
Test NROXPQ\�����������]ï

24 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

W ostatnich latach katalog Audio Physica  
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iedawno Audio Physic zaprezen-
towa! dwa modele z nowej linii, 
która zast"pi Yar#. S!ysz"c nazw# 

Classic, spodziewamy si# kolejnych kan-
ciastych skrzynek, ale forma nowych mo-
deli jest na wskro$ nowoczesna. Zamiast 
standardowych skrzynek z MDF-u – ele-
ganckie mebelki z mieszanki MDF-u, 
tworzyw sztucznych i szk!a. Przetworniki 
maj" niewiele wspólnego ze stosowanymi 
w Yarach. Staraj" si# na$ladowa% jednostki 
HHCM i HHCT z dro&szych kolumn AP.

Linia sk!ada si# z dwóch pod!ogówek 
i subwoofera. Wkrótce ma do nich do!"-
czy% niewielki monitor (przewidziany jako 
surround do kina domowego) i g!o$nik 
centralny. Oprócz mieszanki szklanych  

i lakierowanych paneli dost#pne s" natu-
ralne forniry w kilku kolorach. Classic 10 
w ta'szym wariancie wyko'czenia kosz-
tuje 6500 z!; w dro&szym – 7400 z!.

:\JOÈG
Nowe kolumny z Brilon wygl"daj" 

cudnie. Nietrudno je sobie wyobrazi% na 
zdj#ciach w katalogach z nowoczesnymi 
meblami, wpasowane w wysmakowane 
wn#trza. Co ciekawe, efekt wizualny nie 
by! dla konstruktora prioryte-
tem. Rozmawiaj"c z Manfre-

dem Diestertichem dowiedzia!em si#, &e 
wi#kszo$% elementów narodzi!a si# z przy-
czyn praktycznych. Szklane panele maj" 
chroni% kolumny przed rysami i obiciem. 
Tam, gdzie stykaj" si# z obudowami, pola-
kierowano je, aby unikn"% zadrapa'.

To nie jedyne m"dre rozwi"zanie. Za-
sadnicz" cz#$ci" obudowy jest szkielet  
z MDF-u, wzmocniony dwiema wewn#trz-
nymi przegródkami. Szklane p!yty przykle-
jono za po$rednictwem p!atów szarej g"bki. 
Szk!o zawieszone na elastycznym materiale 
ma wi#ksze szanse przetrwania uderzenia, 
ni& gdyby zosta!o przyklejone na sztywno. 
Druga korzy$% ma wymiar typowo aku-
styczny. Wykonanie obudowy z mieszan-
ki ró&nych materia!ów pozwala rozbi% jej 

rezonanse, a p!aty g"bki pomagaj" t!umi% 
wibracje. Ca!o$% ustawiono na polakie-
rowanym na bia!o cokole, w który mo&na 
wkr#ci% kolce. Postument od skrzynek od-
dzielaj" cztery walce. W dnie obudowy nie 
ma otworu rezonansowego.

Kolejnym m"drym rozwi"zaniem jest 
maskownica, a w!a$ciwie jej brak. Moco-
wana na ko!ki jest ca!a p!yta otaczaj"ca 
g!o$niki. Mo&na zostawi% na miejscu bia!y 
panel z trzema otworami, o ile nie obawia-
my si# uszkodzenia przez dzieci czy kota, 
albo zdemontowa% i za!o&y% inne p!yty 
pokryte materia!em.

Gdyby chcie% si# do czego$ przyczepi%, 
to do detali. Wyra(nie wida% pasek g"bki 
!"cz"cy górn" p!yt# z obudow". To samo 
dotyczy widoku z boku, ty!u i do!u. Mo&-
na by!o zastosowa% bia!" g"bk# – wtedy !"-
czenia nie by!yby a& tak wyra(ne. Wyci#-
cie na p!ytk# z gniazdami te& mo&na by!o 
wykona% dok!adniej.

Konstrukcja
Classic 10 to uk!ad 2,5-dro&ny z dwoma 

13-cm sto&kami i 35-mm kopu!k" w uk!a-
dzie D’Appolito. Membrany wooferów zro-
biono prawdopodobnie z powlekanej celu-
lozy, natomiast tweeter jest mi#kki, chyba 
bawe!niany. Producent nie udost#pnia zbyt 
wielu informacji na temat nowych prze-

tworników. Wida%, &e górny ma korektor 
fazy, zbli&ony do stosowanego w HHCM. 
Do ko!nierza tweetera przyklejono nato-
miast kawa!ek mi#kkiej g"bki z wyci#ciem 
w kszta!cie gwiazdy. Rozwi"zanie to ma 
eliminowa% odbicia fal od zewn#trznej 
powierzchni g!o$nika, poprawiaj"c ostro$% 
ogniskowania (róde! pozornych.

Z ty!u umieszczono metalow" p!ytk#  
z pojedynczymi gniazdami WBT Nextgen. 
Plastikowe nakr#tki s" bardzo wygodne. 
Zadowoleni b#d" zarówno posiadacze ka-
bli z bananami, jak i wide!kami.

.RQğJXUDFMD
Audio Physiki pracowa!y w systemie 

z!o&onym z odtwarzacza Naim CD 5X  

i wzmacniacza Creek Destiny 2, w 18-m 
pokoju o dobrej akustyce. Kolejnym (ró-
d!em by! przetwornik Hegel HD11, po-
!"czony z komputerem stacjonarnym 
pracuj"cym pod kontrol" systemu Open-
SUSE 12.2 z odtwarzaczem Praha. Zasila-
nie i okablowanie pochodzi!o od polskich 
producentów – Gigawatta, Albedo i Se-
venrods.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Ods!uch zacz"! si# od projekcji )lmowej, 

która da!a wst#pne wyobra&enie o charak-
terze brzmienia Classiców. Obawia!em si# 
o niskie tony, ale w"tpliwo$ci zosta!y szyb-
ko rozwiane. Druga obserwacja dotyczy!a 
$wietnej przestrzeni i czytelnych dialogów. 
Kto wie, czy pod tym wzgl#dem Classiki 
nie wypad!y lepiej, ni& Tempo VI?

Zaintrygowany tym zjawiskiem, czym 
pr#dzej przyst"pi!em do s!uchania mu-
zyki. Obserwacje si# potwierdzi!y. Po raz 
kolejny mamy do czynienia z bardzo uda-
nymi Audio Physikami. Stawiaj" na czy-
sto$%, przestrze' i swobod#. S" przy tym 
precyzyjne, dzi#ki czemu efekt staje si# 
piorunuj"cy. Nie s!ysza!em równie rzetel-
nych i rozdzielczych kolumn za mniej ni& 
7000 z!. Znam konstrukcje mog"ce po-
chwali% si# równie przejrzyst" gór" pasma 
albo o porównywalnej dynamice, ale nie 
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s!ysza!em &adnych, w których wyst"pi!yby 
wszystkie ich zalety !"cznie.

Rozdzielczo$% nie ogranicza si# do wy-
sokich tonów – rozci"ga si# na ca!e pasmo, 
zw!aszcza $rednic#. Ten zakres jest delikatnie 
uwypuklony i najwi#cej ciekawostek ods!o-
ni" przed nami wokale i operuj"ce w nim 
instrumenty. Poznajemy z!o&ono$% muzyki, 
odkrywamy nowe zdarzenia, a w dodat-
ku wiemy, gdzie jest ich miejsce na scenie.  
W porównaniu do Tempo VI przestrze' jest 
dodatkowo wypchni#ta w stron# s!uchacza. 

G!#bia nie jest a& tak efektowna, ale w wy-
miarze szeroko$ci Classiki potra)" precyzyj-
nie rozdzieli% instrumenty.

Nagromadzenie informacji sprawia, &e 
wszystko odbywa si# jakby w przyspie-
szonym tempie. D(wi#k jednak nie przy-
t!acza, a wysokie tony nie przekraczaj" 

granicy ostro$ci. Dzi#ki delikatnemu pa-
pierowemu nalotowi barwa nie robi si# 
nieprzyjemna. Nie s" to g!o$niki z gatun-
ku relaksuj"cych czy romantycznych, jak 
niektóre Harbethy czy Xaviany. Nie maj" 
tak plastycznej barwy, ale odkry!em jedn" 
cech# !"cz"c" je z tamtymi konstrukcjami 
– spójno$%. Trzy przetworniki wspó!pra-
cuj" ze sob" tak p!ynnie, &e wykrycie po-

dzia!ów jest praktycznie niemo&-
liwe. Mamy wra&enie, jakby sta!y 
przed nami dobre monitory albo 
g!o$niki szerokopasmowe.

No, je$li nie liczy% basu, bo ten  
z pewno$ci" odpowiada gabarytom 
bia!ych skrzynek. Niskich tonów 
jest nawet wi#cej ni& w Sitarach. 
Potra)" zej$% nisko i nigdy si# nie 
spó(niaj". Dzi#ki zwartemu cha-
rakterowi podstawy harmonicznej 
Classiki dobrze sobie radz" z ci#&-
szym repertuarem. W kilkudnio-
wym te$cie pozna!y Cecili# Bartoli, 
Filharmoników Berli'skich, Pearl 
Jam, Guano Apes i Massive Attack  
i nigdy nie narzeka!y. Obawia!em 

si#, &e z tym ostatnim niskie tony 
nie dadz" sobie rady, ale nie. 
Brzmienie by!o mniej pot#&ne ni& 

z Tempo VI, ale d(wi#ki zahaczaj"ce o gra-
nic# percepcji równie& tutaj si# pojawi!y.

Classic 10 mog" by% $wietnymi ko-
lumnami do pomieszcze' o powierzchni 
rz#du 14-20 m*. Aby nie zmarnowa% ich 
potencja!u, proponuj# darowa% sobie inte-
gry za 1500 z!. B#dzie gra!o, tylko pytanie 
– jak. Za to Creek Destiny 2 sprawdzi! si# 
znakomicie.

Porównanie Classiców 10 z Tempo VI 
pokaza!o, &e te drugie maj" ciut lepsz" 
przestrze', g!#bszy bas i bardziej selektyw-
n" gór#. Classiki s" jednak bardziej uniwer-
salne, dzi#ki czemu !atwiej b#dzie dobra% 
sprz#t towarzysz"cy. Stosunek jako$ci do 
ceny te& jest korzystniejszy. Z której strony 
by nie patrze% – udane kolumny.

Konkluzja
Podobno Manfred Diestertich jest mi-

!o$nikiem Ferrari. Zastanawiam si#, czy 
to Manfred powinien si# bardziej cieszy%, 
&e ma Ferrari, czy Ferrari powinno si# 
smuci%, &e nie ma Manfreda. Gdyby do!"-
czy! do zespo!u projektuj"cego samocho-
dy, nowe modele obje&d&a!yby Porsche  
i Astony, a ceny spad!yby o jedn" trzeci". 
Je$li kto$ wyci"ga taki d(wi#k z zestawów 
za 6500 z! – jest mistrzem.

Audio Physic Classic 10
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Dane techniczne:
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