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auder nie przejął praw do na-
zwy, ale przejął opracowane 
dla Isophona projekty. Na-

stępnie wzbogacił katalog o nowe modele 
i tak wyposażony rozpoczął budowę sieci 
dystrybucyjnej. Dziś firma jest już dobrze 
rozpoznawalna w audiofilskim świecie, 
natomiast wspomnienia o Isophonie sys-
tematycznie blakną. Jego nazwa będzie 
się jednak przewijać przy wielu okazjach. 

Ot, choćby takiej jak dzisiejsza recenzja 
modelu Vescova.

Obecnie produkowane kolumny no-
szą dopisek „MkII”. Ich korzenie sięga-
ją jednak dalej, niż pozwalałaby na to 
krótka historia Gaudera. Oryginalna 
wersja była projektem znanym jeszcze 
pod nazwą Isophon Vescova i dopiero 
niedawno została unowocześniona.

Aktualna oferta Gauder Akustik dzie-
li się na trzy linie. Ceramic, do któ-
rej należy Vescova MkII, plasuje 
się w środku stawki. Poniżej 
znajdziemy Arconę, powy-
żej – topową Berlinę.

Budowa
Konia z rzędem temu, kto 

na pierwszy rzut oka odróżni 
nowy model od Isophona Vesco-
va. Podobnie jak poprzednik, jest to 
konstrukcja dwuipółdrożna z obudową 
typu bas-refleks. Zmiany dotyczą głów- 
nie zestrojenia sekcji nisko-średnioto-
nowej. Zastosowano w niej dwa 18-cm 
przetworniki ceramiczne Acutona. Dol-
ny współpracuje z tunelem bas-refleksu, 

którego wylot skierowano w podłogę. 
Jego zakres roboczy kończy się przy  
130 Hz (w poprzedniej wersji było to 
180 Hz). Górny pracuje w obudowie  
zamkniętej i przetwarza pasmo aż do 
3,2 kHz, gdzie przejmuje je tweeter. 
Taka konfiguracja ma według Gaude-

q Dwa identyczne głośniki działają  
w odmiennych konfiguracjach.

q Delikatne membrany ceramiczne chroni siatka.  
Wewnątrz obudowy trzy rodzaje wytłumienia.

tu Tweeter Accutona  
standardowo w wersji ceramicznej  
lub – za dopłatą – diamentowej.

p W dolnej komorze pracuje  
jeden woofer. Wylot bas-refleksu 
skierowany w podłogę.

Podobno dostał nawet 
od właścicieli praw  
do marki propozycję 
korzystania z niej,  
ale opłata była  
na tyle słona,  
że postanowił  
firmować  
przedsięwzięcie  
własnym nazwiskiem. 
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ra pomóc wyeliminować podbarwienia 
średnicy.

Drugą zmianą w porównaniu z ory-
ginalną Vescovą jest możliwość zastą-
pienia 20-mm ceramicznej kopułki Ac-
cutona wersją diamentową. Wymaga to 
dopłaty aż 24500 zł, ale w zamian wkra-
czamy w inny wymiar reprodukcji naj-
wyższych częstotliwości.

Ciekawostkę stanowi fakt, że Gauder fil-
truje pasmo przy użyciu bardzo stromych 
zwrotnic. Spadek wynosi w nich aż 50 dB 

na oktawę, co w technice głośnikowej bar-
dziej przypomina odcięcie samurajskim 
mieczem niż łagodne wygaszanie jednego, 
a załączanie drugiego przetwornika.

Obudowy kolumn wykonano z giętej 
sklejki i MDF-u. Testowaną parę wykoń-
czono lakierem, szlifowanym na wysoki 
połysk. To najdroższa opcja, wyceniona 
na 44900 zł. Oferta oklein i kolorów jest 
bardzo bogata. Chcąc nieco zaoszczę-
dzić, można wybrać wersję podstawową 
za 36500 zł.

Skrzynka opiera się na regulowanych 
kolcach. W cenie 2590 zł za parę można 
nabyć kamienne podstawy Flagstone.

Z tyłu widać pojedyncze gniazda 
WBT (w pierwszej wersji montowano je 
od spodu). Za dopłatą 1690 zł kolumny 
można wyposażyć w podwójne termina-
le i zasilić w bi-ampingu lub bi-wiringu. 
W standardzie znajdują się zworki do 
regulacji natężenia basu. Przewidziano 
trzy pozycje: +/- 1,5 dB oraz neutralną. 
Rozwiązanie przydaje się w dostrajaniu 
niskich tonów do charakterystyki po-
mieszczenia odsłuchowego.

Wisienką na torcie jest dostarczana  
w komplecie poziomnica oraz pasta do 
pielęgnacji obudowy.

Konfiguracja
Gaudery Vescova MkII miały szczęście 

trafić do mnie w czasie, kiedy na stoliku 
StandArt STO stał znakomity wzmac-
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p Wysoki połysk to topowa opcja 
wykończenia.

p Regulowane kolce.

t Na pierwszy rzut oka Gauder MkII 
nie różni się od pierwowzoru  
– Isophona Vescova.
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niacz Einstein The Amp, który nie po-
został bez wpływu na jakość brzmienia 
systemu. Źródłem dźwięku był dzielony 
odtwarzacz PS Audio DirectStream Me-
mory Player/DAC. Całość spinało oka-
blowanie Verastarr Grand Illusion.

Wrażenia odsłuchowe
Vescovy MkII to moje pierwsze ze-

tknięcie z Gauderami. Z jednej strony, 
oznacza to brak możliwości porówna-
nia ich z poprzednią wersją. Z drugiej – 
możliwość wsłuchania się w brzmienio-
wą koncepcję Gaudera na świeżo.

„Dwójki” ujęły mnie wręcz niebiań-
skim spokojem i ciepłem brzmienia. 
Było to tak bardzo odczuwalne i w su-
mie błogie doświadczenie, że nawet po 
całym dniu pracy z przyjemnością od-
dawałem się wieczornym odsłuchom. 

Spokój nie oznacza jednak bycia fleg-
matycznym i ospałym. Gauder propo-
nuje bowiem brzmienie potężne, ale  
w pełni kontrolowane. Być może su-

biektywne odczucia wzmacniał szla-
chetny bas, który nie dość, że schodził 
nisko, to jeszcze w całym zakresie pracy 
zachowywał czytelność barw. Dawno 
już nie spotkałem kolumn, które bez 
trudu pokazywały różnice pomiędzy 
kontrabasami. 

Zejścia w najniższe rejony pozosta- 
wały pod pełną kontrolą. Zapewne nie 
bez znaczenia była w tym przypad- 
ku obecność wyjątkowego wzmacnia-
cza Einstein The Amp, którego cie-
pła charakterystyka tylko uwypukliła 
brzmienie MkII. Niemiecka technolo-

q Rozbudowana zwrotnica  
tnie pasmo niczym  
samurajska katana.
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gia współpracowała ze sobą w pełnej 
symbiozie. 

Jednym z moich ulubionych utwo-
rów, na którym wyłożyły się już 
niejedne głośniki, jest „Niemieckie 
requiem” Johannesa Brahmsa. To 
piękne, chociaż mroczne dzieło do-
skonale się nadaje do maglowania 
średnicy i basu, o ile oczywiście 
dysponujemy dobrym nagraniem. 
Jednoczesne nakładanie się na sie-
bie pełni możliwości orkiestry sym-
fonicznej, chóru i solistów pozwala 
ocenić, jak przetworniki radzą sobie 
z utrzymaniem selektywności. Już sam 
początek stanowi wyzwanie, bo system 
musi rozróżnić kontrabasy, wiolonczele 
i pojawiające się po nich altówki. Żeby 
nie było zbyt łatwo, później pojawia się, 
niczym głos z nieba, chór operujący  
w piano pianissimo. Dostarczenie 
tego słuchaczowi w jakości koncerto-
wej wymaga rozdzielczych kolumn, 
zwłaszcza że wszystko się dzieje w le-
dwie słyszalnym zakresie dynamiki. 
Naprawdę, rzadko się zdarza usłyszeć 
aż tyle składowych bez potrzeby pod-
kręcenia głośności. Gaudery poradziły 
sobie znakomicie i potwierdziły swoją 
klasę. Słuchając płyty, mogłem zosta-
wić Einsteina w spokoju, bez obawy, że 
kilkadziesiąt sekund później będę zmu-
szony interweniować, aby nie zabić są-
siadów pełnią brzmienia chóru a capella.  
Vescovy są niczym stare, dobre merce-
desy, które pozostawały nieczułe na wa-
runki eksploatacji i wielusettysięczne 
przebiegi. Pomimo prób, nie udało mi 
się ich złamać. 

Wracając do basu, warto skorzystać  
z możliwości dostosowania jego natęże-
nia do warunków pokoju. W pomiesz-
czeniu, w którym odbywał się odsłuch, 
lekki kaganiec się przydał. Dzięki temu 
dół, zamiast przeszkadzać, zachował 
spójność z resztą pasma.

W średnicy Gauderowi udało się 
osiągnąć równowagę pomiędzy spoko-
jem i lekkością. Co ciekawe, ów spo-
kój balansował na granicy delikatnej 
ociężałości, ale granica ta nigdy nie 
została przekroczona. Przekaz niuan-
sów artykulacji nie pozostawiał wąt-
pliwości co do sposobu, w jaki artysta 
wydobywał dźwięki. Z kolei lekkość 
uwydatniała się w obecności powietrza 
między dźwiękami. Średnica płynnie 
przechodziła w górę, zyskując swobodę  
i otwarcie. 

Dostałem kiedyś w prezencie fenome-
nalnie zrealizowaną płytę „Daydreams 

and Lullabies”. Zawiera ona przeróżne 
klasyczne hity, przearanżowane tak, by 
skłonić senne dzieci do zaśnięcia. Co 
do efektów, mógłbym polemizować, 
ale poziom artystyczny i realizacyjny 

krążka wbijają w fotel. Nietrudno 
się domyślić, że wszelkiego rodzaju 
dzwoneczki grają tam jedną z pierw-
szoplanowych ról. I tu właśnie otwo-
rzyła się paleta możliwości diamen-
towej kopułki Accutona. Zarówno 
ataki dźwięków, jak i wybrzmienia 
to klasa sama w sobie. Oczywiście, 
wszystko było podane z wielką  
finezją.

Na koniec wypada się odnieść 
do sceny, na jakiej to wszystko się 
odbywa. Vescova MkII to kolumny, 

które generują przestrzeń adekwatną 
do swych gabarytów. Wydawać by się 
mogło, że skoro miniaturowe KEF-y 
LS50 zaskakiwały ogromem brzmie-
nia, to Gaudery powinny zamienić po-
kój odsłuchowy w Allianz Arenę. Nic 
z tych rzeczy. W kulturze brzmienia 
niemieckich zestawów nie ma miejsca 
dla rozwrzeszczanych kibiców Bayer-
nu Monachium. Zdecydowanie bliższa 
jest im akustyka filharmonii w Berli-
nie. Cała scena pozostaje pod kontro-
lą głośników, które z dziecinną łatwo-
ścią tworzą pozorne źródła dźwięków.  
W takim klimacie słuchacz z nieu- 
krywaną satysfakcją może wskazywać 
miejsca, w których stoją artyści. I chyba 
właśnie to jest jedną z najważniejszych 
cech high-endowych konstrukcji.

Konkluzja
Niemiecka technologia kojarzy się 

zazwyczaj z solidnością, ale także bra-
kiem finezji. Gaudery Vescova MkII nie 
wpisują się w ten stereotyp. To bez wąt-
pienia pięknie wykonane meble. Przede 
wszystkim jednak są to kolumny, które 
potrafią zadowolić uszy nie tylko wy-
magających audiofilów, ale także me-
lomanów. Tych, którzy zaglądają do sal 
koncertowych i chcą usłyszeć w domu 
to, czym delektują się na żywo.

Gauder Vescova MkII
Cena: 36500 – 44900 zł 
 (zależnie od wykończenia) 
Dopłata za diamentowy  
tweeter:  24500 zł

Dane techniczne:

Ilość dróg/głośników:  2,5/3
Obudowa:  bas-refleks
Ustawienie:  na podłodze
Impedancja:  4 omy
Skuteczność:  b.d.
Wymiary (w/s/g):  106/22/41 cm
Masa:  26 kg/szt. 

Ocena:
Brzmienie:   hi-end 

p Pudełko akcesoriów: kolce, 
podkładki i zworki do regulacji basu, 
poziomnica oraz pasta  
do czyszczenia forniru.

p Minus 1,5 dB idealnie  
się sprawdziło w pokoju odsłuchowym.

q Para gniazd WBT najwyższej  
jakości. Podłączenie dowolnych  
końcówek nie stanowi problemu.  
Bi-wiring możliwy za dopłatą.




