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W 1969 roku  
niejaki Julian Charles  
Prendergast Vereker  
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 1973 roku Vereker zdoby! 
kontrakt na dostaw" sprz"-
tu nag!a#niaj$cego do Radia  

Capital i dzi"ki niemu wyp!yn$! na sze-
rokie wody. I w!a#nie ze wzmacniaczami 
Naim jest kojarzony najcz"#ciej.

Od pocz$tków dzia!alno#ci Julian Ve-
reker lekko dystansowa! si" od main- 
streamowego hi-fi. Jako jeden z nielicz-
nych zwraca! np. uwag" na niebagatel-
n$ rol" zasilania, p"tle masy i materia!y 
u%ywane do produkcji obudów, co prze-
k!ada!o si" na konkretne rozwi$zania 
stosowane w jego urz$dzeniach.

Po #mierci za!o%yciela w 2000 roku 
nowi szefowie firmy nie zmienili nic 
z jej filozofii. Nie ulegli tak%e pokusie 
„optymalizacji kosztów” poprzez prze-
niesienie produkcji do Chin; zreszt$ 
jako nieliczni.

Przez cztery dekady mury fabryki  
w Salisbury opuszcza!y ciekawe urz$dze-
nia, które od kilkunastu lat mo%na kupi& 
tak%e w Polsce. Niestety, ich znikoma 
popularno#& nad Wis!$ nie odzwiercie-
dla!a walorów brzmieniowych. Po cz"#ci 
dzia!o si" tak za spraw$ z!$cz DIN, z lu-
bo#ci$ stosowanych przez Naima. 

Do recenzji wybra!em pocz$tkowo naj-
ta'sze kolumny pod!ogowe, ale w trakcie 
przegl$dania katalogu pojawi! si" spory 
apetyt na kilka urz$dze' z pozosta!ej 
oferty.

Budowa
Wszyscy tzw. znawcy tematu wiedz$, %e 

sprz"t Naima jest, !agodnie mówi$c, nie-

konwencjonalny. Przyk!adem niech b"d$ 
r"cznie wyci$gane szu(ady na p!yty w od-
twarzaczach CD. Spadkobiercy Verekera 
nie byliby sob$, gdyby nie pomajstrowali 
te% przy kolumnach. Cho& pod!ogówki 
Naima wygl$daj$ zwyczajnie, znacz$co 
si" ró%ni$ od wi"kszo#ci konkurencyjnych 
propozycji.

Ovatory S-400 nie nale%$ do gor$cych 
nowo#ci; licz$ sobie ju% trzy lata. S$ jed-
nak na tyle nowatorskie, %e projektanci 
Naima nie kwapi$ si", by je zast$pi&.

Ma!e Ovatory nie wzi"!y si" znik$d. 
Ich bezpo#rednim protoplast$ jest model 
S-600, który swego czasu pe!ni! rol" (a-
gowca. Cho& zastosowano w nim niespo-
tykane rozwi$zania techniczne, a kolumny 
gra!y naprawd" dobrze, przeszko-
d" na drodze do ich popularno-

#ci stanowi!a wysoka cena. W tej sytuacji 
konstruktorzy Naima opracowali ta'sze 
kolumny, zbli%one wizualnie i brzmie-
niowo do S-600 i zawieraj$ce podobne 
rozwi$zana techniczne, ale za znacznie 
strawniejsze pieni$dze.. I tak narodzi! si" 
Ovator S-400. 

Pod wzgl"dem konstrukcyjnym kolum-
ny Naima s$ dopracowane w najdrobniej-
szych szczegó!ach. Nic tu nie pozostawio-
no przypadkowi.

Skrzynie wykonano z wygi"tych p!yt 
MDF-u, pokrytych naturalnym fornirem. 
Do wyboru jest kilka gatunków drewna 
oraz bia!y lakier fortepianowy. Boczne 
#cianki maj$ 25 mm grubo#ci, za# front 
a% 5 cm. W po!owie sk!ada si" na' MDF,  

w po!owie za# panel z antyrezonansowego 
tworzywa sztucznego. Kosze g!o#ników 
osadzono w nim za pomoc$ #rub wkr"-
canych w nagwintowane tuleje. Nie maj$ 
one )zycznego kontaktu z w!a#ciw$ obu-
dow$. 

Zamiast konwencjonalnych maskownic 
zastosowano okr$g!e, oboj"tne akustycz-
nie stalowe siateczki wciskane w szczeliny 
wokó! koszy przetworników.

Ovatory S-400 to dwudro%na konstruk-
cja zamkni"ta. Ka%dy g!o#nik pracuje 
we w!asnej komorze akustycznej. Pasmo 

przenoszenia zaczyna si" od 36 Hz i si"ga 
35 kHz. Dolny przetwornik basowy pra-
cuje w komorze o obj"to#ci oko!o 20 li-
trów, wyposa%onej w dodatkow$ a%urow$ 
przegrod" wzmacniaj$c$. Wy%szy musia! 
si" zadowoli& obj"to#ci$ o jedn$ trzeci$ 
mniejsz$. Kolumny ob)cie wyt!umiono 
p!atami watoliny o grubo#ci 2 cm.

W obu przetwornikach zastosowano 
kosze odlewane z metali lekkich oraz  
wydajne magnesy neodymowe, zam- 
kni"te w ekranuj$cych puszkach. Papie-
rowe membrany wooferów maj$ #redni-
c" 16,5 cm. I o ile one wygl$daj$ w miar" 
zwyczajnie, to nie mo%na tego samego 
powiedzie& o #rednio-wysokotonowym 
przetworniku BMR (Balanced Mode 
Radiator), dla którego zreszt$ wymy#lo-
no ca!$ seri" Ovator.

W przeciwie'stwie do standardowych 
konstrukcji z podzia!em pasma w okoli-
cach 2,5 kHz, g!o#nik BMR zaczyna gra& 
ju% od 700 Hz. Dzi"ki temu omini"to  
problemy ze spójno#ci$ fazy w newral-
gicznych dla ludzkiego s!uchu cz"stotli-
wo#ciach, co powinno znale*& odzwier-
ciedlenie w jako#ci reprodukcji #rednicy.

Szerokopasmowy przetwornik Naima 
wygl$da naprawd" nietypowo. P!aska 
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Wszystkie przetworniki  
z magnesami neodymowymi.

Rozbudowana zwrotnica.
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membrana o #rednicy 46 mm ma struk-
tur" kanapkow$. Wykonano j$ z ultralek-
kiego nomeksu w kszta!cie plastra miodu, 
pokrytego celuloz$. Nap"dzana jest cewk$ 
zawieszon$ w podwójnym magnesie neo-
dymowym. Wymagan$ sztywno#& ca!ego 
uk!adu zapewnia odlewany ci#nieniowo 
kosz. Ko!nierz przetwornika BMR zosta! 
osadzony w pier#cieniu z uszczelniaj$ce-
go elastomeru, który jednocze#nie izoluje  
go od drga' obudowy, wywo!ywanych 
przez woofery.

Nietypowy g!o#nik pracuje we w!asnej 
komorze akustycznej, maj$cej kszta!t wal-
ca ci$gn$cego si" przez ca!$ g!"boko#& 

obudowy. +cianki o grubo#ci 10 mm wy-
konano z kompozytu, a wn"trze ob)cie 
wyt!umiono.

Zwrotnic" Ovatorów S-400 zamkni"to 
w ci"%kim odlewanym cokole. Od skrzy-
ni oddziela go resor piórowy izoluj$cy 
przetworniki od drga' pod!o%a powy%ej  

12 Hz. W dna coko!ów nale%y wkr"ci&  
do!$czone kolce z chirurgicznej stali.

W zwrotnicy wykorzystano kompo-
nenty z górnej pó!ki, m.in. laminowane 
cewki powietrzne oraz polipropylenowe 
kondensatory z metalizowanymi ok!adzi-
nami. Dodatkowe spr"%yste zawieszenie 
p!ytki monta%owej zapobiega mikrofo-
nowaniu. Stosunkowo !atwy dost"p do 
zwrotnicy umo%liwia od!$czenie jej i u%y-
wanie kolumn w trybie aktywnym. Mo%na 
te% stosowa& bi- albo triamping.

Do#& lu*ne )rmowe gniazda nie im-
ponuj$ masywnymi zaciskami czy z!oce-
niami. W dodatku przyjmuj$ wy!$cznie 
wtyczki bananowe. Maj$ pono& budo- 

w" uniemo%liwiaj$c$ prze-
noszenie drga' z kabli 
na elementy zwrotnicy. 
To, co ewentualnie prze-
dostanie si" do #rodka, 
za!atwiaj$ selektywnie 
montowane t!umiki. Tak 
przynajmniej twierdzi 
producent.

.RQğJXUDFMD

Wie#& niesie, %e urz$-
dzenia Naima maj$ to 
do siebie, %e najlepiej 
graj$ w towarzystwie 
)rmowych klocków.  
W zwi$zku z tym nie 
kombinowa!em jak ko' 
pod górk", tylko po-
prosi!em dystrybutora 
o stosown$ elektroni-
k". W rezultacie wraz 
z Ovatorami przyje-
cha! SuperUniti, czyli 
wzmacniacz zintegro-
wany z przetwornikiem 
c/a i odtwarzaczem pli-
ków. System pracowa! 
w pokoju o powierzch-
ni 20 m,. Elektronika 

sta!a na ci"%kim stoliku  
z kamiennymi blatami, za# 

kolumny od pod!o%a oddziela!y granitowe 
p!yty o grubo#ci 3 cm. 
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Kolumny Naima ró%ni$ si" od wie-
lu znanych mi konstrukcji nie tylko pod 
wzgl"dem budowy, ale tak%e charakte-
ru brzmienia. W %adnym wypadku nie  
s$ gorsze; s$ po prostu inne, a ich odmien-
no#& ka%e przeanalizowa& dotychczasowe 
pogl$dy na temat naturalno#ci d*wi"ku, 
budowy sceny i ogólnie poj"tej muzy- 
kalno#ci.

Przede wszystkim nale%y odrzuci& 
ugruntowane przekonania dotycz$ce 
idealnego brzmienia, np. mi!o#& do g!"-
bokiego basu po!$czonego z plastyczn$ 
#rednic$ i analitycznymi wysokimi to- 
nami. Zapomnijcie o kontrabasie rozmia-
rów dzwonnicy, wokalistce przyk!ada- 
j$cej usta wprost do ucha i czystych  
wysokich tonach, dra%ni$cych zako'cze-
nia nerwów s!uchowych z precyzj$ lase-
ra. W ten w!a#nie sposób cz"sto stroi si" 
brzmienie kolumn, maj$c na celu zaspo-
kojenie oczekiwa' odbiorców, ale to swo-
isty muzyczny Photoshop. W przypadku 
Naima wszystkie aspekty brzmienia s$ 
nieco inne, ale – co zaskakuj$ce – dzi"ki 
temu bli%sze prawdy. Wystarczy zreszt$ 
przej#& si" do )lharmonii lub opery, gdzie 
d*wi"k instrumentów i ludzkich g!osów 
nie jest zniekszta!cany przez sprz"t na-
g!o#nieniowy, by po powrocie do domu  
z satysfakcj$ skonstatowa&: „u mnie gra 
lepiej”. Czy%by? U Naima nie jest lepiej. 
Jest prawdziwiej. A jak?

Pierwsze wra%enie to uczucie aksamit-
nej g!adko#ci brzmienia, bez wyostrze' 
na prze!omie #rednich i wysokich to- 
nów. Pomys! z obni%eniem punktu po-
dzia!u okaza! si" znakomity. Wyrazista 
#rednica korzysta z uprzywilejowania, 
co jednak nie odbywa si" kosztem basu 
czy wysokich tonów. Wokó! wokalistów 
by!o du%o powietrza, jakiej# nieuchwyt-
nej aury i nawet trudne arie koloratu- 
rowe by!y wykonywane z niewymuszo-
n$ swobod$ i naturalno#ci$. Du%a klasa, 
a to dopiero wst"p do g!ównych atrakcji 
Ovatorów. Bez w$tpienia nale%y do nich 
stereofonia.

Scena ulokowa!a si" za lini$ g!o#ników 
i szerokim !ukiem si"ga!a daleko poza 
kolumny. W s!abiej zrealizowanych na-
graniach wykracza!a dobre pó! metra na 
zewn$trz od ich )zycznego ustawienia. 
W dobrych – by!a trudna do ogarni"cia. 
Pod tym wzgl"dem Ovatory wyznaczaj$ 
poziom odniesienia dla zestawów w zbli-
%onej cenie, a mo%e nie tylko. 
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Organizacja sceny w ma!ych sk!adach, 
np. w akustycznym jazzie, by!a po prostu 
ob!"dna. Lokalizacja instrumentów nie 
odbiega!a od tej w wyst"pie na %ywo i co 
najwa%niejsze, wykonawcy bez problemu 
mie#cili si" na scenie. Prawdziwym Olim-
pem w tej dziedzinie jest p!yta „Traveling 
Miles” Cassandry Wilson. W czasie jej 
odtwarzania odnosi!em wra%enie, %e s!u-
cham dobrego systemu wielokana!owe-
go. Prezentowana w ten sposób muzyka 
zmusza do skupienia. Anga%uje, daj$c  
w zamian co# wi"cej ni% iluzj" uczestni-
czenia w spektaklu. 

Co ciekawe, punkt najlepszego od-
s!uchu (sweet spot) by! zdecydowanie 
szerszy ni% w przypadku wielu standar- 
dowych konstrukcji. Spokojnie pomie-
#ci!by dwóch s!uchaczy, co bez w$tpienia 
mo%e sprzyja& zacie#nianiu wi"zi mi"dzy-
ludzkich.

Kolejne spostrze%enie dotyczy!o ni-
skich tonów. Maj$c przed sob$ konstruk-
cje zamkni"te, oczekiwa!em szybkiego 
i precyzyjnego basu, z ponadprzeci"t- 
n$ kontrol$, jednak kosztem rozci$gni"-
cia. Ale w przypadku Ovatorów w pierw-
szej chwili poczu!em si" zawiedziony. 

Odnios!em wra%enie, %e basu jest wyra*-
nie za ma!o. Tak jak si" spodziewa!em, 
nie powarkiwa! na dole ani nie schodzi! 
na dno piekie!, wydawa! si" jednak lekko 
onie#mielony poczynaniami wy%szych  
zakresów. Muzyce organowej wyra*nie 
brakowa!o majestatu, do którego zd$%y!y 
nas przyzwyczai& konstrukcje wentylo-
wane podobnej postury. Dopiero w na-
graniach orkiestrowych bas udowodni!, 
%e nie w kupie si!a. Mocny, zró%nicowany 
barwowo i pewnie prowadzony, by! w!a-
#nie taki, jak w czasie wykonania na %ywo. 
Z kolei w ma!ych sk!adach jazzowych 
kontrabas schodzi! zaskakuj$co nisko, 
zachowuj$c przy tym naturalne rozmiary.  
O braku podkolorowania nawet nie wspo-
minam. Pierwsze wra%enie niedostatku 
odesz!o w niepami"& i z czasem zacz$!em 
coraz wy%ej ceni& kontrol" i naturalno#& 
niskich tonów.

Cho& powy%sze spostrze%enia odnosz$ 
si" do akustycznego jazzu i klasyki, to 
Ovatory bez zastrze%e' podesz!y te% do 
rocka. Sekcje rytmiczne, bez #ladów dud-
nienia ani ospa!o#ci, budowa!y granitowy 
fundament, na którym pozostali cz!onko-
wie kapel mogli szale& do upojenia.

.RQNOX]MD

Potrzebowa!em sporo czasu, by si" 
otrz$sn$& z wra%enia, jakie pozostawi!y 
po sobie Ovatory. Ju% kilka razy zdarza-
!o mi si" po testach z trudem wraca& do  
s!uchania muzyki na posiadanym sys-
temie i S-400 znów wywo!a!y ten efekt. 
Je%eli rozgl$dacie si" za prawdziwe au-
dio)lskimi kolumnami w zbli%onej cenie, 
koniecznie musicie ich pos!ucha&. Wcale 
si" nie zdziwi", je#li dalsze poszukiwa- 
nia oka%$ si" zb"dne.
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6NXWHF]QRĂÊ��� 88 dB

,PSHGDQFMD��� 4 omy (minimum 3,2��

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 36 Hz – 35 kHz 
5HNRPHQGRZDQD� 
PRF��Z]P���� 25 – 150 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 106/33/34,5 cm 

0DVD��� 31 kg
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