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Hi-end kolumny

omys! promiennika dookólnego 
opiera! si" na idei prostej w za!o-
#eniu, lecz praktycznie niewyko-

nalnej. Chodzi!o o stworzenie iluzji praw-
dziwego obrazu d$wi"kowego – imitacj" 
sali koncertowej w pokoju ods!uchowym. 
Niemal ka#dy producent mówi o d%#eniu 
do powielenia d$wi"ku na #ywo, ale nie 
wiem, czy ktokolwiek posun%! si" dalej ni# 
Maletzky. Wyszed! on ze, s!usznego sk%d-
in%d za!o#enia, #e w sali koncertowej 
d$wi"k rozchodzi si" dooko!a instrumen-
tów, a konwencjonalne kolumny generuj% 
fal" d$wi"kow% wzd!u# osi symetrii prze-
twornika – czyli najcz"&ciej prosto lub 
prawie prosto w kierunku s!uchacza. 
Optymalny d$wi"k jest wtedy ograniczo-
ny do jednego miejsca – tzw. „sweet spo-
tu”. Maletzky chcia! zbudowa' przetwor-
nik, który imitowa!by rzeczywisty sposób 
rozchodzenia si" fal d$wi"kowych, czyli 
we wszystkich kierunkach. Pomys! zosta! 
nazwany „circular radiation”, a gotowy 
produkt to w!a&nie „radialstrahler”.

Tak jak znakomita wi"kszo&' prze-
tworników na rynku, dookólne MBL-e s% 
magnetoelektryczne. Ale de(nicja mówi 
tylko o sposobie, w jaki uzyskuje si" drga-
nie membrany. Nie precyzuje natomiast 
szczegó!ów konstrukcyjnych. A promien-
niki MBL-a wprowadzaj% tutaj niespoty-
kane rozwi%zania w a# trzech elementach: 
kszta!cie i budowie membrany, a wreszcie 
w jej mocowaniu.

W konwencjonalnym g!o&niku ruch 
cewki odbywa si" w p!aszczy$nie przód-
ty!, a obr"cz magnesu jest ustawiona pio-
nowo. Kiedy ów g!o&nik jest zamocowany 

w obudowie, d$wi"k rozprzestrzenia do 
przodu – na zewn%trz membrany. Cz"&' 
energii akustycznej rozchodzi si" równie#, 
w ograniczonym zakresie, na boki. W pro-
miennikach dookólnych uk!ad nap"dowy 
(cewka-magnes) jest po!o#ony poziomo,  
a cewka porusza si" w gór" i w dó!. Cewka 
jest po!%czona z wewn"trzn% (teraz doln%) 
kraw"dzi% membrany, której kraw"d$ ze-
wn"trzna (w!a&ciwie górna) nie !%czy si" 
z obr"cz% kosza (którego de facto nie ma), 
lecz z pier&cieniem górnym. Pier&cie) ten 
mocuje si" albo na czterech zewn"trznych 
metalowych kolumnach (w &redniotono-
wym) albo na pr"cie biegn%cym wewn%trz 
membrany (w nisko- i wysokotonowym). 
Zbudowana w ten sposób membrana 
przypomina kszta!tem elipsoid" &ci"t% po 
obu stronach osi wielkiej (w naszym przy-
padku u góry i u do!u). W odró#nieniu od 
zwyk!ych przetworników nie jest ona za-
wieszona na elastycznym resorze. Zamiast 
tego zastosowano !o#yska, które pozwalaj% 
jedynie na lekkie wychylenie membrany na 
zewn%trz, gdy cewka przemieszcza si" do 
góry (ca!y g!o&nik si" wtedy „skraca i wy-
brzusza”) i do wewn%trz – gdy cewka idzie 
w dó! (g!o&nik si" „wyd!u#a i kurczy”).

W zwyk!ym g!o&niku powierzchnia 
membrany jest sztywna i porusza si" ca!% 
sob% na resorze-zawieszeniu, natomiast w 
promiennikach MBL-a membrany same 
si" wyginaj%. Amplituda drga) jest naj-
wi"ksza dok!adnie w po!owie wysoko&ci 
promiennika – czyli wokó! ko!a, którego 
promieniem jest o& ma!a elipsoidy. Prze-
tworniki pracuj% bez obudowy. D$wi"k 
si" rozchodzi prostopadle do wszyst-

kich prostych, stycznych do powierzchni 
membrany. W efekcie w p!aszczy$nie po-
ziomej d$wi"k jest rzeczywi&cie dookólny, 
natomiast w pionowej pokrywa a# 270º  
(w warunkach laboratoryjnych).

Przetworniki radialne w kolumnach 
MBL-a s% ze sob% !%czone. G!o&nik wyso-
kotonowy pracuje do góry nogami (cew-
ka znajduje si" na górze). Pier&cie) górny 
przetwornika &redniotonowego kryje tak-
#e !o#ysko wysokotonowego. W modelach 
101 (sam szczyt oferty), które maj% rów-
nie# dookólny woofer, dochodzi jeszcze 
jedno takie !%czenie.

Wybrzuszanie si" i kurczenie mem-
brany oznacza!oby, #e materia!, z jakiego 
j% wykonano, jest rozci%gliwy. Ale to stoi  
w sprzeczno&ci z imperatywem jego sztyw-
no&ci (generalnie – im sztywniejszy i l#ej-
szy materia!, tym lepiej). Nawet je&li mo#-
na by by!o mi"kk% membran" pobudzi' 
do drga), to raczej nie wyobra#am sobie, 
jak mog!oby to zabrzmie'. Rozwi%zaniem 
problemu okaza!o si" zastosowanie jako 
membrany pasków, zwanych przez MBL-a 
„lamelami”. W czasie pracy lamele si" wy-
ginaj%, a kurczy si" i powi"ksza jedynie 
przestrze) mi"dzy nimi. Ka#dy z trzech 
produkowanych aktualnie promienników 
radialnych zosta! wyposa#ony w lamele 
innego rodzaju.

G!o&nik wysokotonowy HT-37 ma 
membran" o &rednicy 4,2 cm. Sk!ada si" 
ona z 24 jednolitych lameli z w!ókna w"-
glowego. *rednica obwodu membrany 
promiennika &redniotonowego MT-50  
w najszerszym miejscu (i w stanie spo-
czynku) wynosi 6,5 cm. Tworzy j% 12 la-
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meli, wykonanych ze splecionych prosto-
padle drobniejszych lamelek z w!ókien 
w"glowych.

Obecne produkowane lamele w"glowe 
najpierw s% pokrywane #ywic% epoksy-
dow%. Nast"pnie le#akuj% dwa miesi%ce. 
Sp!aszcza si" je do docelowej grubo&ci  
i utwardza poprzez podgrzewanie do od-
powiedniej temperatury. Po zako)czeniu 
sztucznie spowalnianego procesu stygni"-
cia z uzyskanego pó!syntetycznego „stopu” 
wycina si" po#%dane kszta!ty. Powsta!e  
w ten sposób paski s% nast"pnie r"cznie 
doklejane do !o#yska górnego i dolnego. 
Gotowy materia! producent nazywa „CFK” 
(Carbon-faserverstärkter Kunststo+, czyli 
syntetycznie wzmacniany w"giel). Dla po-
rz%dku dodajmy, #e w wy#szych modelach 
MBL-a pracuje jeszcze jeden promiennik 
dookólny: niskotonowy TT-110. Ma on 
&rednic" 25 cm i sk!ada si" z 12 lameli, ale 
tym razem zbudowanych ze stopu alumi-
niowo-magnezowego wzmacnianego mie-
dzi%. Dolna granica pasma przenoszenia 
TT-110 to oko!o 105 Hz, a wi"c kolumny 
dookólne MBL-a musz% by' jeszcze od 
do!u „dopalone” zwyk!ymi wooferami.  
W zwi%zku z tym wszystkie modele w ofer-

cie to tak naprawd" hybrydy, ale producent 
i tak nazywa je radialstrahlerami.

Wszystkie trzy promienniki dookól-
ne znajdziemy w „radialstrahlerach” 101 
(obecnie w wersji 101 E MKII). Jako cie-
kawostk" dla osób o silnych nerwach 
dodam jeszcze, #e szczytowe osi%gni"cie 
MBL-a to 101 X-treme, z!o#one z dwóch 
zwyk!ych „stojedynek” (ale bez skrzyni 
subwoofera) zamocowanych jedna nad 
drug%. Maj% 186 cm wysoko&ci i wa#% 265 
kg ka#da. Ale to nie koniec – na 101 X-tre-
me sk!ada si" jeszcze para subwooferów  

w oddzielnych obudowach o takiej samej 
wysoko&ci i masie 226 kg ka#dy. Obliczyli-
&cie ju# !%czn% mas"? Tak, tak, dodajmy do 
tego koszyk zakupów p!ytowych i wyjdzie 
tona. Komplecik zosta! wyceniony przez 
polskiego dystrybutora na 836 tys. z!.

Pomys!odawc% „radialstrahlerów” by! 
Wolfgang Maletzky, ale na pocz%tku lat 
80. do (rmy do!%czy! Jürgen Reis, który 
projektowa! wiele pó$niejszych modeli  
i obecnie to on stoi na czele pionu in#y-
nierów. On te# doprowadzi! ide" radial-
strahlerów do ko)ca, czyli wspomniane-
go modelu 101 X-treme.

Aktualny katalog MBL-a nie dzieli ko-
lumn na serie. Producent zaleca jedynie 
poszczególne modele do odpowiednich 
poziomów elektroniki. Testowane 116 F 
mog% gra' zarówno z Coron%, jak i No-
ble’em. S% to najta)sze z czterech obecnie 
produkowanych modeli wolnostoj%cych. 
Zastosowane w nich g!o&niki wysoko-  
i &redniotonowy to opisane HT-37 i MT-50.  
Znajduj% si" na szczycie obudowy, pokry-
tej czarnym lakierem fortepianowym. Na 
&ciankach bocznych skrzyni pracuj% dwie 
pary przetworników. Doln% tworz% sto#ki 
z korektorem fazy i z aluminiow% membra-
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n% o &rednicy 20 cm. *cianki boczne obu-
dowy na 2/3 wysoko&ci za!amuj% si" pod 
k%tem kilku stopni i zw"#aj% si" do góry. 
Tam umocowano drug% par" przetworni-
ków, równie# wyposa#onych w korektory 
fazy i aluminiow% membran" (o &rednicy 
14 cm). Obie pary dostarcza Seas.

Skrzynia sk!ada si" w!a&ciwie z dwóch 
segmentów, których granica przebiega na 
poziomie za!amania &cianek bocznych. 
Górna cz"&' to zamkni"ta komora g!o&ni-
ków &rednio-niskotonowych. Natomiast 
poni#ej znajduje si" wentylowana do ty!u 
komora subwoofera. Obie pary przetwor-
ników pracuj% w kon(guracji push-push. 
Dzi"ki niej wp!yw ruchu membran na 
obudow" wzajemnie si" znosi. Wszyst-
kie &cianki skrzynki wykonano z MDF-u  
o grubo&ci 3 cm. Do podwójnych termina-
li producent do!%cza zamiast blaszek ka-
blowe z!%czki. W testowanych kolumnach 
ca!e okablowanie wewn"trzne dostarczy! 
WireWorld – tej tradycji MBL trzyma si" 
od dawna.

Kolumny s% nominalnie 4-omowe i dla 
tej warto&ci producent podaje maksymal-
n% moc ci%g!% 450 W (chwilowa mo#e 
si"gn%' 1800 W). Ten potworny wynik 
robi wra#enie. Jednak aby promienniki 
zachowa!y liniowo&' przy takich pozio-
mach, stosuje si" zaawansowany i wy-
dajny system ch!odzenia ferro,uidem. 
Dzi"ki temu zniekszta!cenia wynikaj%ce 
z podwy#szenia temperatury pracy cewek 
zosta!y ograniczone. Jednak przy wi"k-
szym pochyleniu kolumny na bok p!yn 
mo#e wywiera' zbyt du#e ci&nienie na 
elementy zawieszenia dolnego membrany  
i spowodowa' uszkodzenie promienni-
ków. Dlatego transport tych kolumn mo#e 
si" odbywa' tylko w pionie.

116 F to konstrukcja czterodro#na. Cz"-
stotliwo&ci podzia!u pasma ustalono na 
130 Hz, 600 Hz i 3500 Hz. W zwrotnicy 
zastosowano uk!ad (ltrów typu Linkwitza-
Rileya. W najprostszych s!owach polega 
on na szeregowym zdublowaniu jednego 
(ltru drugim takim samym. Dzi"ki temu 
!atwiej uzyska' p!ask% charakterystyk" pa-
sma w punktach podzia!u. Zastosowane 
tutaj rozwi%zanie polega!o na po!%czeniu 
dwóch (ltrów 2. rz"du. W rezultacie po-
wsta!a zwrotnica 4. rz"du (zbocza 24 dB  
na oktaw"). Zwrotnica o tak stromym na-
chyleniu u!atwia prac" g!o&ników z wyso-
k% moc%.

Wed!ug specy(kacji skuteczno&' ko-
lumn jest bardzo niska – zaledwie 83 dB 
(1 W/1 m). W przypadku promienników 
MBL-a nale#y jednak ten parametr inter-
pretowa' inaczej. Normalny pomiar do-

tyczy odleg!o&ci jednego metra na wprost 
kolumny – wzd!u# osi. Natomiast tutaj 
warto&' „rozk!ada si"” dooko!a g!o&nika. 
Nie zmienia to faktu, #e wzmacniacz musi 
by' mocny i wydajny.

Kolumny MBL Radialstrahler 116 zo-
sta!y zaprezentowane po raz pierwszy na 
wystawie CES w Las Vegas w 2004 roku. 
Po pi"ciu latach wprowadzono zmiany. 
116 F jest drug% wersj% modelu, po raz 
pierwszy zaprezentowan% na Hi-Endzie  
w Monachium, w 2009 roku. Od poprzed-
niej odró#nia j% m.in. kszta!t maskownic, 

g!"boko&' &cinania kraw"dzi bocznych 
obudowy, umiejscowienie logo (rmy, lo-
kalizacja wylotu bas-re,eksu (teraz z ty!u, 
wcze&niej z przodu). G!ówne zmiany po-
lega!y na gruntownej przebudowie wn"-
trza obudowy. Parametry pozosta!y bez 
zmian, za wyj%tkiem przesuni"cia o kilka 
herców najni#szej cz"stotliwo&ci podzia!u 
zwrotnicy, ale to nie zosta!o nawet odno-
towane w specy(kacji.

.RQğJXUDFMD
Ze wzgl"du na trudno&ci w transporcie 

zdecydowali&my si" na ods!uch w salonie 
dystrybutora. Jest to pomieszczenie o po-
wierzchni oko!o 50 m-, wi"c nie by!o oba-
wy, #e kolumny b"d% si" dusi'.

MBL-e najlepiej graj% z elektronik% tej 
samej (rmy. Jednak aby test mia! sens, zde-
cydowa!em, #e zrobi" porównanie 116 F  
z ich cenowym odpowiednikiem innej (r-
my, a potem sprawdz" brzmienie w po!%-
czeniu z innym wzmacniaczem. 

Na potrzeby testu przeprowadzi!em trzy 
ods!uchy. W pierwszym zagra!a elektroni-
ka MBL-a (odtwarzacz C31 i integra C51) 
z kolumnami Burmester B80. Nast"pnie 

Burmestery zosta!y zast%pione bohatera-
mi testu – MBL-ami 116 F. W ostatniej 
ods!onie C51 odda! miejsce integrze Bur-
mestera 082. Wra#enia ods!uchowe doty-
cz% cz"&ci &rodkowej. Pozosta!e potrakto-
wa!em jako pomocnicze.

Wykorzysta!em okablowanie g!o&niko-
we Burmester LS Blu oraz TaraLabs RS-1 
z !%czówk% Tara Labs ISM Onboard .e 2. 
Sieciówki to (rmowy kabel do!%czany do 
elektroniki Burmestera, Fadel Reference 
Two Power i Fadel Coherence. Elektronika 
zosta!a podpi"ta do regeneratora pr%du PS 

Audio PerfectWave Power Plant 10. Ko-
lumny gra!y z za!o#onymi maskownicami.

Promienniki dookólne MBL-a budz% 
ró#ne skojarzenia. U nas najcz"&ciej na-
zywa si" je „cebulkami”. W prasie zagra-
nicznej natkn%!em si" jeszcze na: „pi!k" 
do bejsbolu”, „g!ówk" czosnku”, „beczk"”, 
„akordeony z Marsa”, „elektroniczne ar-
buzy”, a nawet „&redniowieczne narz"dzie 
tortur”. Pracownicy MBL-a preferuj% „dy-
nie”. Te wszystkie #artobliwe okre&lenia 
troch" nie pasuj% do tak wyra(nowanego 
produktu, ale trudno si" dziwi', skoro 
ich wygl%d jest rzeczywi&cie szokuj%cy. 
W jednej z bardzo ju# archiwalnych re-
cenzji dotycz%cej wcze&niejszego modelu 
Radialstrahler 101 przeczyta!em zdanie, 
#e „nawet je&li by to co& mia!o nie dzia!a', 
to i tak jest fajne”. Ale, jak wiadomo, MBL 
dzia!a, w dodatku bezawaryjnie. Przeko-
najmy si" zatem, jak dzia!a.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Chyba najwa#niejsz% barier% w d%#e-

niu do uzyskania maksymalnej wierno&ci  
w odtwarzaniu muzyki s% koszty. Im 
dro#szy produkt, tym wi"ksze prawdopo-
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dobie)stwo uzyskania iluzji prawdziwego 
koncertu. Mog!oby si" wi"c wydawa', #e 
powy#ej pewnego pu!apu nie ma ju# w hi-
endzie miejsca na d$wi"k (rmowy. Cech% 
w!asn% produktów ekstremalnie drogich 
powinien by'… brak cech w!asnych. To 
teoria. A w praktyce? Mniejsze lub wi"ksze 
odst"pstwa znajdziemy chyba wsz"dzie. 
Ale przed ods!uchem Radialstrahlerów 
116 F nie przypuszcza!em, #e wyceniaj%c 
produkt na ponad 100 tys. z! mo#na tak 
bardzo pój&' pod pr%d. /e cech" w!asn% 
produktu mo#na zaznaczy' tak silnie. 
MBL pokaza!, #e mo#na.

Brzmienie 116 F jest do&' charaktery-
styczne w dziedzinie basu, rewolucyjne 
w przestrzeni oraz absolutnie unikatowe 
w podej&ciu do odtwarzania muzyki. Za-
cznijmy od ko)ca.

Ods!uch MBL-a bez przygotowania 
mo#e by' szokiem. Nie spowodowanym, 
bynajmniej, szokuj%c% jako&ci% brzmienia, 
lecz dezorientacj% odbiorcy. Zdecydo-
wan% wi"kszo&' kolumn mo#na nazwa' 
konwencjonalnymi. Czyli takimi, w któ-
rych g!o&niki (ewentualnie z wyj%tkiem 
niskotonowych) montuje si" na przedniej 
&ciance. Prawid!owo ustawione wzgl"dem 

&cian tylnych i bocznych oraz odpowied-
nio dogi"te generuj% tzw. sweet spot, czyli 
miejsce, w którym wszystko brzmi, jak 
powinno. Od samego pocz%tku s!ucha-
nia MBL-i pojawia si" zdziwienie, jaki& 
pod&wiadomy niepokój, #e kolumny ewi-
dentnie graj% inaczej, ni# jeste&my przy-
zwyczajeni. Po krótkim czasie przychodzi 
ol&nienie. Z konwencjonalnych g!o&ników, 
niezale#nie jak technologicznie zaawan-
sowanych i jak drogich, dochodzi d$wi"k 
wprawdzie doskona!y, ale „wyproduko-
wany” i dostarczony – specjalnie dla po-
jedynczego s!uchacza. „Radialstrahlery” 
równie# wytwarzaj% doskona!e brzmienie, 
z t% jednak ró#nic%, #e teraz muzyka po 
prostu jest muzyk% sam% dla siebie.

Kolumny MBL-a proponuj% zupe!nie 
inny sposób odwzorowania przestrzeni. W 
pierwszych chwilach mo#e to w ogóle nie 
przekonywa'. Przed pod!%czeniem 116 F 
s!ucha!em kolubryn Burmestera B80, gra-
j%cych z wysuni"tym pierwszym planem 
i bardzo dok!adn% lokalizacj%. Pod!%cze-
nie po nich Radialstrahlerów wi%za!o si" 
z cofni"ciem wszystkiego o du#y krok. 
D$wi"ki, które wcze&niej by!y dostarczone 
na tacy pod nos, teraz znalaz!y si" dalej. 
Nie narzuca!y si", nie atakowa!y. Straci!y 
na dos!owno&ci i sugestywno&ci. Brzmie-
nie sta!o si" bardziej dyskretne, mniej 
atrakcyjne. Ale to zdziwienie trwa!o mniej 
wi"cej kwadrans. Z chwil% akomodacji 
s!uchu do nowego sposobu grania zacz%! 
on intrygowa', potem wci%ga', by w ko)-
cu zafascynowa' wirtuozeri%.

Stereofonii, jak% tworz% MBL-e, nie na-
zwa!bym punktow%, mikrochirurgiczn% 
czy superprecyzyjn%. Nazwa!bym j% reali-
styczn%. Na pewno brakuje jej troch" do 
wyrazistego i dok!adnego odwzorowania, 
jak to robi!y B80. Ale w przypadku Bur-
mesterów ten imponuj%cy efekt znika!, 
gdy przesun"li&my si" w fotelu o 10 cm 
w prawo albo w lewo. Poza „sweet spo-
tem” precyzja si" rozmywa!a. Kolumny 
MBL-a „sweet spotu” nie generuj%. Efekt 
przestrzenny jest taki sam w fotelu od-
s!uchowym, obok niego, za nim, dla po-
zycji stoj%cej, siedz%cej czy w kucki. MBL 
tworzy d$wi"k przestrzenny w ca!ym po-
mieszczeniu, zamiast jego iluzji w jednym, 
&ci&le okre&lonym miejscu.

Od razu nasuwa si" pytanie, czy aby 
recenzent nie chce jako& zgrabnie uspra-
wiedliwi' s!abo&ci produktu. Nic z tego. 
Obraz muzyczny jest przestrzenny. Pozy-
cje instrumentów mo#na !atwo wskaza', 
ale to s% miejsca, nie punkty. Bo MBL 
rede(niuje poj"cie d$wi"ku punktowego.  
I racja jest po jego stronie. Przecie# d$wi"k 

gitary czy fortepianu nie jest punktowy. 
Oczywi&cie, #adne kolumny nie zrobi!y 
jeszcze z fortepianu punktu w przestrze-
ni, ale bywa, #e w d%#eniu do maksymal-
nej precyzji niebezpiecznie zbli#aj% si" 
do granicy sztuczno&ci. MBL stawia na 
neutralno&'. Pokazuje kierunek, z którego 
dochodzi d$wi"k saksofonu, ale rezygnuje 
z rysowania wyimaginowanego kszta!tu 
samego instrumentu. Dlatego po kilkuna-
stominutowym niedosycie zacz%!em do-
cenia' t" bezpretensjonaln% scen" MBL-a, 
która w miar" s!uchania przekonywa!a 
coraz bardziej – jako naturalna przestrze) 
muzyczna.

Instrumenty w wykonaniu Radialstrah-
lerów wydaj% si" wi"ksze ni# to, do czego 
przyzwyczai!y nas konwencjonalne ko-
lumny. Ale równie# przestrze) jest bardzo 
du#a. 50-metrowy salon ods!uchowy bez 
problemu wype!ni! si" brzmieniem. Mu-
zyka rozchodzi si" swobodnie, naturalnie, 
prawdziwie. Panuje porz%dek i spokój. 
Nie ma wypychania pierwszego planu. 
Soprany s% (zjologiczne. Góra – szcze-
gó!owa, bez tendencji do eksponowania 
wyostrze). Nie ma te# zabiegów ocie-
plaj%cych czy os!adzaj%cych brzmienie. 
Kolejne utwory przynosz% irracjonalne 
przekonanie, #e tak w!a&nie powinno by'. 
Tworzy si" atmosfera; muzyczny nastrój. 
Z Burmesterami wszystko by!o doskona!e. 
Z MBL-ami wszystko jest prawdziwe.

Burmestery zmuszaj% do tego, aby je 
oceni' jako genialne; nie pozostawiaj% 
wyboru. MBL-e do niczego nie zmuszaj%. 
Mamy wolny wybór, ale i tak powiemy, 
#e s% genialne. Dwa odmienne podej&cia. 
Wyczuwacie t" ró#nic"?
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Hi-end kolumny
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W tych czterodro#nych kolumnach za 
najni#sze tony odpowiada para przetwor-
ników, których pasmo zwrotnica odcina 
od góry przy 130 Hz. Czyli mniej wi"cej 
tak jak w subwooferach. Z tym, #e takie 
zintegrowane z obudow% subwoofery s% 
tu dwa. Mo#na si" spodziewa', #e basu 
b"dzie du#o – i rzeczywi&cie jest go du#o. 
Poskromienie i kontrola najni#szych sk!a-
dowych b"d% w du#ej mierze nale#a!y do 
wzmacniacza. W praktyce okaza!o si", #e 
z integr% MBL C51 bas by! optymalny, 
natomiast Burmester troch" przesadzi!. 
Brzmienie sta!o si" przyciemnione, kon-
trola poluzowana, a wszechobecno&' naj-
ni#szych sk!adowych powodowa!a dys-
komfort. Wy#szo&' strojenia (rmowego 
nad mieszanym w przypadku tak orygi-
nalnej konstrukcji okaza!a si" ewidentna.

Ze wzmacniaczem MBL-a kolumny 
graj% w dole pasma wybornie. Podstawa 
harmoniczna jest bogata i wype!niona. 
Nie ma mowy o odt!uszczeniu czy nad-
miernej twardo&ci. Te kolumny ch"tnie 
graj% g!"boko, ale te# potra(% doskonale 
stopniowa' niskie tony i we w!a&ciwych 
proporcjach te stopnie odda'. Potra(%  
si" dyskretnie przyczai', by w odpowied-

nim momencie wyprowadzi' seri" pot"#-
nych ciosów i wprawi' &ciany w dr#enie. 
Gdy ju# jeste&my usatysfakcjonowani, #e 
bas jest &wietnie rozci%gni"ty, wydajny 
i skalibrowany, mo#e si" okaza', #e i tak 
czeka nas niespodzianka. Je&li p!yta do-
starcza bod$ca dodatkowego, dopalacza 
na samym dole, MBL-e odtwarzaj% go  
w sposób, który dopiero teraz potra( za-
mroczy'.

Kolumny s% bardzo czu!e na zmian" 
k%ta dogi"cia. Pocz%tkowo zagra!y usta-
wione standardowo, czyli lekko do &rodka. 
D$wi"k by! dopracowany w ka#dym calu: 
naturalna niewymuszona prezentacja, 
ogromna przestrze), akustyczny realizm, 
szczegó!owo&', bas, pot"#na dynamika, 
wybitna szybko&'. Po ustawieniu bez do-
gi"cia (czyli z bocznymi &ciankami rów-
noleg!ymi do bocznych &cian pomieszcze-
nia – zgodnie z rysunkami w instrukcji) 
pierwszy plan minimalnie wysun%! si" do 
przodu, ale o wiele wi"ksze zmiany zasz!y 
w &rednicy. Sta!a si" bogatsza, pe!niejsza  
i bardziej soczysta. Je&li wcze&niej brzmie-
nie budzi!o podziw, to teraz obezw!adnia-
!o. Wydatek ponad 100 tys. z! na kolumny 
to z pewno&ci% ekstrawagancja. Ale w pa-

kiecie mamy perspektyw" prze#ycia mu-
zycznej przygody #ycia.

.RQNOX]MD
Wyj%tkowa konstrukcja, wyj%tkowa 

cena, wyj%tkowe brzmienie. MBL w &wie-
cie hi-endu wprowadza warto&' dodan%, 
a poj"ciu neutralno&ci nadaje nowe zna-
czenie. Przestrze) tworzy wed!ug w!as-
nej, rewolucyjnej recepty. Nie ma chyba 
kolumn, które w poszukiwaniu sposobu 
na jak najwierniejsze odtworzenie warun-
ków koncertowych posun"!yby si" dalej. 
Oczywi&cie poza wy#szymi modelami 
MBL-a…
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