, przynajmniej je"li chodzi  
o odtwarzanie basu.

Ascendo s% starannie zestrojone. Bas jest 
dobrej jako"ci, bez !adnych niekorzyst-
nych efektów, ale przy tym o niezbyt du!ej 
mocy. Wyra'nie si( czuje, !e te zestawy 
b(d% lubi&y lekkie wsparcie ze strony "cian 
pomieszczenia. Wydaje si( to zaskakuj%-
ce, bior%c pod uwag( ich spore gabaryty. 
Jednak atrakcyjne wzornictwo sprawia, !e 
nawet w pokoju 15-20 m, b(d% si( dobrze 
prezentowa#.

Atutem Ascendo s% wysokie tony, szcze-
gó&owo"# i stereofonia. Czy to zas&uga g&o-
"nika na tylnej "ciance, czy dobrej kopu&ki 
Seasa, mo!na dyskutowa#. Wspomn( 
najwy!ej, !e po wy&%czeniu wst(gi zmala&o 
nieco wra!enie powietrzno"ci, obecno"ci 
pomieszczenia, w którym gra si( muzyk(. 
Dlatego wi(kszo"# ods&uchów przepro-
wadzi&em ze wst(g%. Po paru ekspery-
mentach zdecydowa&em si( na klasyczne 
ustawienie kolumn, frontem do s&uchacza 
i z przeci(ciem osi na twarzy. W tej kon+-
guracji stereofonia by&a bardzo sugestyw-
na, cho# jednocze"nie charakterystyczna. 
Scena nie by&a szczególnie szeroka. Nie-
mal nie zauwa!y&em wychodzenia d'wi(-
ków poza obrys kolumn, natomiast wy-
pe&nienie by&o wzorowe. -ród&a pozorne 
(na przyk&ad w kameralistyce klasycznej) 
by&y rozmieszczone wyra'nie, w konkret-
nych odleg&o"ciach od siebie. G&(boko"# 
by&a bardzo du!a; &atwo wyczuwa&o si( 
te! ró!nice w wysoko"ci umieszczenia 
'róde&. S&uchanie sprawia&o du!% frajd(, 
bo nie trzeba by&o niczego szuka#; wystar-
czy&o odnotowa# obecno"# instrumentów 
i skupi# si( na muzyce. W po&%czeniu ze 
swobodn%, niewymuszon% prezentacj% za-
pewnia&o to relaks s&uchania.

Nie odnotowa&em jakich" szczególnych 
cech "rednicy pasma. Pocz%tkowo spo-
dziewa&em si( dawki nieziemskich zjawisk 
ze wzgl(du na materia& membrany – po-
lipropylen s&yn%cy z doskona&ego odda-
wania tonów "rednich. Moje wcze"niejsze 

do"wiadczenia z kolumna-
mi wyposa!onymi w mem-
brany XP kaza&y mi ocze-
kiwa# ciep&ej i plastycznej 
"rednicy, mo!e nawet nieco 
wypchni(tej, przyci%gaj%cej 
uwag(. Tutaj w zasadzie by&a 
mi(kka, ale bez przesady, nie 
zauwa!y&em dogrzania ani 
innych efektów, okre"lanych 
jako mi&e. Gra&o rzetelnie, 
mo!e nawet wola&bym wi(k-
sz% ekspozycj( tego zakresu. 
Zyska&aby na tym sugestyw-
no"# przekazu.

Je!eli chodzi o bas, to na 
p&ytach testowych wykaza& sw% 
obecno"#. Kolumny potra+% 
nisko zej"#, jednak w !adnych 

razie nie epatuj% basowymi pomru-
kami. Nie ma strza&u membran% (która 

zreszt% jest schowana). Nie ma 
tej b&yskawicznej bezpo"red-
nio"ci w niskich tonach, jak% 
wykazuj% si( niektóre high-

endowe kolumny. Ascendo nie 
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prezentuj% efektownego basu. Natomiast 
przy ws&uchaniu si( w muzyk( dochodzi 
si( w ko$cu do wniosku, !e podstawa ni-
skotonowa jest obecna tam, gdzie powin-
na si( znale'#, tyle !e bez podkre"lania. 
To bas monitorowy w tradycyjnym stylu: 
nie sztucznie podpompowany w wy!szym 
podzakresie, ale przeciwnie – do"# dobrze 
rozci%gni(ty, cho# bez ekspozycji. Przypo-
mina& mi pod tym wzgl(dem moje w&asne 

zestawy, które s% strojone wed&ug podobnej 
maniery. Trudno zatem, aby prezentacja 
Ascendo mi si( nie spodoba&a. Owszem, 
wola&bym dosta# odrobin( wi(cej niskie-
go, ale z tym to ju! do mniejszego pokoju. 
Jestem pewien, !e odj(cie pi(ciu metrów 
kwadratowych pomieszczenia uczyni&oby 
tutaj cuda, bo potencja& jest.

C8 odbieram jako zestawy wyrównane, 
o sympatycznym, ale prawdziwym d'wi(-
ku do d&ugiego s&uchania (mimo ich sporej 
szczegó&owo"ci, co "wiadczy o dobrej ja-
ko"ci sopranów). Pasuj% jak ula& do klasyki 
i jazzu. Fani nagra$ rozrywkowych mog% 
by# mniej usatysfakcjonowani, bo kolum-
ny nie powalaj% efektowno"ci%. Jednak s% 
te! wyrozumia&e dla kiepskiej jako"ci p&yt, 
a wiele kr%!ków z muzyk% popularn% jest 
nagranych raczej fatalnie. W sumie, warto 
wypróbowa#, jednak zasadniczo widzia&-

bym te zestawy w "redniej wielko"ci lub 
mniejszym pomieszczeniu (25 m uwa!am 
za maksimum, z optimum w okolicy 20, 
mo!e mniej), do"# dobrze wyt&umionym, 
kto wie, mo!e pe&nym ksi%!ek? 

Co do elektroniki, mo!na eksperymen-
towa#. Mój Jazz poradzi& sobie &atwo, ale 
ma do dyspozycji wysok% moc. Skompli-
kowana budowa C8 sugeruje, !e wzmac-
niacze SET mog% si( okaza# za s&abe. 
Jednak w ampli+kacji o mocnym basie  
i s&odkiej reszcie ma&e Ascendo powinny 
pokaza# swój przyjazny, szczery charakter 
i klas(. Szlachetny sprz(t.

Alek Rachwald

ho# nie nazwa&bym Ascendo 
kapry"nymi, to jednak daw-
no si( tak nie nachodzi&em po 

pokoju w poszukiwaniu optymalnego 
punktu ods&uchowego.  Okaza&o si(, 

!e pozory myl%. Cho# niemieckie 
monitory robi% wra!enie gabary-

tami i zach(caj% do s&uchania z du!ej 
odleg&o"ci, to najlepiej si( sprawdz% jako 

monitory bliskiego pola. Kon+guracja, 
w której odleg&o"# s&uchacza od bazy jest 
równa odleg&o"ci mi(dzy lewym i prawym 
g&o"nikiem, wypad&a u mnie najlepiej  
i w takim ustawieniu prowadzi&em wi(k-
szo"# ods&uchów.  Po krótkich ekspery-
mentach z w&%czaniem i wy&%czaniem 
wst(gi na tylnej "ciance stwierdzi&em, !e 
s&uchanie bez niej nie ma sensu: d'wi(k 
matowieje, a przestrze$ si( kurczy. Po-
ni!sze obserwacje dotycz% wi(c ods&uchu  
w wersji czterodro!nej.

Mi&o"nicy hektarów przestrzeni mog% 
poczu# ma&y zawód. Baza stereofoniczna 
Ascendo jest niemal w ka!dym nagraniu 
restrykcyjnie ograniczona do zewn(trz-
nych "cianek kolumn i rzadko si( zdarza, 
!e s&yszymy gdzie" dalej jaki" zb&%kany 
instrument. Lecz cho# sama scena nie 
osza&amia rozmiarami, osza&amiaj%ca jest 
i"cie niemiecka pedanteria, z jak% upo-
rz%dkowano plany i porozstawiano in-
strumentalistów. Dos&ownie ka!dy d'wi(k 
ma okre"lone miejsce, poza które nie wol-
no mu wyj"#, !eby nie zburzy# misternej 
konstrukcji. Stabilno"# sceny i kliniczny 
porz%dek to priorytety. Osobi"cie wol( 
takie rozwi%zanie od efekciarsko rozdmu-
chanej przestrzeni, w której instrumenty 
pojawiaj% si( w przedziwnych miejscach,  
a nierzadko je zmieniaj% w czasie gry. War-
to te! wspomnie# o doskona&ej iluzji g&(bi 
w wykonaniu Ascendo, z pi(kn% gradacj% 
i ró!nicowaniem planów. Jedynym zgrzy-
tem okaza&y si( du!e sk&ady symfoniczne, 
gdzie – ze wzgl(du na wspomniane ogra-
niczenie rozmachu sceny – momentami 
by&o po prostu zbyt ciasno i g(sto. Trzeba 
jednak pami(ta#, !e utworów w stylu „Te 
Deum” Haendla czy muzyki organowej  
i tak najlepiej s&ucha si( na kolumnach 
pe&nopasmowych.

Cho# brzmienie Ascendo jest niezwykle 
spójne i doskonale zestrojone, pierwszym, 
na co zwrócimy mimowolnie uwag(, b(d% 
wysokie tony. Jest co podziwia#. Nawet 
bez udzia&u sekcji superwysokotonowej 
najwy!sze tony s% niezwykle rozdzielcze, 
jedwabiste i cudownie do"wietlone. Ni-
gdy si( nie zdarzy&o, by by&y cho# troch( 
k&uj%ce b%d' natarczywe. Wydaje si(, !e 
konstruktorzy ho&dowali tu temu samemu 
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za&o!eniu, co twórcy "wietnego Esoteca 
czy, w pó'niejszym wydaniu, Esotara –  
pokaza# wszystko tak, by nie urazi#. 

Charakter wysokich tonów "wietnie 
wspó&gra z ca&o"ciowym brzmieniem 
Ascendo: zrównowa!onym, delikatnym, 
nie narzucaj%cym si( i pe&nym szlachetnej 
barwy. Sk&adów akustycznych, utworów 
wokalnych i takich, gdzie priorytetem s% 
neutralno"#, barwa i atmosfera, s&ucha&o 
si( wy"mienicie. I cho# ostrzejsze gatunki 
z pr%dem (John Sco+eld, Marcus Miller) 
tak!e wypad&y przekonuj%co, to jednak 
s&ycha# by&o, !e to nie jest to, co nied'wie-
dzie lubi% najbardziej. Ascendo nie maj% 
problemów z uzyskaniem du!ych nat(!e$ 
d'wi(ku. Trudno je zd&awi# czy zmusi# 
do kompresji, ale i tak najlepiej czuj% si( 
w repertuarze kameralnym, pokazuj%c si( 
wtedy od najlepszej strony.  

Mo!na by si( nawet pokusi# o porówna-
nie ich do legendarnych brytyjskich mo-
nitorów spod znaku Harbetha i Spendora, 
tyle !e… na przeszkodzie stoi "rednica. 

Nie jest z&a, ale jej poziom nie dorównu-
je wybitnej górze. Przy uwa!nym ods&uchu 
wokali zawsze dawa&a o sobie zna# lekka 
nosowo"# b%d' zmatowienie tego podza-
kresu. Nie jest to cecha na tyle uci%!liwa, 
!eby uniemo!liwia&a komfortowy od-
s&uch, a jednak sprawia, !e g&osy ludzkie 

nie s% tak bezpo"rednie i hiperrealistycz-
ne, jak mo!na by oczekiwa# od kolumn tej 
klasy. Z drugiej strony otwiera to szerokie 
pole do eksperymentów w kwestii doboru 
sprz(tu towarzysz%cego. A nu! dobry lam-
powiec doda&by akurat to, czego posk%pi& 
do"# beznami(tny Gryphon? Warto spró-
bowa#.

Ostatnia kwestia: bas. Tu nie mia&em 
!adnych zastrze!e$, pomimo naturalnych 
ogranicze$ rozci%gni(cia niskich tonów, 
jakie narzuca sama konstrukcja monitora. 
Cho# bas nie przestawia& mebli, pozosta-
wa& punktualny i konturowy. Je"li czasa-
mi odczu&em niedosyt niskich tonów, to 
wynika& on g&ównie ze zbyt du!ej kuba-
tury pomieszczenia, w którym dopiero 
przy trójdro!nych pod&ogówkach mo!na 
mówi# o niskim zej"ciu. Jednak nawet  
w takich warunkach da&o si( zauwa!y#, 
!e zarówno niskie d'wi(ki organów, jak  
i kontrabasu czy gitary basowej s% zwarte, 
nie pow&ócz% i nie wykazuj% oznak „misia”, 
do czego przyzwyczai&y mnie do"# ciep&o 
graj%ce Dynaudio. Nie jest to wprawdzie 
bas supertwardy i zegarmistrzowsko do-
k&adny, za to w sposób naturalny dope&nia 
reszt( pasma.

Ostateczna ocena Ascendo jest o tyle 
trudna, !e zauwa!alne w ka!dym reper-
tuarze cechy tych kolumn – szlachetna 

pow"ci%gliwo"#, kultura i umiar w prze-
kazywaniu emocji – mog% by# traktowa-
ne zarówno jako ich najwi(ksza zaleta, 
jak i wada. Wszytko zale!y od tego, czego 
s&uchamy i czego oczekujemy od d'wi(-
ku. Z pewno"ci% nie odnajdziemy tu roz-
buchania na miar( ProAców czy .ieli. 
Renaissance nie graj% spektakularnie, ale 
z pewno"ci% nie s% nudne. Je"li chodzi  
o mniejsze sk&ady, przesycone klubowym 
klimatem nagrania jazzowe, kamerali-
styk( czy wokalistyk(, to „jest po prostu 
magicznie”, jak stwierdzi& kolega-audio+l, 
który wpad& pos&ucha# recenzowanych 
zestawów.

Z pewno"ci% warto da# tym kolumnom 
szans( i pos&ucha# ich na spokojnie, bez 
po"piechu, nie ograniczaj%c si( do krótkiej 
wizyty w salonie. Mo!e si( okaza#, !e z tym 
brzmieniem chcemy pozosta# na d&u!ej.

Bartosz Lubo$
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