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System

:]PDFQLDF]��� McIntosh MA7000, 

 Ayre AX-5

2GWZDU]DF]�&'��� Gamut CD 3

�ÈF]öZND��� Albedo Versus XLR

3U]HZRG\�JïRĂQLNRZH��� �Harmonix CS-120  

Improved,  

Van Den Hul The Air 3T

6WROLNL��� StandArt

/LVWZD�VLHFLRZD��� Gigawatt PF-2

3RGVWDZNL��� Epos

13 par
0DFLHM�6WU\MHFNL

0RQLWRU\�ZFLÈĝ�VÈ� 
Z�3ROVFH�QLHGRFHQLDQH��
3RNXWXMH�VWHUHRW\S�� 
ĝH�MHĂOL�NROXPQ\�� 
WR�W\ONR�QD�SRGïRJÚ�� 
1LH�WU]HED�LQZHVWRZDÊ� 
Z�SRGVWDZNL�� 
D�GXĝH�VNU]\QLH� 
ķSRZDĝQLHMĵ�Z\JOÈGDMÈ�� 
-HGQDN�ELRUÈF� 
SRG�XZDJÚ�� 
ĝH�ZLÚNV]RĂÊ�RVöE� 
G\VSRQXMH� 
QLHZLHONLPL�SRNRMDPL��
]DOHW\�SRGïRJöZHN� 
QD�W\P�VLÚ�NRñF]È��
:�ZLÚNV]RĂFL� 
SU]\SDGNöZ�PRQLWRU\�
]DJUDMÈ�OHSLHM�� 
6È�EDUG]LHM�SU]HMU]\VWH�
L�PDMÈ�REV]HUQLHMV]È�
SU]HVWU]Hñ��:DUXQNL�
DNXVW\F]QH�GHF\GXMÈ�
WHĝ�R�W\P��ĝH�Vï\V]\P\�
]GURZ\�GěZLÚN�� 
D�QLH�]GXGQLRQ\�HIHNW�
ZDONL�PHPEUDQ� 
]H�ĂFLDQDPL� 
L�NRPSOHWHP� 
Z\SRF]\QNRZ\P�� 
'ODWHJR�]DFKÚFDP�� 
SRU]XÊFLH�VZRMH� 
Z\REUDĝHQLD�R�LGHDOQHM�
SRGïRJöZFH�GR����Pő� 
L�Z\SUöEXMFLH�NWöU\Ă� 
]�W\FK�JïRĂQLNöZ��
7R�PRĝH�]PLHQLÊ� 
ZDV]�WRN� 
UR]XPRZDQLD�
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Skrzynka to typowy prostopad!o-
"cian i gdyby tak j# pozostawiono, 
nudne, czarne obudowy znik-

n$!yby w t!umie podobnych na pó!kach 
supermarketów. Projektanci postanowili 
jednak co" z tym zrobi% i dodali na froncie 
nietypowy akcent – pot$&ny plastikowy 
pro'l, przypominaj#cy motyla i wystaj#-
cy na dobre 5 cm do przodu. Czy wp!y-
wa na d(wi$k? Nie s#dz$, ale jedno jest 
pewne: po zdj$ciu maskownic Studio 130 
wygl#daj# jak siedem nieszcz$"%. Ma to 
dla u&ytkownika podobne znaczenie, jak 
zesz!oroczny "nieg, bo z maskownicami 
jest i !adniej, i nie gorzej pod wzgl$dem 
brzmienia. JBL zapewnia zreszt#, &e mate-
ria! rozpi$ty na plastikowych ramach jest 
przezroczysty akustycznie, a sama czyn-
no"% demonta&u wymaga tyle wysi!ku, &e 
od razu si$ odechciewa.

Budowa
Studio 130 to typowy dwudro&ny uk!ad 

z bas-re)eksem, wentylowany z ty!u. Nis- 
kie tony obs!uguje skromny, 12-cm (nisko- 
-"redniotonowiec z PolyPlasu (celuloza). 

JBL wspomina w katalogu o pot$&nym 
basie, ale patrz#c na malutk# membran$, 
trudno w to uwierzy%. Jednak JBL nieraz 
zaskakiwa! w tym wzgl$dzie, wi$c lepiej 
si$ nie sugerowa% rozmiarami. 

Wysokie tony to domena ceramicz-
no-metalowej (CMMD) kopu!ki. JBL 
od zawsze kocha! tuby, nic wi$c dziw-
nego, &e tweeter wyl#dowa! w centrum 
niewielkiej tuby wyk!adniczej w kszta!-

JBL Studio 130
6WXGLR�����WR�QDMWDñV]H�NROXPQ\�Z�W\P�WHĂFLH�� 
=�FDïHM�JUXS\�Z\UöĝQLDMÈ�VLÚ�RU\JLQDOQ\P� 
Z]RUQLFWZHP�

0DOXWNL�JïRĂQLN�EDVRZ\� 
]�HNUDQRZDQLHP�� 
']LZDF]Q\�SURğO�]�SODVWLNX�
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cie prostok#ta. Delikatn# membran$  
zabezpieczaj# przed uszkodzeniem dwie 
plastikowe os!ony. Niewykluczone, &e 
s!u&# tak&e do rozpraszania fal.

Zwrotnica dzieli pasmo przy 3 kHz  
i jest 'ltrem o stromo"ci 12 dB na oktaw$. 
Obudow$ wykonano z 19-mm p!yt MDF. 
Przygl#daj#c si$ z bliska, mo&na mie% 
zastrze&enia do jako"ci folii (do wyboru 
wersja czere"niowa i czarna); konkurenci 
z tego testu si$gali na wy&sz# pó!k$. Kie-
dy jednak si$ spojrzy na cen$, te pretensje 
staj# si$ nieuzasadnione. 

Je&eli zechcecie postawi% kolumien-
ki na pó!ce, mog# pracowa% zarówno  
w pionie, jak i w poziomie. Nale&y tylko 

pami$ta% o zachowaniu odst$pu (co naj-
mniej 20 cm) od tylnej "ciany. JBL pro-
ponuje te& w!asne podstawki. Podsumo-
wuj#c, kolumny mo&e nie zachwycaj# 
jako"ci# wykonania, ale rekompensuj# 
to cen#.

Studio 130 nawi#zuj# wygl#dem do 
profesjonalnej tradycji JBL-a. W ma-
teria!ach informacyjnych znalaz!em 
nawet stwierdzenie, &e mo&na je stoso- 
wa% w „prawdziwym” studiu nagra-
niowym. No, panowie, odwa&nie sobie 
poczynacie. Ale cho% tyle dobrego, &e 
nie ma wzmianki o nag!a"nianiu tymi 
monitorami koncertów i plenerowych 
imprez.

Brzmienie

Wiem, &e to, co napisz$, zabrzmi 
dziwnie; mo&e nawet ma!o prawdopo-
dobnie. Je&eli znacie JBL-a i macie spre-
cyzowane oczekiwania: efektowna dy-
namika, basisko, koncertowy charakter, 
to zapomnijcie o Studio 130, bo to g!o"- 
nik dla… wyrobionego s!uchacza. Co? 
Takie plastikowe, tandetne skrzynki za 
torb$ "liwek? Ano, tak.

Musz$ wej"% pod stó! i odszczeka% 
ironi$ na temat studyjnych inklina-
cji monitorów. Tak dobrze skrojonego 
d(wi$ku, na miar$ mo&liwo"ci i ceny,  
z tak# "wiadomo"ci# i bezkompromiso-
wo ukszta!towanego, wbrew „ludo&erce 
z marketów”, zupe!nie si$ nie spodzie-
wa!em. To faktycznie monitor, który 
mo&na postawi% w studiu. Pod warun-
kiem, &e ma si$ olej w g!owie i wie, co 
mo&na na nim robi%.

Najbardziej uj$!o mnie, &e konstruk-
torzy JBL-a mieli "wiadomo"% ograni-
cze* konstrukcji i nawet nie próbowali 

z nimi walczy%. Przeciwnie, tego, czego 
si$ nie da, nie pa"li na sterydach, ale 
uci$li skalpelem. Pozbawili tym samym 
g!o"nik punktów w tabelce, ale za to wy-
ci#gn$li zalety najmniejszych konstruk-
cji i zrobili z nich spektakl.

Basu w Studio 130 nie ma. Albo ina-
czej: jest, tyle &e w w#skim zakresie  
pasma (oszcz$dniejszym ni& w tabelce) 
i w pewnym momencie si$ urywa. +ad-
nych efektów maskuj#cych ani zakl$%. 
Kontrabas pyka, jak dziadek z fajki,  
b$ben wielki w orkiestrze to pukni$cie 
w pude!ko po butach, ale wy&szy zakres 
daje oparcie "rednicy. Natomiast na 
drugim kra*cu, czyli w wysokich tonach 
– odpowiednio proporcjonalne wycofa-
nie. Przez to g!o"nik nie ma zabarwienia 
i gra z kultur#. Ciep!o, wr$cz lampowo, 
z ujmuj#cym spokojem. A "rednica? 
Sedno sprawy, bo Studio 130 to sama 
"rednica. W tej cenie wzorowa, czasem 
wr$cz urzekaj#ca. 

Dynamiki nie stwierdzono, za to 
przestrze* jest jak w monitorze bliskie-
go pola. Pouk!adana niczym trybiki  
w szwajcarskim zegarku. LS 3/5 dla ubo-
gich? Na to wychodzi.

Konkluzja
To nie jest g!o"nik dla pocz#tkuj#cych. 

Raczej dla by!ych posiadaczy sprz$tu  
z wy&szej pó!ki, których „przeczesa!” 
komornik. Je&eli wyci#gniecie wnioski 
na podstawie ocen z tabelki, to zna-
czy, &e nie doro"li"cie do tej propozycji  
i szkoda m!otka na stukanie si$ w g!ow$.

:\JRGQH��]ïRFRQH�JQLD]GD�

=ZURWQLFD�VFKRZDQD� 
Z�VNU]\QNDFK�

JBL Studio 130

&HQD��� �����]ï

Dane techniczne:

/LF]ED�
GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 2/2

6NXWHF]QRĂÊ��� 87 dB

,PSHGDQFMD��� 8 omów

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 60 Hz – 22 kHz

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]PDFQLDF]D��� 20 – 100 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 35/16,5/21 cm

:DJD��� 4,9 kg��V]WXND�

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���
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To typowy maluszek, przeznaczo-
ny bardziej do roli g!o"nika efek-
towego w kinie domowym ni& do 

stereofonicznego systemu za ma!e pie-
ni#dze. G!ównie jednak ze wzgl$du na 
praktyk$ i przyzwyczajenia klientów, bo 
zwykle zapominaj# oni, &e w ma!ych po-
koikach lepiej ustawi% monitor. A &e jest 
a& tak malutki, to nie przeszkadza, gdy 
mamy nag!o"ni% 10 m,. Wtedy rozmiary 
BX1 staj# si$ zalet#. 

Niestety, stereotyp jest tak silny, &e 
nawet obrazowe porównania nie tra'a-
j# do wyobra(ni, bo ludzie chc# mie% 
bas (a nawet bass, przez dwa „s”) i ko-

niec. Tymczasem wstawienie zbyt wiel-
kiej skrzyni do klitki owocuje dwojako.  
W pierwszym wypadku nadmiarem, 
w którym ginie wszystko: przestrze*, 
przejrzysto"%, barwa, dynamika, a przede 
wszystkim reszta pasma. D(wi$k staje 
si$ matowy, kluchowaty, niewyra(ny, bez 
konturów, rytmu i &ycia. W drugim efekt 
jest odwrotny: bas ca!kiem znika. Du&e 
membrany si$ poruszaj#, ale do!u nie 
s!ycha%. 

Trudno przewidzie%, co akurat si$ 
wydarzy w danym pomieszczeniu, ale 
wiadomo, &e ma!y pokój plus du&e ko-
lumny równa si$ pora&ka. Natomiast za-

Monitor Audio  
Bronze BX1
%URQ]H�WR�QDMQLĝV]D�ķSRZDĝQDĵ�VHULD�NROXPQ� 
0RQLWRU�$XGLR��D�%;��WR�]�NROHL�QDMPQLHMV]\�MHM�
SU]HGVWDZLFLHO��1LHZLHOH�ZLÚNV]\� 
RG�6\VWHP�$XGLR�6D[R���

(NUDQRZDQLH�Z�PRQLWRUNX� 
L�JïRĂQLNX�HIHNWRZ\P"� 
2G�SU]\E\WNX�JïRZD�QLH�EROL�
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gro&enie, &e kolumny b$d# za ma!e, jest 
znikome; zw!aszcza w przypadku mo-
nitorów. S!ysza!em dobrze nag!o"nione 
pomieszczenia rz$du 40 m, ze skrzy-
nek ledwie dwa razy wi$kszych od BX1. 
Poza tym taki d(wi$k zawsze b$dzie 
bardziej prawid!owy. Zapytacie, po co 
to pisz$, zamiast si$ zaj#% konkretami?  
Po pierwsze, po to, aby po raz kolej-
ny przekona% jak najwi$cej ludzi do 
tego, &eby cho% spróbowali przygody 
z zestawami na podstawk$. Po drugie: 

BX1 i BX2 s# skonstruowane identycz-
nie, a ró&ni# si$ tylko wielko"ci# skrzy-
nek i g!o"nika nisko-"redniotonowego, 
wi$c "rubkologi$ znajdziecie w te"cie  
„dwójki”.

Budowa
„Jedynka” to dwudro&ny monitor wy-

posa&ony w dobre przetworniki (11 cm, 
25 mm), które trafi!y do niego w drodze 
migracji z wy&szych serii Monitor Au-
dio. Kolumny s# bas-refleksami wen- 
tylowanymi z ty!u kana!em o do"% du-
&ej szeroko"ci i wyprofilowanym wylo-
cie. Dlatego, mimo zalece* producenta, 
nie nale&y ich wiesza% na "cianie, ani 
dosuwa% do niej na styk. Je&eli musi-

cie, kupcie stela&e i b$dzie po k!opo-
cie. Za to stawianie na regale nie niesie  
ze sob# niedogodno"ci. Wystarczy pod-
klei% gumowe nó&ki do!#czane w kom-
plecie. Mog# te& sta% na biurku – dobrze 
si$ sprawdzaj# w niewielkiej odleg!o"ci 
od uszu. W ogóle maj# wszystkie zalety 
mikromonitorów i w dodatku s# !adne. 
Relacja jako"ci do ceny? Dobra, cho% 
nie osza!amiaj#ca. Znowu z uwagi na 
rozmiar.

Brzmienie
Gdybym mia! pokoik jak pude!eczko, 

pe!en ksi#&ek i bibelotów i przy ka&-
dym kroku nabija! sobie siniaki o meble, 
postawi!bym w nim BX1 i zapomnia!  
o sprawie. Za ma!e pieni#dze mia!bym 
d(wi$k taki, jak trzeba. Móg!bym go s!u-
cha% bez bólu z$bów i marze* o lepszym 
jutrze. Nawet wiem, jaki dobra!bym 
wzmacniacz: Yamah$ z klasycznej linii 
(AS). To synergiczne po!#czenie, jakie 
si$ zdarza bardzo rzadko. Mo&na wybra% 
co" trzykrotnie dro&szego, a nie b$dzie 

lepiej. To na marginesie, ale spróbujcie 
koniecznie. A jak to gra?

Tak, &e nie mo&na si$ przyczepi%. Na-
turalnie i prawdziwie. Ten ma!y g!o"nik 
brzmi bezproblemowo, normalnie i bez 
udziwnie*. Prezentuje zdrowy, przejrzy-
sty i czytelny d(wi$k. Mo&na zapomnie% 
o analizowaniu zakresów i przygl#daniu 
si$ poszczególnym instrumentom – to 
ca!o"% ma sprawia% przyjemno"% i tak 
si$ dzieje. Kolumienki koncentruj# si$ 
na "rednicy. Tam dzieje si$ najwi$cej  
i mo&na liczy% na przejrzyste pokazanie 
detali i jednocze"nie odrobiny emocji. 
Nie przypomina to jednak Studio 130, 
bo wyra(niej zaakcentowano wysokie 
tony. Kopu!ka radzi sobie dobrze z prze-
kazaniem szczegó!ów; serwuje sporo 
informacji. Zdradza jednak sk!onno"% 
do cykania i troch$ jednostajnej barwy, 
kiedy s!uchamy akustycznego jazzu. Na 
szcz$"cie nie jest jazgotnikiem, tn#cym 
po uszach. Za to alikwoty s# przekazane 
rzetelnie, cho% bez wi$kszej 'nezji. Przy-
pominam jednak, &e BX1 kosztuj# nie-
ca!e 1100 z! i niewykluczone, &e lepszej 
góry w tej cenie nie znajdziecie, a przy-
najmniej b$dzie to trudne. 

Przestrze* jest obszerna, ale raczej 
wszerz ni& w g!#b. Bas, jak nietrudno si$ 
domy"li%, g!owy nie urywa. Jest lekki, ale 
wykazuje mi!# spr$&ysto"%. Na pewno  
w pokoju rz$du 20 m, zniknie, ale  
w dwukrotnie mniejszym mo&e si$ oka-
za% wystarczaj#cy. Dynamika – podob-
nie. Co ciekawe – BX1 potra'# zagra% 
g!o"no.

Konkluzja
Bardzo dobry g!o"nik, ale tylko do 

najmniejszych pokoi.

-HGQD�SDUD�WHUPLQDOL�� 
%DV�UHĠHNV�]�W\ïX� 
L�QDJZLQWRZDQ\�RWZöU� 
GR�XFKZ\WX�

=ZURWQLFD�MDN�LQQH� 
Z�W\P�VHJPHQFLH�FHQRZ\P��

7\P�UD]HP�SU]\NOHMRQD� 
GR�REXGRZ\�

Monitor Audio  

Bronze BX1

&HQD��� �����]ï

Dane techniczne:

/LF]ED�
GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 2/2

6NXWHF]QRĂÊ��� 88 dB

,PSHGDQFMD��� 8 omów

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 55 Hz – 30 kHz

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]PDFQLDF]D��� 15 – 70 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 26/16,5/18 cm

:DJD��� 3,9 kg��V]WXND�

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���
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Zapewne dlatego Amerykanie 
maj! za z"e producentowi, #e 
klepie to i owo (mi$dzy innymi 

seri$ ES) w Chinach. Dla wielu obywa-
teli USA JBL to kwintesencja Ameryki,  
jak muscle-car z ósemk! pod mask!, 
hamburger i s"ynna ameryka%ska wol-
no&'. Niestety, &wiat si$ zmienia, a z wy-
mienionej trójcy jako& jeszcze trzyma  
si$ kotlet. To, #e JBL zatrudnia obcokra-
jowców, wielu pewnie uwa#a za zdra-
d$. Jednak wszystko robi si$ w jakim& 
celu. O ile na przyk"ad w Krellu trudno 
uzasadni' oszcz$dno&ci, przynajmniej  
z punktu widzenia klienta, który ich 
nie pow!cha (integra kosztuje tyle, co 
ma"y wóz, a robi! j! Chi%czycy), to 
tutaj mo#na broni' strategii. ES 30 to 
najwi$kszy zestaw w dzisiejszym te&cie,  

a jednocze&nie jeden z najta%szych.  
W Stanach mog"oby si$ to nie uda', bo 
zbyt wiele poch"aniaj! zwi!zki zawodo-
we, ochronki i podatki. Gorzej to ju# 
tylko w Europie.

ES 30 s! okaza"e, robi! wra#enie na 
m"odzie#y i, co tu du#o mówi', spe"niaj! 
wizualnie oczekiwania zwi!zane ze ste-
reotypem brzmienia JBL-a: dynamika, 
dynamika i jeszcze raz dynamika, plus 
kawa" basu z papierowych membran. 
Kolumny wygl!daj! efektownie. A czy 
elegancko? Moim zdaniem – nie, ale 
to indywidualne odczucie. Dla mnie to 

JBL ES 30
JBL od 60 lat produkuje kolumny. Do wszystkiego: 
VWXGLD��GRPX��QD�NRQFHUW�L�QD�G\VNRWHNÚ�� 
0DUND�MHVW�]QDQD�L�DPHU\NDñVND�GR�V]SLNX�NRĂFL��
To równie rozpoznawalny znak jak McDonald.

-HG\Q\�WUöMGURĝQ\� 
XNïDG�Z�WHM�JUXSLH�
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estetyka koncertowo-wie#owa, ale wie-
lu osobom takie „paczki” przypadn! do 
gustu. 

Mi"! niespodziank! jest natomiast to, 
#e seria ES to stereo. Trzy monitory, trzy 
pod"ogówki, no i centralny, dla upar-
tych. Wszystkie s! dost$pne w dwóch 
wyko%czeniach: czarnym i przypomina-
j!cym drewno orzechowe.

Budowa
ES 30 s! trójdro#ne, nie jest to jednak 

typowa konstrukcja: dó", &rodek, góra. 
JBL ma w"asn! recept$. 17-cm nisko- 
-&redniotonowiec ko%czy prac$ na 3 kHz 
(stromy filtr 24 dB na oktaw$). Dalej  
pa"eczk$ przejmuje 19-mm tytanowa 

kopu"ka, ukryta wewn!trz niewiel-
kiej tuby wyk"adniczej i zabezpieczona 
dwoma plastikowymi pó"pier&cieniami. 
Jej ko"nierz stanowi plastikowy odlew,  
w którym tkwi tak#e g"o&nik ultrawy-
sokotonowy, odci$ty od do"u (9 kHz) 
równie# stromym filtrem, 18 dB/okt. 
Ten te# ma 19-mm membran$, tyle #e  
z poliesteru. Boczki obudowy wyko%-
czono niedrogim laminatem. Lepsze 
wra#enie robi folia naklejona na froncie, 
górze i z ty"u. Tam znajdziecie podwój-
ne gniazda i wylot bas-refleksu. W kom- 
plecie za"!czono du#e podklejane pod-
k"adki z gumy. Na rega" wystarcz!; nie 
trzeba szuka' akcesoriów. JBL-e nie 
rzucaj! na kolana klas! materia"ów ani 

wyko%czeniem, ale ich cena jest &wiet-
na. Co& za co&.

Brzmienie
W odró#nieniu od Studio 130 tutaj 

stereotyp dziarskiego, wyczynowego 
JBL-a sprawdza si$ niemal w stu pro-
centach. Niemal, bo monitory mog"yby 
by' jeszcze wi$ksze, ale to, co prezen- 
tuj! w swojej cenie, niejednego mo#e 
zaskoczy'.

Przy cichym ods"uchu JBL-e graj!  
jasno, z zaznaczeniem wysokich tonów. 
S"ycha' lekkie wycofanie &rednicy i do-
ci!#enie w basie. To jeszcze #aden m"ot 
pneumatyczny, ale niska &rednica staje 
si$ ci$#sza, ni# na przyk"ad w Monitor 
Audio. Od czasu do czasu jaki& poje-
dynczy d(wi$k basówki albo stopa wy-
skocz! do przodu z zaskakuj!c! ener-
gi!, ale nadal pozostaje to w granicy 
lekkiego, niezobowi!zuj!cego podk"a-
du rytmicznego. Kolumny jednak nie 
przepadaj! za podobnym traktowaniem 
i rozwijaj! skrzyd"a, gdy zdecydowanie 

przekr$cimy ga"k$ we wzmacniaczu  
w prawo. 

Wtedy si$ otwieraj! i w"!cza si$ turbo-
spr$#arka. Bas zaczyna rosn!' i, trzeba 
przyzna', #e im g"o&niej, tym lepiej sobie 
radzi. Stara si$ by' taki, jak z pod"ogo-
wych skrzy%. Oczywi&cie, nie wychodzi 
mu to do ko%ca, ale g"$boko&' i pot$ga 
zas"uguj! na mocn! czwórk$. Za to pi!t-
ka z plusem nale#y si$ za tempo. ES 30 
nad!#aj! bez problemu za solówkami 
nawiedzonych basistów i daj! sobie rad$ 
z popisami b$bniarzy. W 12-14 m) mo#e 
to by' nawet ma"a apokalipsa; w 20 m)  
– przyzwoite nat$#enie i moc. 

Jeszcze lepsza jest dynamika. „Trzy-
dziestki” rytmicznie, niczym t"ok silni-
ka, pompuj! powietrze, a jak przyjdzie 
im gruchn!', robi! to bez lito&ci. Obec-
no&' dwóch kopu"ek zapowiada „mnó-
stwo cytrynowa si"a” wysokich tonów, 
ale te – im g"o&niej, tym staj! si$ bar-
dziej dyskretne. Jest ich du#o, ale nie tak,  
jak w Monitor Audio. W skraju pasma 
s! najlepsze – no&ne i przejrzyste, ni#ej 
– troch$ bardziej monotonne i cykaj!ce, 
ale s"ycha' te# szczegó"y i pochodzenie 
informacji.

Przestrze% i muzykalno&' – &rednia  
w tej cenie, bez narzeka%. Scena jest sze-
roka, ale do&' p"ytka.

Konkluzja
O ile Studio 130 mo#na by"o nazwa' 

„studyjnymi”, to ES 30 nale#y si$ okre-
&lenie estradowych. Graj! z rozmachem 
i tempem. W klasyce przyda"oby si$ 
wi$cej finezji, ale w mocnym rocku jest 
dok"adnie to, o co chodzi.7\OQD�ĂFLDQND�Z\UDěQLH�

ZÚĝV]D�RG�SU]HGQLHM�

7U]\�FHZNL�SRZLHWU]QH��WU]\�
NRQGHQVDWRU\��WU]\�JïRĂQLNL�

JBL ES 30

&HQD��� �����]ï

Dane techniczne:

/LF]ED�

GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 3/3

6NXWHF]QRĂÊ��� 88 dB

,PSHGDQFMD��� 8 omów

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 50 Hz – 40 kHz

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]PDFQLDF]D��� 30 – 150 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 39/22,5/33 cm

:DJD��� 8,9 kg��V]WXND�

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���

'\QDPLND���

6WHUHRIRQLD���

3U]HMU]\VWRĂÊ���

0X]\NDOQRĂÊ���

%DV���

%U]PLHQLH���

-DNRĂÊ�FHQD���
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Do domu, do ogrodu, do stereo, 
do kina domowego… Ka#dy 
w ofercie firmy znajdzie co& 

dla siebie. Jednak nie wszyscy wiedz!, 
#e najwi$kszym powa#aniem BA cieszy 
si$ na rynku car-hifi. W tej dziedzinie 
zdobywa wiele nagród i kontraktów na 
fabryczne instalacje, a sprz$t (nie tylko 
g"o&niki) uwa#any jest przez instalato-
rów za jedn! z ciekawszych propozycji 
w swoim zakresie cenowym. 

Boston, wzorem Bose i innych mod-
nych marek, oferuje te# zabawki przy-
datne w domu i zagrodzie, skierowane 
nie do audiofilów, a do tzw. „zwyk"ych 
u#ytkowników”. S! w&ród nich bezprze-
wodowe samograje, zestawy s"u#!ce  
do poprawy d(wi$ku z TV, a tak#e boga-
ta oferta g"o&ników zewn$trznych. Dla 
osób chc!cych schowa' instalacj$ AV  
w domu znajd! si$ te# modele do mon-
ta#u w &cianach i suficie.

Taka ró#norodno&' nie wyklucza za-
stosowa% w tradycyjnym stereo. Naj-
lepszym przyk"adem s! serie A i M.  
Z obu mo#na zbudowa' system wieloka-
na"owy (s! nawet gotowe „paczki 5.1”), 
ale znajdziemy w nich tak#e monitory  
i pod"ogówki doskonale nadaj!ce si$ 
do stereo. Na przyk"ad A 26.

Budowa
Kolumny wykonano w Chinach, ze 

&redniej grubo&ci p"yt MDF. Do wybo-
ru mamy dwie okleiny: czarn! i wi&nio-

Boston Acoustics A 26

'Xĝ\�PDJQHV� 
L�GUXJL�ļ�HNUDQ�

Boston Acoustics istnieje od 1979 roku i produkuje chyba wszystko,  
FR�PD�]ZLÈ]HN�]�JïRĂQLNDPL�
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w!. Obie s! raczej tanie, podobnie jak 
skóropodobne wyko%czenia wszystkich 
&cianek oprócz bocznych. Gniazda tak-
#e nie nale#! do audiofilskiej bi#uterii 
(jedna para miedzianych zacisków, ob-
lanych plastikiem). Nie przeszkadza 
to jednak A 26 wygl!da' porz!dnie  
i wzbudza' zaufanie. 

Zadbano o walory estetyczne, takie 
jak: ukrycie &rub, monta# maskownic 
na magnesy, dok"adno&' klejenia. Ga-
baryty równie# s! atutem, zw"aszcza  
w tej cenie. Je#eli we(miemy j! pod 
uwag$, to monitory Bostona na tle tego 
testu wypadaj! atrakcyjnie. 

Dwudro#ny uk"ad oparto na dwóch 
g"o&nikach. Nisko-&redniotonowy ma 
17 cm i membran$ okre&lan! jako DCD 
(nie znalaz"em opisu, ale to chyba poli-
mer). Do tego solidny magnes z obr$cz! 
pe"ni!c! rol$ ekranu. W centrum sto#ka 
tkwi nak"adka przeciwpy"owa. 

Wysokie tony odtwarza tekstylna 
kopu"ka Kortec o &rednicy 25 mm. 
Osie g"o&ników zosta"y zbli#one dzi$ki 
wyci$ciu elipsy w ko"nierzu kopu"ki.  
Z ty"u znajdziemy otwór monta#owy  
do zawieszenia na &cianie, ale znowu  
nie polecamy tego rozwi!zania, bo  
w ten sposób zatyka si$ wylot bas-re-

fleksu. Wed"ug producenta monitory 
wykazuj! du#! tolerancj$ mocy wzmac-
niacza.

A 26 to tani g"o&nik rega"owy, ale spo-
ry i porz!dnie wykonany. A #e wyko%-
czenia mog"yby by' bardziej szlachet-
ne? Jasne, ale i tak dostajemy wi$cej, ni# 
proponuje konkurencja.

Brzmienie
Bostony mo#na okre&li' jako bar-

dzo „wydajne”. Nie potrzebuj! wielkich 
mocy, aby wydoby' z siebie ca"kiem 
du#y i efektowny d(wi$k. Przypomina 
to troch$ sytuacj$ z JBL-ami, ale ob-
serwuj!c wska(niki we wzmacniaczu 
MA7000, mo#na by"o doj&' do wniosku, 
#e ES-y wysysa"y wi$cej pr!du. To dobra 
wiadomo&' dla ewentualnych posiada-
czy A 26, którzy raczej nie b$d! dyspo-
nowa' energetycznymi wzmacniaczami, 
a przynajmniej w cenie oko"o 1000 z" 
takich raczej nie znajdziemy.

D(wi$k ameryka%skich miniaturek 
jest prawid"owy, bezproblemowy i wy-

równany. W przypadku tanich kon-
strukcji zwykle eksponuje si$ jakie&  
cz$&ci pasma; „rasuje” dynamik$ i bas, 
aby oszo"omi' klienta. Bostony graj! 
zdrowo i wyra(nie, zachowuj!c przy 
tym dobr! równowag$ pomi$dzy reje-
strami. Je#eli ju# mieliby&my si$ doszu-
kiwa' koncentracji na jakiej& cz$&ci pa-
sma, to mo#na powiedzie', #e brzmienie 
jest raczej skierowane w stron$ jasne-
go i przejrzystego. Mimo to &rednicy 
jest wi$cej ni# np. w du#ych JBL-ach,  
a d(wi$k sprawia przez to wra#enie bar-
dziej mi$sistego. Mo#e te kolumny nie 
wci!gaj! jeszcze jak dro#sze, audiofil-
skie konstrukcje, ale s"ucha si$ ich przy-
jemnie i bez wysi"ku. 

Bas jest spory, rytmiczny i wyrówna-
ny w ca"ym zakresie. W pokojach rz$du 
12-15 m) powinien si$ okaza' wystar-
czaj!cy. Oczywi&cie, mog"oby go by' 
wi$cej, ale nie jestem przekonany, czy 
to by przynios"o po#!dany efekt. Naj-
wa#niejsz! zalet! Bostonów jest bowiem 
równe, zdrowe i naturalne granie, nie 
nosz!ce znamion wysilenia. Przestrze% 
– troch$ lepsza ni# &rednia w tej cenie, 
z koncentracj! na pierwszym planie.  
Fajerwerków tu nie ma, s! za to po-
rz!dek i wyrazisto&'. Zamiast szuka'  
w A 26 zalet i wad, warto si$ po prostu 
skupi' na wokalach, gitarach czy forte-
pianie. S! po prostu w porz!dku, bliskie 
naturalnej barwy. Czy od taniego moni-
tora mo#na oczekiwa' wi$cej?

Konkluzja
Ten d(wi$k nie boli i na pewno jest 

wart wi$cej. Mi"e zaskoczenie.
6NöURSRGREQH�Z\NRñF]HQLH�

.ROHMQD� 
WDND�VDPD�]ZURWQLFD�

Boston Acoustics  

A 26

&HQD��� �����]ï

Dane techniczne:

/LF]ED�

GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 2/2

6NXWHF]QRĂÊ��� 89 dB

,PSHGDQFMD��� 8 omów

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 51 Hz – 25 kHz

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]PDFQLDF]D��� 10 – 150 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 33/21/26,5 cm

:DJD��� 6,3 kg��V]WXND�

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���

'\QDPLND���

6WHUHRIRQLD���

3U]HMU]\VWRĂÊ���

0X]\NDOQRĂÊ���

%DV���

%U]PLHQLH���

-DNRĂÊ�FHQD���

'Xĝ\�PDJQHV� 
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Rozmiary to jedno, uroda i jako!" 
wykonania – drugie. Zensory to 
jedne z naj#adniejszych kolumn 

w tym te!cie. Trudno si$ spodziewa"  
w tej cenie naturalnych oklein, ale folia, 
któr% wyko&czono skrzynk$, jest dobrej 
jako!ci i z odleg#o!ci kilku kroków mo'-
na si$ nawet nabra" na „naturalne” s#oje 
drewna. 

Budowa
Obudowa jest zaskakuj%co ci$'ka 

– zrobiono j% z p#yt MDF, które mo'-
na by z powodzeniem zastosowa" do 
pod#ogówek. Front jest jeszcze grubszy,  
za spraw% dodatkowej p#yty, pokrytej 
lakierem, przypominaj%cym fortepiano-
wy. Rzut oka na b#yszcz%c% powierzch-
ni$ wystarczy, 'eby stwierdzi", 'e to 

lepsza robocizna ni' w System Audio. 
Lustro jest jednolite i nie ma za#ama&. 
Nie wiem, czy skrzynki s% wykonywa-

ne w Danii (tak wskazuje napis z ty#u), 
ale nawet je'eli to dzie#o pracowników 
z Kraju (rodka, efekt jest interesuj%-
cy. G#o!niki odcinaj% si$ od lustrzanej 
powierzchni metalowymi obr$czami. 
Czerwonawy nisko-!redniotonowiec ma  
11-cm membran$ z pulpy drzewnej, 
osadzon% na mi$kkim resorze z gumy. 
Najwi$ksze wra'enie robi jednak pot$'-

Dali Zensor 1
3RG�Z]JOÚGHP�UR]PLDUöZ�'DOL�VÈ�ZLÚNV]H� 
MHG\QLH�RG�6\VWHP�$XGLR��5D]HP�]�;DYLDQDPL� 
L�0RQLWRU�$XGLR�%;��VWDQRZLÈ�SURSR]\FMÚ� 
GR�QDMPQLHMV]\FK�SRNRL�

¥ZLHWQ\�ZLGRN��
Z�WHM�FHQLH�
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ny uk#ad magnetyczny z dodatkowym 
kr%'kiem, spe#niaj%cym funkcj$ ekra-
nowania. Ca#o!" opiera si$ na solidnym 
metalowym koszu. Kopu#ka to mi$kka, 
tekstylna konstrukcja o !rednicy cala. 
Nadzwyczaj lekka, jak zapewniaj% mate-
ria#y promocyjne. Ona tak'e wspó#pra-
cuje z ci$'kim i du'ym magnesem. Osie 
g#o!ników zbli'ono do siebie (wyci$cie 
w ko#nierzu kopu#ki) w celu poprawie-
nia efektów przestrzennych i zbli'enia 
si$ do idei punktowego )ród#a d)wi$-
ku. Prosta zwrotnica dzieli pasmo przy  
2,9 kHz.

Monitorki mo'na postawi" na pó#ce 
(podk#adki do#%czone w komplecie s% 
na tyle solidne i wysokie, 'e nie trze- 
ba szuka" innych rozwi%za&), stendach 
albo powiesi" na !cianie. Ma to u#atwi" 
otwór z ty#u, wyko&czony metalem,  
idealny dla g#ówki !ruby. Nie jest to 
jednak najlepszy pomys#, bo bas-refleks 
dmucha do ty#u. Je'eli przytkniemy Zen-
sory do !ciany, trzeba si$ b$dzie liczy"  
z wyra)nym pogorszeniem szczegó#owo-
!ci i st#amszeniem wra'e& przestrzen-
nych. Ale skoro ju' musicie przymoco-
wa" kolumienki do !ciany, zaopatrzcie 
si$ w odpowiednie stela'e. Wystarczy  
10 cm dystansu, 'eby g#o!niki z#apa#y 
oddech. Parametry – przyjazne ka'de-
mu wzmacniaczowi.

Co ciekawe, jako!" wykonania, a tak-
'e uroda i klasa komponentów id% w pa-
rze z… jedn% z najni'szych cen w tym 
te!cie. Brawo!

Brzmienie
Na uwag$ zas#uguje bardzo dobra 

przestrze&. Male&kie monitory nie maj% 
problemu z budowaniem obszernej  
i g#$bokiej sceny. Jest to zreszt% spryt-
nie podkre!lone poprzez odsuni$cie 
pierwszego planu od s#uchacza. Mamy 
przez to wra'enie, 'e wszystko dzieje 
si$ dalej, a muzyka jest prezentowana 
z odczuwalnym dystansem. Im rzad-
sza faktura, mniej instrumentów i bar-
dziej roz#o'one w pasmach (to znaczy, 
'e nie graj% np. trzy gitary elektrycz-
ne z „wysok%” perkusj%), tym obszer-
no!" sceny jest bardziej spektakularna.  
Przy realizacjach ECM-u mo'na od-
p#yn%". Wprawdzie g#o!niczki jeszcze 
nie znikaj%, ale sal$ koncertow% pi$knie  
wype#nia pog#os. Je'eli instrumentów 

jest wi$cej, nie mówi%c ju' o orkiestrze 
symfonicznej, ta scena staje si$ ju' bar-
dziej st#amszona; monitorki ju' nie daj% 
rady. Ale to chyba nie powinno Was 
dziwi", je'eli spojrzycie na wymiary  
w tabelce.

Dali akcentuj% wysokie tony. Szko-
da, bo s% troch$ jednostajne i nie maj% 
aksamitno!ci i lekko!ci. Za to !redni-
ca, cho" te' rozja!niona, wpisuje si$  
w kanon poprawno!ci. Gitary elek- 
tryczne s% zdecydowanie l'ejsze, ni' 
np. w Bostonach; nie maj% tego mi$sa 
ani pazura, ale przynajmniej nie mamy 
do czynienia z „pude#kiem” à la System  
Audio.

W basie trudno oczekiwa" fajerwer-
ków, bo to jedne z najmniejszych ko-
lumn w te!cie. Dó# jest lekki i nie scho-
dzi w okolice, w których mogliby!my 
mówi" o masowaniu brzucha. Po prostu 
jest, i to jego najwi$ksza zaleta. Dyna-
mika – znowu do na przyk#ad Bostonów 
brakuje nam ca#ej klasy. Dali mo'e po-
trafi% zagra" g#o!niej, ale ju' kontrastów 
takich jak JBL-e nie oddadz%. Nie ten 
kaliber.

Pi$kne skrzyneczki graj% spokojnie, 
jasno i przestrzennie. Do osi%gni$cia 
krystalicznej przejrzysto!ci troch$ im 
brakuje. Przeszkadzaj% w tym wysokie 
tony, które mog#yby by" swobodniejsze 
i mniej usadowione w kopu#kach.

Konkluzja
Udany g#o!niczek, ale tylko do naj-

mniejszych pokoi. Je'eli Wam si$ spodo-
ba#y Zensory i chcecie mie" d)wi$k  
w pe#nym wymiarze, zainteresujcie si$ 
wi$kszymi Dali.

1D�]GMÚFLH�VLÚ�QLH�]DïDSDï�
]DF]HS�ĂUXE\�QD�JöU]H���
,�GREU]H��]DSRPQLMFLH��ĝH�MHVW�

-HGQD�Sï\WND���
NLOND�HOHPHQWöZ�

Dali Zensor 1
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Dane techniczne:

/LF]ED�

GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 2/2

6NXWHF]QRĂÊ��� 86,5 dB

,PSHGDQFMD��� 6 omów

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 53 Hz – 26,5 kHz

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]PDFQLDF]D��� 20 – 100 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 27,5/16/23 cm

:DJD��� 4,2 kg��V]WXND�

Ocena:
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0ikromonitorków mo'na u'y-
wa" jako stereofonicznych 
g#o!ników w pomieszczeniach 

rz$du 5-10 m*. Powiecie: przecie' to nie 
pokój, ale miejsce, gdzie król chadza sa-
motnie, jednak wierzcie mi, s% ludzie, 
którzy dysponuj% tylko takimi warunka-
mi. Sk#ad serii zdradza jednak równie' 
inne przeznaczenie miniaturek. Skoro 
znajduj% si$ w niej pod#ogówki, g#o!nik 
centralny, subwoofer i wi$ksze monitory, 
to ani chybi Saxo 1 wyl%duje z ty#u, jako 
)ród#o sporadycznego cykania i pog#osów 
w +lmowych projekcjach. W katalogach 
wspominaj% te' co! o iPodzie…

Budowa
Pisz% te' o du'ym basie, ale b%d)my re-

alistami: papierowa, powlekana membrana 
o !rednicy szklanki (10 cm z resorem) sku-
pi si$ raczej na !rednicy. Ma za to przyzwo-
ity nap$d, czyli niewiele mniejszy magnes.

Calowa tekstylna kopu#ka znajduje si$ 
w poka)nej tubie wyk#adniczej, wykona-
nej z gumopodobnego tworzywa. Duet 
wspó#pracuje z prost% zwrotnic%, z#o- 
'on% z dwóch cewek powietrznych  
i dwóch kondensatorów (podzia# pasma 
przy 2,2 kHz). 

Z ty#u znalaz#y si$: para prostych za-
cisków oblanych plastikiem i wylot w%-
skiego tunelu bas-re,eksu. Kolumienki s% 

System Audio SA Saxo 1
6D[R�WR�QDMQLĝV]D�VHULD�Z�RIHUFLH�GXñVNLHM�ğUP\�6\VWHP�$XGLR�� 
D�6D[R���WR�QDMPQLHMV]\�L�QDMWDñV]\�PRQLWRU�Z�WHM�OLQLL�

0DJQHV�SUDZLH�WDNL��
MDN�PHPEUDQD�
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dost$pne w dwóch wyko&czeniach: czar-
nym i bia#ym. Oba pokryto b#yszcz%cym 
lakierem, przypominaj%cym fortepiano-
wy. Przez to trzeba uwa'a" w czasie sprz%-
tania: mocne detergenty mog% uszkodzi" 
powierzchni$, a ostre szmatki j% poryso-
wa". Dlatego po umieszczeniu monitorów 
na pó#ce najlepiej je raz solidnie przetrze", 
a potem tylko !ciera" z nich kurz irch%, 
unikaj%c dotykania palcami. Odciski b$d% 
widoczne jak na lustrze. 

Producent zapewnia o poprawnej 
wspó#pracy ze wzmacniaczami o mocy 
30-80 W. Nie nale'y si$ jednak ba" nawet 
s#abszych lamp, pomimo !redniej sku-
teczno!ci 86 dB.

Saxo 1 mo'na postawi" na stendach, 
pó#ce (wtedy warto pod#o'y" pod nie 
cho"by gumowe za!lepki ze sklepu hy-
draulicznego lub korkowe podstawki pod 
szklanki z Ikei, bo doln% !ciank$ porysuje-
my w mig), albo podwiesi" je pod su+tem/
na !cianie. U#atwi% to +rmowe stela'e, do-
st$pne za niewielkie pieni%dze.

Kolumienki s% #adne, zgrabne i nie zaj-
muj% wiele miejsca. Pomimo wyprowa-
dzenia bas-re,eksu do ty#u, wystarczy im 
odst$p 10-20 cm od !ciany. Przysuni$cie 
do niej mo'e nawet pomóc, je'eli zechce-
cie pog#$bi" to, co przy odrobinie fantazji 
nazwiemy basem. Je!li chodzi o wykona-

nie, trudno mie" zastrze'enia. Mo'e to 
jeszcze nie legendarna „du&ska stolarka”, 
ale na pewno lepsza jako!" ni' masowa 
produkcja. Ca#o!" prezentuje si$ eleganc-
ko i porz%dnie. Jedynym minusem (albo 
– plusem; zale'y od warunków mieszka-
niowych) jest rozmiar. 

Cena? Do!" odwa'na.

Brzmienie
Wszystko jedno, jakim pokojem by-

!my nie dysponowali, nie mo'emy trak-
towa" Saxo jako pe#noprawnych monito-
rów do ods#uchu stereo. To zabaweczki; 
ozdoba pomieszczenia, co! w rodzaju 
wi$kszych g#o!ników do komputera, tyle 
'e b#yszcz%cych i dumnie na!laduj%cych 
sprz$t hi-+. Lepiej od razu postawi" je  
z ty#u w systemie AV i nie oszukiwa" sa-
mego siebie – dobrego grania z tego nie 
b$dzie. 

Nie pomo'e te' subwoofer, bo ten wy-
pe#ni bas, ale !rednicy nie uratuje.

Brzmienie Saxo to tylko wysokie tony. 
Membrany nawet nie próbuj% wydoby"  
z siebie g#$bszych pomruków. Tam, gdzie 

ma by" nisko, co! stuka i puka; drogi  
bez skutku szuka. Tylko wyobra)nia pod-
powie nam, 'e gra kontrabas albo gitara 
basowa, a solo kot#ów przypomina stu-
kanie o#ówkiem w papierow% tub$ po 
chipsach. I nie by#oby w tym nic zdro'-
nego – w ko&cu z pustego i Salomon nie 
naleje – tyle 'e nawet takie miniaturki 
potra+% poprawnie przekaza" !rednic$: 
barw$ ludzkich g#osów czy skrzypiec. 
Tymczasem tu s% tylko pozory natural-
no!ci. Nawet je'eli ju' sobie wmówimy, 
'e to przecie' Sting, a wiolonczela nie-
koniecznie musi by" basetl%, to nie uda 
si$ pozby" wra'enia, 'e d)wi$k przypo-
mina ten ze s#uchawki telefonicznej. Jest 
szeleszcz%cy i ma#y jak g#ówka od szpilki. 
Wprawdzie monitorki staraj% si$ przeka-
za" g#$bi$ sceny, ale robi% to jako! zbyt 
sporadycznie i wybiórczo. O emocjach 
i przyjemno!ci s#uchania nie mo'e by" 
mowy. Gitary elektryczne s% jak z ta-
niego klawisza; lekkie, powierzchowne 
i pozbawione „mi$sa”. Chyba jedynym 
instrumentem, którego mo'emy s#ucha" 
bez zastrze'e&, jest ,et. Dynamika? Moje 
komputerowe Bose to przy System Audio 
armata i !ciana d)wi$ku.

Konkluzja
Zastanawiam si$, po co si$ takie rzeczy 

robi? -eby #adnie wygl%da#y na podstaw-
kach? Mo'e, ale po co pisa" w katalogu, 
'e to najlepszy d)wi$k w!ród kolumn  
rega#owych? Nie lepiej postawi" spraw$ 
jasno, 'e to cykade#ka do kina domowe- 
go, a je'eli chcecie mie" prawdziwy 
d)wi$k, to kupcie wi$kszy model?! By-
#oby uczciwie i nikt z#ego s#owa o +rmie 
System Audio nie mia#by prawa powie-
dzie".

3DUD�SURVW\FK�]DFLVNöZ�
REODQ\FK�SODVWLNLHP�

3URVWD�]ZURWQLFD��
QD�MHGQHM�Sï\WFH�

System Audio SA 

Saxo 1

&HQD��� �����]ï

Dane techniczne:

/LF]ED�

GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 2/2

6NXWHF]QRĂÊ��� 86 dB

,PSHGDQFMD��� 4 – 8 omów

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 60 Hz – 25 kHz

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]PDFQLDF]D��� 30 – 80 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 25/13/20 cm

:DJD��� 2,5 kg��V]WXND�

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���

'\QDPLND���

6WHUHRIRQLD���

3U]HMU]\VWRĂÊ���

0X]\NDOQRĂÊ���

%DV���

%U]PLHQLH���

-DNRĂÊ�FHQD���
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N iby oba modele s! identyczne, 
ale rozmiar BX2 pozwala ocze-
kiwa", #e mamy ju# do czynie-

nia z „pe$nopasmowym” g$o%nikiem. 
Oczywi%cie, do swobodnego przenosze-
nia 20 Hz jeszcze daleko, ale 16,5-cm 
przetwornik w sporej skrzynce zapo-
wiada s$uchanie muzyki bez wi&kszych 
ogranicze'. Tym bardziej, #e technolo- 
gi& Monitor Audio nawet w tym prze-
dziale cenowym wypada uzna" za no-
woczesn!. Tak jak w B&W, rozwi!zania 
migruj! z wy#szych serii, powolutku 
trafiaj!c pod strzechy. To zrozumia-
$e, bo najdro#sze jest ich opracowanie,  

a kiedy ju# si& je wyeksploatuje (i zarobi 
na nich), mo#na je spokojnie powiela", 
maj!c „nastawione maszyny”. 

Budowa
BX2 to uk$ad dwudro#ny. Niskie  

i %rednie cz&stotliwo%ci odtwarza g$o%- 
nik z C-CAM-u (Ceramic Coated Alu-
minium Magnesium). Pod skrótem kry-
je si& materia$ z$o#ony z warstw metalu 

i ceramiki, nawzajem si& uzupe$niaj!-
cych i $!cz!cych sztywno%" z niewielk! 
mas!. W serii BX (w porównaniu z po-
przedni!) wzmocniono kosze w nisko- 

-%redniotonowcach, a w kopu$kach 
dopracowano obudowy, ograniczaj!c 
rezonanse i pono" dodaj!c brzmie-

Monitor Audio  
Bronze BX2
2�LOH�%;��PRĝQD�E\ïR�X]QDÊ�]D�SU]HURĂQLÚWH� 
JïRĂQLNL�NRPSXWHURZH�OXE�ķSLHUG]LDZNLĵ�QD�W\ï� 
V\VWHPX������WR�%;��VÈ�MXĝ�UDVRZ\PL�PRQLWRUDPL��

FKRÊ�]D�QLHZLHONLH�SLHQLÈG]H�

Metal plus metal  
]�FHUDPLNÈ�
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niu g$adko%ci i aksamitno%ci. Basowiec 
ma nieruchom! nak$adk& przeciwpy-
$ow! w centrum, natomiast kopu$ka – 
metalow! siatk& zabezpieczaj!c! cz&%" 
drgaj!c! przed w%cibskimi paluchami. 
Maskownice s! przytrzymywane przez 
magnesy. Dzi&ki temu na froncie nie ma 
dziurek ani %rub. Te drugie wyelimino-
wano, stosuj!c d$ugi wkr&t, dokr&cany 
do magnesu i ko'cz!cy si& z ty$u obu-
dowy. Wylot bas-refleksu skierowano do 
przodu, dzi&ki czemu monitory s! mniej 
wra#liwe na odleg$o%" od tylnej %ciany. 
Mimo to, nie mo#na ich do niej przykle-

i", bo strac! rozdzielczo%". Taki g$o%nik 
zas$uguje ju# na podstawk&. Do dyspo-
zycji mamy podwójne gniazda, jednak 
w!tpi&, aby kto% w tej cenie zechcia$ si& 
pokusi" o bi-wiring, o bi-ampingu nie 
wspominaj!c.

Jest to zreszt! niepotrzebne, bo 
„dwójki” nap&dzi byle co, chyba nawet 
wzmacniacz do telefonu komórkowe-
go. Wysoka skuteczno%" w po$!czeniu 
z przyjaznym przebiegiem impedancji 
daje komfort w doborze elektroniki. 
Je#eli BX1 nie zabija$y stosunkiem ja-
ko%ci do ceny, tu rzecz ma si& inaczej.  

Po prostu trzeba doda" 300 z$ i zapom- 
nie" o ni#szym modelu.

Brzmienie
Na pierwszy rzut ucha BX2 graj! po-

dobnie do „jedynek”. To niby ten sam 
charakter, barwa i prezentacja, ale wy-
starczy dos$ownie kilka sekund, #eby 
si& przekona", jak wielk! ró#nic& robi 
„prawie”.

O ile BX1 by$y wyrównane, prawi-
d$owe i potrafi$y nawet czasem wci!g- 
n!" przy s$uchaniu, to tutaj mamy do 
czynienia ze swoistym „wype$nieniem 
d(wi&ku”. Nie rozpatrywa$bym tego 
zjawiska w kategoriach wi&kszego basu 
czy lepszej stereofonii. „Jedynki” bar-
dzo chc! gra", a co% im przeszkadza. 
To „co%” w przypadku „dwójek” p&ka. 
D(wi&k si& uwalnia i zaczyna oddycha" 
jak cia$o, z którego po miesi!cu zdj&to 
gips. Nap$ywa %wie#e powietrze; wir-
tualne %ciany si& przewracaj! i muzyka 
nareszcie wydobywa si& ze skrzynek na 
%wiat$o dzienne.

Co ciekawe, brzmienie staje si& o kla-
s&, a nawet dwie bardziej przejrzyste, 

mimo #e góry ubywa. Ale tylko cykania, 
bo ni#sze rejestry równowa#! ca$o%". 
Znika m&cz!ca jednostajno%", a w za-
mian pojawia si& szlachetna barwa. 

BX2 nadal brzmi! jasno, stawiaj!c na 
#ywo%" i energi& przekazu, a lekko wy-
eksponowana góra tylko w tym pomaga. 

Podejrzewam, #e gdyby odci!" pa-
smo przy 3 kHz, obie skrzynki gra$yby 
tak samo, ale to tylko potwierdza teori&,  
#e pasmo jest jak naczynia po$!czone – 
je#eli odejmiemy czego%, przybywa nam 
z drugiej strony, cho" tam nic si& nie 
zmieni$o. A tu przyby$o przede wszyst-
kim przestrzeni. Scena uros$a wr&cz 
spektakularnie, a informacje nie t$ocz! 
si& na ma$ym obszarze. Daje to wra#enie 
rozmachu i lekko%ci, wi&kszych mo#- 
liwo%ci i swobody. Teraz muzyka p$ynie 
jeszcze spokojniej, g$adziej i z finezj!. 
Podparte jest to wszystko ca$kiem przy-
zwoit! dynamik!. Oczywi%cie, natural-
nej skali orkiestry nie odczujemy, ale 
kontrasty potrafi! ju# zrobi" wra#enie. 

Bas schodzi g$&biej i porusza si& swo-
bodniej, ale nie ma tu wielkiego prze-
skoku. To nie dodanie subwoofera,  
a jedynie znów: swobody, wype$nienia 
i w tym szczególnym przypadku – kon-
troli. Jedynym zarzutem jest to, #e ni#-
sza %rednica mog$aby by" cieplejsza.  
A co jest najlepsze? Spokój i muzykal-
no%". Czasem a# nie z tej pó$ki.

Konkluzja
Kupowanie BX1 z powodu braku 300 z$ 

w portfelu to bezsens. Dodanie tych trzech 
stówek, nawet kosztem kieliszka chleba,  
to jedna z najlepszych inwestycji. 

Dwie pary gniazd  
]�PHWDORZ\PL�]ZRUNDPL��
¥UXED�PRFXMH�JïRĂQLN� 
QLVNR�ĂUHGQLRWRQRZ\�

7R�VDPR�FR�Z�%;��

Monitor Audio 

Bronze BX2

&HQD��� �����]ï

Dane techniczne:

/LF]ED�

GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 2/2

6NXWHF]QRĂÊ��� 90 dB

,PSHGDQFMD��� 8 omów

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 42 Hz – 30 kHz

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]PDFQLDF]D��� 30 – 100 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 35/18,5/25,5 cm

:DJD��� 5,8 kg��V]WXND�

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���

'\QDPLND���

6WHUHRIRQLD���

3U]HMU]\VWRĂÊ���

0X]\NDOQRĂÊ���

%DV���

%U]PLHQLH���

-DNRĂÊ�FHQD���
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F irma Robina Marshalla w latach 
80. zas$yn&$a tym, #e zrobi$a 
najlepszy na %wiecie monitor 

za sensowne pieni!dze. By$a to prawda 
tak oczywista jak to, #e po nocy nasta-
je dzie'. Konkurencja próbowa$a si& 
wprawdzie mierzy" i napina", ale Epos 
by$ najlepszym stendowym g$o%nikiem, 
tak jak Arnold Schwarzenegger by$ naj-
lepszym kulturyst!. Inni mogli go naj-
wy#ej na%ladowa".

Tajemnica le#a$a w tzw. „akustycz-
nym filtrowaniu”, czyli faktycznym bra-
ku zwrotnicy. Do Eposów pod$!czano 
kilkunastokrotnie dro#sze wzmacnia-
cze i nadal zauwa#ano przyrost jako%ci 
brzmienia. Mo#liwo%ci monitora wy-
dawa$y si& niesko'czone, cho" cudów  
w skrzynce przecie# nie by$o. Dwa „pro-

ste” g$o%niki, równie bezpretensjonalna 
(i nie t$umiona prawie wcale) obudowa 
– i koniec. 

W latach 90. Epos znów mia$ 
szcz&%cie. Zosta$ sprzedany,  
ale nie Chi'czykom czy krawa-

ciarzom. Kupi$ go Michael Creek, facet 
od %wietnych wzmacniaczy. Po to, #eby 
dopasowywa" do nich kolumny i od-
wrotnie.

Budowa
Stylistyka Epica nawi!zuje do lat 80. 

To w zasadzie ten sam produkt. Obu-
dowa jest zrobiona z 18-cm MDF-u ze 

Epos Epic 1
-HVW�WDNLH�SU]\VïRZLH��ķ1LH�]QD�ĝ\FLD��NWR�QLH�VïXĝ\ï�

Z�PDU\QDUFHĵ��1D�ĂZLDW�KL�ğ�SU]HNïDGD�VLÚ�WR� 
PQLHM�ZLÚFHM�WDN��NWR�QLH�]QD�(SRVD�� 
WHQ�R�KLVWRULL�GREUHJR�GěZLÚNX�ZLH�W\OH��FR�QLF�

1LHğOWURZDQ\� 
QLVNR�ĂUHGQLRWRQRZLHF�L�NRSXïND� 
]�QHRG\PRZ\P�PDJQHVHP�
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wzmocnieniami w pionie i poziomie.  
Z przodu nie ma %rub ani mocowa'. 
Epos dopasowa$ do g$o%ników fronty  
w sposób równie genialny, co niespoty-
kany. Je#eli chcecie s$ucha" z maskow-
nic! – prosz& bardzo. Wcina si& ona  
w wystaj!ce boki obudowy i przylega 
wyfrezowanymi otworami do g$o%ników. 
W ten sposób tworzy z nimi ca$o%". Bez 
maskownicy? Te# nie ma problemu, ale 
wtedy zak$adamy identyczny front, tyle 
#e bez naci!gni&tego materia$u. Obie 
„deski” wchodz! na wcisk, a wypycha si& 
je z ty$u, przez otwór w obudowie, za$!-
czonym w komplecie d$ugim drutem.

W Epicu po raz pierwszy zastosowa-
no tekstyln! kopu$k& (zawsze by$y me-
talowe). Wyposa#ono j! w ekranowany, 
neodymowy magnes. G$o%nik nisko- 
-%redniotonowy ma, po staremu, 15-cm 
polipropylenow! membran& i nak$adk& 
przeciwpy$ow! w centrum. Magnes za-
ekranowano. Najwa#niejsza jest pono" 
zwrotnica: filtry drugiego rz&du dla obu 
g$o%ników. Oczywi%cie, elementy „naj”: 
kondensatory polipropylenowe, rezysto-
ry metalizowane, a cewki – dla tweetera 
powietrzna, dla woofera – rdzeniowa. 
Bas-refleks dmucha do ty$u.

Je#eli chodzi o wygl!d, bardziej kla-
sycznie ju# si& nie da. Elegancja, rzek$-
bym – umiarkowana; szkoda, #e to nie 

fornir. Rozmiary i mo#liwo%ci – wystar-
czaj!ce. Cena – niewygórowana. Do gra-
nia, nie wygl!dania, czyli po angielsku. 
Na stend, nie jak!%, tfu: pó$k&.

Brzmienie
W%ród opisanych dot!d g$o%ników 

by$y lepsze i gorsze. Niektórych s$ucha-
$o si& komfortowo, inne zniekszta$ca$y 
obraz. Pod$!czaj!c Eposa, czujemy jed-
nak, #e przekroczyli%my granic&. Czy to 
finanse, czy tradycje firmy – wszystko 
jedno. Tamte g$o%niki gra$y, z tych mu-
zyka p$ynie. Dostarcza przyjemno%ci  
i przestajemy si& zastanawia" nad aspek-
tami brzmienia. Jest na tyle dobre, #e nie 
my%limy o sprz&cie i oddajemy si& s$u-
chaniu.

Epos nie robi nic spektakularnego, nie 
hipnotyzuje umys$u jak!% nadzwyczajn! 
cech!. Po prostu gra. Prawid$owo, barw-
nie, od niechcenia. Nic nie przeszkadza 
i dochodzimy do wniosku, #e konstruk-
torom uda$o si& wt$oczy" w niewiel-

k! skrzynk& kultur& z wy#szej pó$ki. 
Wchodzimy w obszar, w którym mo#e-
my u#ywa" przymiotnika „audiofilski”. 
Cho" lekko nie b&dzie, bo Epos wyma-
ga wzmacniacza tak#e z wy#szej pó$ki. 
Mo#na go po$!czy" z prost! Yamah!, ale 
a# si& prosi u#y" Creeka czy Naima.

A teraz po kolei. Bas – ani mocny, ani 
s$aby, ale zawsze równy, kontrolowany  
i g$&boki na tyle, na ile pozwalaj! skrzyn-
ka i membrana; bez #adnych dopalaczy. 
Doskonale wywa#ony w kontek%cie ca-
$o%ci pasma. Góra – ech, nareszcie. Bez 
cykania i szeleszczenia s$yszymy alikwo-
ty lec!ce pod chmury. I rozró#niamy ar-
tykulacj& gry perkusisty. Mo#na s$ucha" 
jazzu bez stresu. 

)rednica – najlepsza z tego wszystkie-
go. Ani ciep$a, ani zimna; ani mi&kka, 
ani twarda. Kiedy %piewa Sting, wia-
domo, #e to on. S$ycha" te#, czy forte-
pian to Yamaha, czy Steinway. Kwinte-
sencja poprawno%ci i prawdy. Razem 
ca$e pasmo jest wolne od wynaturze'. 
Brzmi czysto, przejrzy%cie, jednocze%nie  
z mas! w$a%ciw! instrumentom.

W przestrzeni bogate plany. Dynami-
ka… wystarczaj!ca. Kontrasty w orkies- 
trze brzmi! przekonuj!co, ale rockowe 
szale'stwo to jeszcze nie ten rozmiar. 
G$o%niki graj!, jak mog! i nikt im nie 
ka#e wykonywa" ta'ca %w. Wita. Czu-
jemy mi$e impulsy, a wszystko odbywa 
si& w obezw$adniaj!cym spokoju. Z do-
stoje'stwem, dojrza$o%ci! i mnóstwem 
niuansów.

Konkluzja
Klasa.

Jak na Eposa to szczyt 
QRZRF]HVQRĂFL��:\JRGQH�
JQLD]GD"�&RĂ�SRGREQHJRĮ

Czy to nadal stary Epos?

Epos Epic 1

&HQD��� �����]ï

Dane techniczne:

/LF]ED�

GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 2/2

6NXWHF]QRĂÊ��� 88 dB

,PSHGDQFMD��� 4 omy

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 45 Hz – 25 kHz

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]PDFQLDF]D��� 20 – 100 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 31/18,5/24,5 cm

:DJD��� 5,9 kg��V]WXND�

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���

'\QDPLND���

6WHUHRIRQLD���

3U]HMU]\VWRĂÊ���

0X]\NDOQRĂÊ���

%DV���

%U]PLHQLH���

-DNRĂÊ�FHQD���



Test NROXPQ\�����������]ï

42 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

Wprawdzie niedawno do ofer-
ty do$!czy$y udane s$uchaw-
ki, ale to nie zmienia postaci 

rzeczy. Firmy „g$o%nikowe” ostatnio cz&-
sto romansuj! z tym segmentem (Focal, 
B&W) ze wzgl&du na ogromny popyt, 
ale kolumny i tak b&d! dominowa" w ich 
katalogach. S! potrzebne bez wzgl&du na 
to, jak zmienia si& %wiat. 

PSB nadal ma siedzib& w Kanadzie. 
Tam powstaj! projekty, ale produkcj& 
przeniesiono do Chin. Tylko czeka", jak 
zajd! tam zmiany cywilizacyjne (czy-
taj: wzrosn! dochody pracowników),  
a wówczas montownie zaczn! rosn!"  
w Afryce. 

Do jako%ci wykonania miniaturek 
PSB trudno mie" zastrze#enia. Wpraw-
dzie znajd! si& kolumny $adniejsze i wy-
ko'czone lepsz! foli!, ale Image B6 to 
ju# %redniej wielko%ci monitor w cenie,  
w której forniry s! rzadsze od cztero-

listnej koniczyny. Seria Image sk$ada si&  
z dwóch pod$ogówek T (Tower), dwóch 
monitorów B (Bookshelf) i dwóch g$o%- 
ników centralnych. A wi&c kino domo-
we? I tak, i nie, bo PSB swoje monitory 
okre%la jako „g$o%niki wielofunkcyjne”.

Budowa
B6 to typowy, dwudro#ny bas-refleks 

wentylowany z ty$u. Mo#na go posta-
wi" na pó$ce lub podstawkach, pa-
mi&taj!c o odleg$o%ci od tylnej %ciany.  
W przypadku PSB da$bym wi&cej luzu 
ni# w mniejszych konstrukcjach; przy-
najmniej 30 cm. To pozwoli uzyska" 
lepsz! przejrzysto%", przestrze' i bar-
dziej konturowy bas. 

Obudowy wykonano z p$yt MDF. S! 
one delikatnie zaokr!glone przy kra-

PSB Image B6
36%�MHVW�REHFQD�Z�3ROVFH�RG�NLONXQDVWX�ODW��

6SHFMDOL]XMH�VLÚ�Z�SURGXNFML�NROXPQ�

%DV�]�HNUDQRZDQLHP��NRSXïND� 
]�PDJQHVHP�QHRG\PRZ\P��
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w&dziach. Przednia %cianka te# jest 
wyoblona, co ma zapewne eliminowa" 
za$amania fal na kantach. Szkoda tylko, 
#e frontu nie zrobiono z MDF-u, bo na 
pewno prezentowa$by si& bardziej ele-
gancko ni# plastikowy odlew. 

Kopu$k& o %rednicy 25 mm wykonano 
z tytanu (ulubiony materia$ Kanadyj-
czyków, Paradigm te# go stosuje) i wy-
posa#ono w niewielki, ale silny magnes 
neodymowy oraz cewk& ch$odzon! fer-
rofluidem. Nisko-%redniotonowiec jest 
ju# ca$kiem spory (16,5 cm), ma mlecz-

no#ó$t! membran& polipropylenow!  
z wype$nieniem ceramicznym, zawie-
szon! na gumowym resorze. W cen-
trum znalaz$ si& korektor fazy. Gniazda 
s! podwójne i z$ocone.

PSB zwraca uwag& wysok! skutecz-
no%ci! (90 dB) i wyrównanym prze- 
biegiem impedancji (nominalna 8 omów,  
minimalna 4 omy). Dzi&ki temu ko-
lumny nie sprawi! problemu s$abszym 
wzmacniaczom i powinny bez trudu 
osi!ga" wysokie poziomy g$o%no%ci.  
S! tak#e wytrzyma$e na wysok! moc. 
Górn! granic& producent okre%la na 
150 W. Cena, w porównaniu do kon-
kurencji – uczciwa. Bez rewelacji i bez 
zdzierstwa.

Brzmienie

B6 to spore monitory i tak w$a%nie 
staraj! si& gra". Wyra(nie akcentuj! 
bas. Serwuj! wi&cej niskich cz&stotliwo-
%ci ni# Epos, a nawet JBL. Z tym, #e JBL 
stawia$ na dynamik& i ruchliwo%", a PSB 
bardziej na mas&. 

Uderzenia stopy w Dream Theater czy 
klawiszowy groove w Massive Attack s! 
ca$kiem przekonuj!ce i chyba amery-
ka'skie g$o%niki mo#emy zaliczy" do 
grupy, która ma wywo$a" u s$uchacza 
zaskoczenie. Tworzenie masywnej pod-
stawy wychodzi im bez napinania si&. 
Co wi&cej, nie potrzebuj! do tego ko-
niecznie blisko%ci tylnej %ciany. Nawet 
w wolnej przestrzeni trafiaj! si& mo-
menty, w których rodzi si& podejrzenie, 
#e gdzie% w k!cie ukryto ma$y subwo-
oferek. No, mo#e troch& przesadzi$em, 
ale mi$o%nicy mocnego grania dyspo-
nuj!cy ma$ymi pokojami powinni by" 
zadowoleni. 

Niestety, jest co% za co%. Ten dó$ nie 
jest tak barwny i kontrolowany jak  
w Eposach. Zdarza mu si& popada"  
w jednostajno%". Ale na mocn! czwórk& 
zas$uguje. 

Po przeciwnej stronie odzywa si& 
lekko wyeksponowana góra. Nie tak, 
jak w BX1 czy JBL-ach, ale towarzyszy 
nagraniom stale i zdecydowanie. )red-
nica jest natomiast skierowana lekko  
w stron& basu. Jest przez to ci&#sza, ni# 
w wi&kszo%ci urz!dze' z tego testu, ale 
tak mia$o by". Monitor brzmi przez  
to masywnie; chcia$oby si& powiedzie": 
powa#nie. 

Sposób kszta$towania dynamiki tak#e 
wpisuje si& w ten kanon – raczej kon-
centrujemy si& na p$aszczyznach ni# 
kontrastach, ale kiedy przyjdzie zagra" 
g$o%no, PSB zrobi! to bez wahania. 
Mo#na przy nich nawet zorganizowa" 
prywatk&, bez obaw o zdrowie prze-
tworników. Taneczne pulsowanie w ba-
sie na pewno o#ywi atmosfer&. 

PSB buduj! przestrze', któr! na tle 
konkurencji mo#na oceni" jako „dobr! 
%redni!”. Skupiaj! si& na pierwszym pla-
nie i tam dzieje si& najwi&cej. 

Konkluzja
Image B6 to propozycja dla osób s$u-

chaj!cych rocka, najch&tniej koncerto-
wego. Maj! podobne zalety jak JBL-e  
ES 30, cho" staraj! si& je po$!czy"  
z wi&kszym wywa#eniem. Dobry g$o%- 
nik na pocz!tek.

=ïRWR�QD�SRGZöMQ\FK� 
JQLD]GDFK��SURGXNFMD� 
Z�&KLQDFK�

8NïDG�WURFKÚ�EDUG]LHM� 
UR]EXGRZDQ\�QLĝ�X�NRQNXUHQFML��

PSB Image B6

&HQD��� �����]ï

Dane techniczne:

/LF]ED�

GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 2/2

6NXWHF]QRĂÊ��� 90 dB

,PSHGDQFMD��� 8 omów

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 45 Hz – 23 kHz

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]PDFQLDF]D��� 20 – 150 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 36/20/27 cm

:DJD��� 6,5 kg��V]WXND�

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���

'\QDPLND���

6WHUHRIRQLD���

3U]HMU]\VWRĂÊ���

0X]\NDOQRĂÊ���

%DV���

%U]PLHQLH���

-DNRĂÊ�FHQD���
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Gunther Seitz ma chyba sporo 
krewnych, bo oprócz niego i je- 
go synów *rma zatrudnia 200 

osób. To ju# fabryka jak si& patrzy. Nie 
dziwi wi&c oferta we wszystkich przedzia-
$ach cenowych i zastosowaniach. Jedna 
rzecz pozosta$a jednak niezmienna: napis 
„Made in Germany” obok gniazd.

W serii German Loudspeaker Tradition 
znajdziemy g$o%nik centralny i subwoo-
fer, ale mimo to producent kwali*kuje j!  
w katalogu jako hi-*, a nie kino domowe. 
Mo#na wi&c oczekiwa", #e zadbano tu 
przede wszystkim o jako%" muzyki w ste-
reo, a wspomniane dodatki s! skierowane 
do upartych zwolenników 5.1.

Budowa 
GLE w cenniku to pierwsza powa#na 

propozycja, o klasycznym wygl!dzie  

i proporcjach. GLE 426 to najmniej-
szy model z linii (nie licz!c na%cien-
nych, efektowych 416). Konstrukcja jest 
dwudro#na, z bas-refleksem wyprowa- 
dzonym do ty$u. A wi&c znowu odra-
dzam wieszanie g$o%ników na %cianie 
i wciskanie ich w k!ty. Zreszt!, szkoda 

by by$o, bo skrzynki s! $adne, zarówno 
z maskownicami, jak i bez. Producent 
utrzymuje zreszt!, #e os$ony s! przez- 
roczyste akustycznie i ich za$o#enie nie 
wp$ywa na jako%" brzmienia. Mo#na  
w to uwierzy", bo materia$, którym ob-
ci!gni&to ram&, jest cieniutki i przejrzy-
sty jak po'czocha. W kwestii ustawienia 
te# przewidziano u$atwienie. Mo#emy 
zakupi" firmowy stojak LS 600.2. Bar-
dzo elegancki i solidny, jednak w odnie-
sieniu do ceny kolumn – drogi (699 z$). 

Canton GLE 426
&DQWRQ�PD�]D�VREÈ����ODW�SLÚNQHM�KLVWRULL�� 
=DïRĝRQ\�Z������URNX�Z�:HLOURG��SR]RVWDMH� 
SRGREQR�SU]HGVLÚELRUVWZHP�URG]LQQ\P�

$OXPLQLRZ\�EDV� 
L�WHNVW\OQD�JöUD�
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Same monitory jednak te# nie nale#! do 
tanich. Ale có#, niemiecka robocizna 
kosztuje, komponenty i skrzynia te#. 

Niskie tony i %rednic& obs$uguje 16-cm  
g$o%nik z membran! aluminiow! i so-
lidnym magnesem. Tekstylna 25-mm 
kopu$ka te# otrzyma$a mocny nap&d,  
a zwrotnica dzieli pasmo przy 3,2 kHz.

Skrzynki s! porz!dne, nie(le wyt$u- 
mione i oklejone foli! drewnopodobn! 
(forniry to tylko u Xaviana). Dost&p-
nych jest a# pi&" rodzajów wyko'cze': 
orzech, czarny jesion, srebrny matowy, 
bia$y matowy i bia$y mocca. Front jest 
zawsze czarny (dodatkowa p$yta MDF 
o grubo%ci 5 mm). Na tym tle po$ys- 
kuj!ca, srebrzysta membrana prezen- 

tuje si& elegancko i efektownie. Ma-
skownice trzymaj! magnesiki, wbudo-
wane w skrzynk&. Parametry nie s! ani 
jako% specjalnie przyjazne, ani k$opo-
tliwe. )rednia skuteczno%" i impedan-
cja 4-8 omów zapewniaj! wspó$prac& 
z wi&kszo%ci! wzmacniaczy. Warto jed-
nak wybra" mocniejszy piec. Cantony 
powinny sobie poradzi" zarówno w ma-
$ych, jak i %rednich pomieszczeniach, 
do 18-20 m+.

Brzmienie
Ró#nice pomi&dzy opisywanymi mo-

nitorami s! spore i przyznam – jest to 
$atwa, chocia# do%" czasoch$onna robo-
ta. Po wst&pnym przes$uchaniu i potem 

uwa#niejszemu przyjrzeniu si& kilku 
„pacjentom” przychodzi zm&czenie.  
Z tego stanu wyrywa czasem pierw-
szych kilka taktów %wie#o pod$!czonej 
pary. „O, to jest dobre!” podpowiada 
intuicja i dalsze ods$uchy przewa#nie 
potwierdzaj! t& diagnoz&.

Tak by$o z Cantonami. Dos$ow-
nie kilka sekund piosenki Dire Straits 
u%wiadomi$o mi, #e mam do czynienia  
z jednymi z najlepszych monitorów  
w tej grupie. GLE 426 s! „eposowate”. 
Maj! sporo zalet tej %wietnej konstruk-
cji, a przede wszystkim – podobny 
charakter. Graj! z kultur!; nigdy nie 
ha$asuj!. Nie cykaj!, nie pstrykaj!, nie 
dudni! jak ze studni i niczym si& nie na-
rzucaj!. Odczuwamy spokój i komfort. 
Wszystko s$ycha" i nie trzeba si& wysi-
la". Przejrzysto%" jest krystaliczna. 

Ciekawie prezentuje si& góra – ak-
samitna, obok Eposa najbardziej ko-
lorowa, rozdzielcza i no%na. Bez %la-
dów st$umienia. Mo#na si& ws$uchiwa"  
w perkusjonalia, skrzypce i flety i ca$y 
czas towarzysz! nam naturalno%", swo-
boda i oddech. I, podkre%lam, zero me-
talicznego piasku czy monotonnego sze-
leszczenia. 

Na drugim biegunie mamy bas. Tak#e 
zaskakuj!cy. Nie wiem, jak to si& dzieje, 
ale metalowy g$o%nik swobodnie scho-
dzi tam, gdzie problemy mia$y wi&ksze 
konstrukcje. Bas jest mocniejszy ni#  
w Eposach, cho" troch& bardziej jedno-
stajny. )rednica okazuje si& prawid$owa. 
Naturalna, swobodna i szczegó$owa. 
Je#eli ju# szuka" zabarwie', to mini-
malnie dos$odzona i ocieplona, ale bez 
straty przejrzysto%ci. Jak dobra lampa? 
Prawie.

Dynamika mo#e nie zwala z nóg, ale 
w po$!czeniu z czysto%ci! daje wra#e- 
nie ruchliwo%ci i ukrytej energii, cze-
go w wi&kszo%ci kolumn z tej grupy po 
prostu nie ma. Na koniec przestrze'. 
Chyba po raz pierwszy d(wi&k oderwa$ 
si& od kopu$ek. Mo#e na chwil&, ale  
zawsze.

Konkluzja
Du#e zaskoczenie i moja osobista re-

komendacja.

3RU]ÈGQH��]ïRFRQH�JQLD]GD� 
L�EDV�UHĠHNV�]�W\ïX�

Dwie cewki  
L�WU]\�NRQGHQVDWRU\�

Canton GLE 426

&HQD��� �����]ï

Dane techniczne:

/LF]ED�

GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 2/2

6NXWHF]QRĂÊ��� 86,5 dB

,PSHGDQFMD��� 4–8 omów

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 42 Hz – 30 kHz

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]PDFQLDF]D��� 30 – 120 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 29,5/17/27 cm

:DJD��� 4,6 kg��V]WXND�

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���

'\QDPLND���

6WHUHRIRQLD���

3U]HMU]\VWRĂÊ���

0X]\NDOQRĂÊ���

%DV���

%U]PLHQLH���

-DNRĂÊ�FHQD���
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Bo jak inaczej wyt!umaczy" a# 
12 wersji wyko$czenia, w tym 
„#arówiaste” kolory jak: #ó!ty, 

zielony i niebieski? Takie atrakcje id% 
zwykle w parze z tanim plastikiem i fu-
turystycznymi kszta!tami (albo przynaj-
mniej apple-podobnymi). Tymczasem  
u Xaviana jest inaczej. 

Je#eli za mistera urody tego testu 
mo#na uzna" Dali albo Elaca, to Xavian  
jest najsolidniej wykonany, a przy oka- 
zji pozbawiony ekstrawagancji. W „zwy-
k!ym” wyko$czeniu to esencja klasycz-
nego monitora. Owo „zwyk!e” wcielenie 
to – uwaga! – fornir. Za t& przyjem- 
no'" dop!aca si& w stosunku do kolo- 
rów 200 z! (w tabelce podajemy najwy#-
sz% cen&), ale i tak licz% si& fakty – na  
tej pó!ce cenowej naturalnych oklein  
si& nie spotyka; to luksus zarezerwo- 
wany dla klientów z grubszym port- 
felem. 

Budowa
Skrzynka to solidna stolarska robo-

ta, bez w%tpienia najlepsza w tym te-
'cie. Ale to te# nie zaskoczenie, bo fab- 
ryka w Kladnie (Czechy) zostawia od 
jakiego' czasu w tyle du$skie i bry-
tyjskie legendy, mo#e nie licz%c high- 

-endowych konstrukcji. Po raz kolej- 
ny widzimy, #e Europa Wschodnia to 
nie tylko bigos i knedle, ale tak#e miej-
sce, gdzie naj!atwiej spotka" rzetelny 
produkt w umiarkowanej cenie.

Xavian Bonbonus
3DWU]ÈF�QD�]GMÚFLD�Z�NDWDORJX��PRĝQD�RGQLHĂÊ�ZUDĝHQLH��ĝH�;DYLDQ��
Z\NRQDï�XNïRQ�Z�VWURQÚ�SURMHNWDQWöZ�ZQÚWU]�L�JLPQD]MDOLVWHN�

*ïRĂQLNL�]DSURMHNWRZDQH�

SU]H]�;DYLDQD�L�Z\NRQDQH��

VSHFMDOQLH�GOD�QLHJR�
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Reszta to te# jako'" zwyci&ska w po-
jedynku z ksi&gowymi. G!o'nik nis- 
ko-'redniotonowy jest produkowny 
specjalnie dla Xaviana. Ma 'rednic&  
13,2 cm, impregnowan% papierow% 
membran&, aluminiow% cewk& o 'red-
nicy 40 mm, nawini&t% na karkasie  
z kaptonu, antyrezonansowe zawiesze-
nie z podwójn% fa!d% i odlewany kosz. 
Jego uk!ad magnetyczny wystarczy!by 
z powodzeniem dla sporo wi&kszej jed-
nostki. 

Kopu!ka o 'rednicy 26 mm tak#e po-
wstaje na zamówienie czeskiej manu-

faktury. Ma impregnowan% membran& 
tekstyln% i pot&#ny magnes. Obudowy 
klei si& r&cznie z p!yt MDF o grubo'ci 
16 mm. Mo#ecie si& przygl%da" z 10 cm 
przez godzin& i nie znajdziecie nierów-
no'ci ani niedopasowania. Do ka#dego 
szczegó!u przywi%zano wag&. Dwa tune-
le bas-refleksu wyprowadzone do przo-
du (kolumny mo#na niemal dosun%" do 
'ciany) s% wyko$czone aluminiowymi 
rurkami. Zaciski s% pojedyncze i przy-
zwoite, z!ocone. 

Xaviany kosztuj% sporo, jak na swoje 
rozmiary, ale podzespo!y i wykonanie 
wskazuj%, #e mog!yby przekroczy" pu-
!ap 2500 z! i nikt by nie narzeka!. Za do-
bre rzeczy si& p!ci, a tu mamy promocj&. 

I jako bonus – przyjazny dla wzmacnia-
czy przebieg impedancji i 'redni% sku-
teczno'", czyli kompatybilno'" z do-
wolnym wzmacniaczem, jaki zechcemy 
pod!%czy". Audiofilski produkt za mniej 
ni# 2000 z!? Cuda si& zdarzaj%.

Brzmienie
Przyznaj&, jestem fanem Xaviana. 

Mia!em przyjemno'" recenzowa" kilka 
zestawów w ró#nych cenach, s!ucha" 
prywatnie innych modeli i zawsze by-
!em pe!en uznania dla przejrzysto'ci, 
neutralno'ci i, co tu du#o gada", klasy, 
któr% zawsze !atwiej znale(" w kon-
strukcjach ma!ych manufaktur prowa-
dzonych przez zapale$ców ni# w wiel-
koseryjnych produktach. Oczekiwania 
podsyci! fornir, g!o'niki na zamówie-
nie, wykonanie i jaki' taki… audiofil-
ski rys. Dlatego Bonbonusy zostawi-
!em sobie na sam koniec, przekonany, 
#e to b&dzie w!a'ciwe podsumowanie. 
Pod!%cz&, pos!ucham chwil&, powiem: 
„Ach…” i wezm& si& z entuzjazmem do 

pisania. Tymczasem po tym wszystkim 
mog& tylko zapyta": „Panie Barletta, co 
si& sta!o?”.

Bonbonusy nie graj%, jak nale#y. Nie 
mówi& o tym, #e mog!yby by" bardziej 
przestrzenne czy muzykalne. W tym 
d(wi&ku co' jest nie w porz%dku. Jakie' 
„przefajnowanie” czy mo#e ch&" odci&-
cia si& od estetyki prezentowanej przez 
99 % konkurencji. Je'li to ostatnie, to si& 
uda!o, ale jest to te# odej'cie od natu-
ralno'ci, ogólnie poj&tej prawid!owo'ci. 
Brzmienie najta$szych Xavianów jest, 
jakby to nazwa"… zdudnione. Schowa-
ne w studni, dochodz%ce do s!uchacza 
przez przeszkod&, któr% chcia!oby si& 
zdj%" i cieszy" innymi zaletami. Bo s%: 
np. ca!kiem mocny, jak na te rozmiary, 
bas. S!ycha" nawet sporo szczegó!ów, 
ale co z tego, skoro ich barwa jest zmie-
niona? G!os Knopflera brzmi tak, jakby 
'piewa! w drugim pokoju, przy ledwo 
uchylonych drzwiach. Talerze perkusji 
s% schowane za kurtyn&, a przestrze$? 
Nawet je#eli w zakresie 'rednicy jest 
niez!a, to przez zmatowienie góry efekt 
pryska i pozostaje wra#enie skupienia 
na ma!ym obszarze. 

Przy g!o'nym graniu Bonbonusy tro-
ch& si& otwieraj%, ale kiedy zechcemy 
mie" cichutko, d(wi&k staje si& ma!y  
i matowy.

Konkluzja
To, #e Bonbonus jest nie do ko$ca uda-

ny, mog& jako' zrozumie". Nawet naj-
lepszym zdarzaj% si& wpadki. Nie mog& 
natomiast poj%" jednej rzeczy: dlaczego 
gra ca!kiem inaczej ni# inne Xaviany? 
To odwrotno'" estetyki brzmienia tej 
firmy, zaprzeczenie przyj&tej drogi.

Do poprawki.

2ERN�]ïRFRQ\FK�JQLD]G��

SRGSLVDï�VLÚ�'DQQ\���

F]\OL�NRQNUHWQ\�F]ïRZLHN��

]�Z\WZöUQL�Z�.ODGQLH�

1D�NDĝG\P�NURNX��

OLF]\�VLÚ�MDNRĂÊ�

Xavian Bonbonus
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Dane techniczne:

/LF]ED�

GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 2/2

6NXWHF]QRĂÊ��� 87 dB

,PSHGDQFMD��� 8 omów

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 59 Hz – 20 kHz

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]PDFQLDF]D��� 30 – 120 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 27,5/16/20 cm

:DJD��� 4,7 kg��V]WXND�

Ocena:

1HXWUDOQRĂÊ���

'\QDPLND���

6WHUHRIRQLD���

3U]HMU]\VWRĂÊ���

0X]\NDOQRĂÊ���

%DV���
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Wiele t!umaczy krótka obecno'" 
na rynku, ale #eby tak w ogóle 
nic? W Internecie, gdziekolwiek 

– szukanie informacji to czynno'" równie 
owocna, jak wyciskanie sera z kamienia. Na 
temat DT w j&zyku polskim nie ma dos!ow-
nie nic, oprócz strony dystrybutora, która 
tak#e pokazuje si& dopiero po ustaleniu za-
awansowanego )ltru w Googlach.

Cena jest wysoka. 1995 z! za par& skrzynek 
tej wielko'ci to, jak wida" na tle konkurencji 
z tego testu, sporo. Jako'" wykonania i klasa 
komponentów, a tak#e kilka ciekawych roz-
wi%za$ technicznych cz&'ciowo uzasadniaj% 
ten wydatek. Uroda jest, jak zwykle, kwesti% 
dyskusyjn%. Monitorki w bliskim kontakcie 
zyskuj%, cho" przypominaj% przero'ni&ty 
g!o'nik komputerowy.

Budowa
Klasyczna, dwudro#na konstrukcja 

jest wentylowana z ty!u szerokim, tu-
bowatym portem. Obudowy zrobiono  

'HğQLWLYH� 
Technology SM45
)LUPD�'HğQLWLYH�7HFKQRORJ\�SR�GïXĝV]HM�QLHREHFQRĂFL�ZUöFLïD�GR�3ROVNL���
7R�FLHNDZH�NROXPQ\�L�V]NRGD��ĝH�WDN�QLHZLHOH�R�QLFK�ZLDGRPR�
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z grubych p!yt MDF z zaokr%gleniami na 
kantach. Mimo niewielkich rozmiarów 
wewn%trz umieszczono wzmocnienia.  
W kwestii wyko$czenia wyboru nie ma: 
kolor czarny i koniec. Okleina jest sztuczna.  
Matowa, mi!a w dotyku i nie wida" na 
niej zabrudze$ ani odcisków palców. Za 
te pieni%dze mo#na by ju# oczekiwa" nie-
co lepszych materia!ów. Co innego front 
– tu trzeba uwa#a". Akrylowy, b!yszcz%cy 
czerni% lakier lepiej czy'ci" mi&kk% irch%  
i nie dotyka", cho" kusi.

Oba g!o'niki starannie wkomponowano 
we front. Maj% kosze odlewane z alumi-
nium i mocne magnesy. Nisko-'rednioto-
nowiec to niewielka 13,3-cm membrana  
z korektorem fazy w centrum. Na zwie$-

czeniu wyrasta oryginalny „grzybek” 
rozpraszaj%cy fale. Dotyczy to g!ównie 
wysokiej 'rednicy i ma si& przek!ada" na 
popraw& efektów przestrzennych.

Pod has!em: „g!o'ników mo#e komfor-
towo s!ucha" kilka osób”, kryje si& zapewne 
szeroka charakterystyka kierunkowa. Ko-
pu!ka ma calow%, aluminiow% membran&, 
pokryt% dodatkowo materia!em ceramicz-
nym. W zwrotnicy znalaz!y si& mylarowe 
kondensatory i poka(ne cewki.

Parametry s% przyjazne. Wyrównany 
przebieg impedancji (nominalna 8 omów) 
i wysoka skuteczno'" 90 dB zapowiadaj% 
!atwe obci%#enie dla wzmacniaczy, ale to 
tylko teoria. W praktyce wymagania oka-
zuj% si& wi&ksze.

Brzmienie
Naturalny d(wi&k, studyjna estetyka, 

owszem, by" mo#e, ale na pierwszy plan 
wysuwa si&… dynamika. Je#eli chcecie po-
zna", co oznacza poj&cie dynamiki „aktyw-
nej”, czyli uzyskanej z kolumny z wbudo-
wanym wzmacniaczem, to tutaj znajdziecie 
jej namiastk&. To troch& inna estetyka, po-
legaj%ca na tym, #e z ka#dego impulsu robi 
si& ma!a eksplozja, kaloryczne uderzenie 
powietrza. Mimo #e nie s% to du#e kolum-
ny pod!ogowe, ich zdolno'" wydobywania 
kontrastów jest zaskakuj%ca. Tak, jakby'my 
dodali na dole jeszcze 20 litrów skrzyni  
i nap&dzili dwa razy wi&ksze przetworniki 
mocnym wzmacniaczem. Masie d(wi&-
ku nie towarzyszy ha!as, tylko poprawne 
panowanie nad wybrzmieniami, atakiem 
i ewentualnie – trzymaniem ci'nienia na 
sta!ym, wysokim poziomie. Tutaj De)ni- 
tive zachowuj% si& jak kolumna pod!ogo-
wa. Wra#enie jest tak dobitne, #e wystarczy 
kilka sekund odpowiedniego materia!u  
i pytamy: jak oni to zrobili? 

Ano pewnie tak samo jak bas. Znowu 
jak z du#ej skrzyni – pot&#ny i mi&kki.  
W odpowiednich momentach pojawia si& 

te# zaskakuj%ca g!&bia. Tak nisko w tym te-
'cie nie schodzi! #aden g!o'nik. Szukanie 
subwoofera za )rank% b&dzie w przypad-
ku SM45 w pe!ni uzasadnione. W kwestii 
kontroli i tempa: to zrozumia!e, #e trudniej 
zapanowa" nad takim dobrodziejstwem.

Wysokie tony s% !agodne, jakby lekko 
schowane. Wprawdzie nie uciekaj% szczegó-
!y, a równowaga tonalna nie jest zaburzona, 
ale jednak mo#na zauwa#y" koncentracj& 
na ni#szych zakresach pasma. D(wi&k jest 
przez to bardziej masywny i powa#ny ni# 
krystalicznie czysty i no'ny. 

Do tego dochodzi spokój, taki sam jak 
w Cantonach czy Eposach, ale z napi&tymi 
musku!ami, które w ka#dej chwili mog% za-
da" cios. Dynamika i bas odwracaj% uwa-
g& od szczegó!ów w wy#szych zakresach 
pasma, ale i tak nie musimy si& specjalnie 
wysila", aby 'ledzi" artykulacj& gry perku-
sisty, czy us!ysze" prac& klapek saksofonu. 
Góra i 'rednica s% wi&cej ni# poprawne, 
ale do ró#norodno'ci barw i szlachetno'ci 
Eposa jednak troch& brakuje. 

De)nitive Technology to ma!e skrzynki, 
produkuj%ce du#y d(wi&k. I cho" nie brak im 
)nezji, wol% poszale" na rockowym koncer-
cie, ni# skupia" si& na niuansach w jazzowej 
kameralistyce.

Konkluzja
Obawiam si& tylko jednego – z tanim 

wzmacniaczem mo#e by" kiszka. S!ycha", #e 
SM45 to element do systemu dro#szego od 
nich samych. Podejrzewam, #e wymagania 
maj% jeszcze bardziej wygórowane ni# Eposy. 
Potrzebuj% du#o pr%du, #eby z!apa" oddech. 
Ze s!abymi, tanimi integrami ich najwi&kszy 
atut, czyli dynamika, mo#e ju# tak nie b!ysz-
cze". Nie powinny te# sta" na byle pó!ce,  
bo taki bas trudno okie!zna". Niestety, nie  
s% to monitory dla osób, które chc% ma!o 
wyda".
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Dane techniczne:

/LF]ED�

GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 2/2

6NXWHF]QRĂÊ��� 90 dB

,PSHGDQFMD��� 8 omów

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 35 Hz – 30 kHz

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]PDFQLDF]D��� 20 – 150 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 30/17/29,5 cm

:DJD��� 5,5 kg��V]WXND�

Ocena:
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Pocz%tki dzia!alno'ci to rok 1926, 
natomiast zwrot w kierunku  
hi-fi nast%pi! w roku 1948. Pierw-

szym spektakularnym sukcesem okaza! 
si& gramofon walizkowy, sprzedany  
w milionach egzemplarzy. Elac by! 
znany z doskona!ych wk!adek, w tym 
pierwszej stereofonicznej na 'wiecie 
(1957). Potem by!y ju# g!o'niki – na 
tym polu firma ma wiele osi%gni&".  
Dzisiaj natomiast jest ostoj% tradycji  
i rzetelnej roboty. Kolumny s% produ- 
kowane w Niemczech, a katalog jest  
odporny na chwilowe trendy w kierun-
ku bylejako'ci i plastikowej tandety. 
Elac to zawsze klasa, dobre materia!y  
i nowoczesna technologia. Konkuren- 
cja romansuje z masowym (a raczej, 
chcia!oby si& powiedzie": biedronko-
wym) rynkiem i dostarcza „#er dla 

skner”, a Elac p!ynie pod pr%d. Mo#e  
tanio nie kupisz, ale wiesz, co masz.

Budowa
Rzut oka na BS 63.2 wystarczy, aby  

doceni" bezkompromisowe podej'cie. 
Na tle konkurencji z testu pod wzgl&-
dem urody z Elakiem mo#e walczy" Dali  
czy Xavian, ale BS-y ten pojedynek  
powinny wygra" w wi&kszo'ci przypad-
ków, zw!aszcza kiedy zobaczymy je na 
#ywo. A# mi!o spojrze" na te du#e (7 kg  
sztuka) skrzynki, wykonane perfekcyj-
nie i przyci%gaj%ce wzrok efektown%,  
ale klasyczn% form%. Obudowy s% zro-

Elac BS 63.2
)LUPD�]�.LORQLL�UREL�VZRMH�RG�ZLHOX�ODW���
3DQRZLH�]DïRĝ\OL�EL]QHV�WDN�GDZQR���
ĝH�QDMVWDUVL�JöUDOH�QLH�SDPLÚWDMÈ��NLHG\�
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bione z p!yt MDF i tylko do jednego 
mo#na mie" zastrze#enia: zosta!y wy-
ko$czone winylow% foli%, nie fornirem. 
Jako' to jednak nie boli, bo to nie tania 
okleina, ale materia! z wy#szej pó!ki  
i mo#emy si& nawet da" nabra" na fak-
tur& drewna. Przednia 'cianka to maj-
stersztyk. Pi&kna, lakierowana na b!ysk 
p!yta frontowa (lakier akrylowy, przy-
pominaj%cy fortepianowy) pachnie ju# 
luksusem i stanowi wizualn% ca!o'"  
z dwoma przetwornikami. A te, jak 
zwykle w Elacach, to w!asne konstruk-
cje i w!asne wykonanie (niewiele firm 
ma takie zaplecze). Najwi&kszy w tej 
grupie (17,5 cm) nisko-'redniotono-

wiec ma kanapkow% membran&. Jedno-
licie wkl&s!%, bez #adnych korektorów, 
nak!adek czy nawet przet!ocze$. To 
znak rozpoznawczy niemieckiej firmy, 
obecnie chyba równie charakterystycz-
ny, jak logo. 

Kopu!ka znalaz!a si& pod zamon-
towan% na sta!e metalow% siatk%. Nie  
ma mowy o uszkodzeniu, nawet gdy- 
by'my si& postarali. To dobrze, bo  
25-mm jedwabna membrana jest deli-
katna.

Elac to tak porz%dny i elegancki mo-
nitor, #e zawy#a standardy. Co z tego,  
#e jest najdro#szy w tym te'cie? Prze-
cie# to od razu wida".

Brzmienie
Elac, podobnie jak Definitive Tech-

nology, to ju# prze!om przedzia!ów 
cenowych. Wystarczy!oby dopisa" 3 z!  
w cenniku i kolumny musia!yby stawa" 
w szranki z dwukrotnie dro#szymi kon-
strukcjami. I wszystko wskazuje na to, 
#e mog!yby z tego starcia wyj'" z twa-
rz%. To taka sama przejrzysto'", szcze-
gó!owo'" i czytelno'" jak w Eposach  
i Cantonach. Mo#liwo'ci dynamiczne 
zbli#one do SM 45, tylko inny charak-
ter. Tamte trzy skrzynki gra!y ze stoic-
kim spokojem, muzyka p!yn&!a z nich 
jak przys!owiowy miód, daj%c relaks  
i poczucie harmonii, wyrównania i mu-
zykalno'ci. Elac ma inn% recept&, bo 
aplikuje do tego odrobin& dobrze po-
j&tego efekciarstwa. Stara si& bardziej 
o#ywi" muzyk&, doda" jej pazura i dra-
pie#no'ci. 

Pierwsza ró#nica to ilo'" góry. Nie-
mieckie monitory si& nie pieszcz%. 
Zaznaczaj% rytmiczn% prac& talerzy,  
eksponuj% alikwoty, szczegó!y emisji 

g!osu wokalistów i artykulacji instru-
mentalistów. Ka#de szarpni&cie struny 
gitary dostaje swoisty „pik”, podkre-
'laj%cy energi& impulsu. Niektórzy nie 
lubi% takiej szko!y i kwituj% krótko:  
„za du#o góry”. Równie wielu jest jed-
nak przedstawicieli drugiej szko!y, któ-
rzy taki stan rzeczy witaj% z rado'ci%. 
To ju# kwestia gustu. Ja powiem tylko, 
#e wysokie tony Elaca s% krystalicz-
nie czyste i d(wi&czne. Nie aksamitne  
– bardziej zdecydowane i muskularne, 
ale tak#e nie szeleszcz%ce ani cykaj%ce. 
Wszystkim, którzy j% lubi% w obfito-
'ci, mog& tylko powiedzie", #e w!a'nie  
w Elacu znajd% jedne z najlepszych  
wysokich tonów na rynku. Nie od dzi' 
firma ma na tym polu osi%gni&cia – 
taki JET to chyba jeden z najlepszych  
tweeterów, jakie s!ysza!em. Dynamika 
nie ust&puje JBL-owi. Elac te# jest efek-
towny, podkre'la kotrasty i dobrze so-
bie radzi z wysokimi poziomami g!o'- 
no'ci (to ju# spora skrzynka i membra-
na), graj%c zawsze czysto i przejrzy'cie. 
*rednica to tak#e przede wszystkim kla-
rowno'", energia, ale te# mnóstwo ko- 
lorów. Bas jest mocny, spr&#ysty i kon-
trolowany.

Konkluzja
BS 63.2 to chyba najbardziej uniwer-

salny monitor w tym te'cie. A na pewno 
w swej cenie mistrz 'wiata w dziedzinie 
przejrzysto'ci.
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Dane techniczne:
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6NXWHF]QRĂÊ��� 88 dB

,PSHGDQFMD��� 6 omów

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 44 Hz – 25 kHz

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]PDFQLDF]D��� 20 – 120 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 33/20,5/26,5 cm

:DJD��� 7 kg��V]WXND�
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