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SUPERTEST KOLUMN GŁOŚNIKOWYCH

MONITORY
Z AMBICJAMI

� Tekst: Roch Młodecki � Zdjęcia: Bartosz Makowski, Filip Kulpa



Wśród kolumn podstawkowych w cenie poniżej
pięciu tysięcy złotych panuje spora konkurencja.
Zbyt wielu producentów próbuje pokazać się w tej
dyscyplinie z jak najlepszej strony, a ścierają się
tu zarówno wytwórcy o studyjnym rodowodzie, 
jak i giganty głośnikowe o bardzo szerokiej
ofercie. I jestem pewien, że wydając taką kwotę,
każdy znajdzie coś dla siebie

SYSTEM
ODSŁUCHOWY

� Odtwarzacz: 
Denon DCD 2010AE

� Wzmacniacz: 
Denon PMA 2010AE

� Kable głośnikowe:
DNM Reson

� Kable sygnałowe:
Argentum SCG-6/4E
Silver
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P ro du cen tów tak sil nie zwią za nych
z ryn kiem pro jest sto sun ko wo nie -

wie lu na ryn ku prze zna czo nym dla
ama to rów. Dla cze go tak się dzie je?
Po czę ści od po wia da za to wzor nic two
i nie co in ne prio ry te ty brzmie nio we.
Sprzęt pro fe sjo nal ny nie ma wy glą dać
– ma speł niać ści śle określo ne wy ma -
ga nia i za pew niać jak naj wier niej sze
brzmie nie. Jest jak sku teczne le kar -
stwo – nie mu si sma ko wać, ma szyb ko
zwal czyć cho ro bę. I choć zwy kle ta cy
pro du cen ci jak ATC al bo PMC ma ją in ne
li nie pro duk tów skie ro wa ne dla róż -
nych od bior ców, w se rii prze zna czo nej
dla ama to rów i tak od naj du je się ce chy
świad czą ce o pro fe sjo nal nym ro do wo -
dzie. ATC jest do te go pro du cen tem sto -
su ją cym wła sne gło śni ki. Nie za opa tru -
je się u ze wnętrz nych do staw ców, by
skła dać ko lum ny z go to wych pod ze -
spo łów. Dla te go je go wy ro by są nie -

pod ra bial ne. Dlatego też ko lum ny te
wy glą da ją jak żad ne in ne. 
Ofer ta dla ama to rów skła da się z 3 se -
rii. En try, do któ rej przy na le żą re cen zo -
wa ne SCM 11, jest pa syw na. Se ria To -
wer to ko lum ny wy łącz nie pod ło go we
i wy łącz nie ak tyw ne, tzn. po sia da ją ce
wła sną sek cję wzmoc nie nia – sy gnał
do nich pro wa dzi my z przed wzmac nia -
cza. Jest jesz cze se ria Clas sic, w któ rej
od naj dzie my star sze mo de le na dal cie -
szą ce się du żym za in te re so wa niem
klien tów.

BU DO WA
Nie wiel kie SCM 11 to dru gi mo del
w hie rar chii. Dwu droż na kon struk cja
zo sta ła wy po sa żo na w kla sycz ną ko -
puł kę wy so ko to no wą o śred ni cy 25 mm.
Wy glą da bar dzo tra dy cyj nie – ma
mem bra nę tek styl ną i układ ma gne -
tycz ny za sło nię ty me ta lo wym ra dia to -

rem po ma ga ją cym od pro wa dzać cie pło.
Du żo cie ka wiej wy glą da gło śnik ni sko -
śred nio to no wy. Je go mem bra na zo sta -
ła po kry ta lep ką sub stan cją, a w jej
cen trum za uwa ży my cha rak te ry stycz ną
ko puł kę. Jej kształt bar dziej przy po mi -
na ko puł ki gło śni ków śred nio to no wych
sto so wa nych w droż szych ko lum nach
te go bry tyj skie go pro du cen ta niż ty po -
we na kład ki prze ciw py ło we. I rze czy wi -
ście – śred ni ca cew ki do kład nie od po -
wia da śred ni cy tek styl nej ko pu ły, któ ra
zresz tą wca le nie usztyw nia mem bra -
ny, jak ma to miej sce w kla sycz nych
gło śni kach stoż ko wych. Moż na przy -
pusz czać, że ko pu ła ma dość istot ne
zna cze nie w spo so bie pro mie nio wa nia
ener gii aku stycz nej, a sto żek wo kół niej
ma za za da nie po więk sze nie po wierzch-
ni mem bra ny i tym sa mym roz sze rze nie
pa sma prze no sze nia. Gło śnik ten wy -
glą da jesz cze bar dziej im po nu ją co, gdy
go wyj mie my z obu do wy. Jest po twor -
nie cięż ki (od po wia da za więk szą część
ma sy ko lum ny), bo wy po sa żo ny w gi -
gan tycz ny układ ma gne tycz ny o ta kiej

sa mej śred ni cy jak śred ni ca mem bra ny
– 15 cm. Mi mo za sto so wa nia cew ki
(ręcz nie na wle ka nej) o du żej śred ni cy
(4,5 cm) za dba no o jak naj lep szą ewa -
ku ację cie pła, za pew nia jąc otwo ry
pod dol nym re so rem i w ukła dzie 
ma gne tycz nym.
Obu do wa z 20-milimetrowego MDF-u
zo sta ła po kry ta na tu ral ną okle iną tak -
że z we wnętrz nej stro ny (od środ ka nie
jest jed nak po kry ta la kie rem). Co cie -
ka we, nie jest wen ty lo wa na – wszyst -
kie ko lum ny z se rii En try to kon struk cje
za mknię te. Gniaz da gło śni ko we umoż -
li wia ją bi -wi ring, ale są dość prze cięt -
nej ja ko ści. Pro fe sjo nal ni pro du cen ci
gar dzą zbęd ną bi żu te rią niema ją cą re -
al ne go wpły wu na brzmie nie. Ty le że
le piej sto so wać w tym wy pad ku ba na -
ny, bo roz staw mię dzy gniaz da mi mo -
że być za ma ły dla ma syw nych wi de łek.

BRZMIE NIE
Bar dzo się ucie szy łem z obec no ści
w te ście bry tyj skich ko lumn ATC, bo już
nieraz mia łem do czy nie nia z pro duk ta -
mi tej mar ki i zwy kle by łem bar dzo za -
do wo lo ny z ich moż li wo ści brzmie nio -
wych. Szcze gól nie w se rii En try już
od lat pro po nu je się wy jąt ko wo cie ka -
we mo de le – pa mię tam do dziś zna ko -
mi tą pod ło gów kę SCM 35 (dziś za stę -
pu je ją mo del SCM 40) – neu tral ną, so -
czy stą i bar dzo dy na micz ną, z pięk nie
kre ślo nym śred nim za kre sem czę sto tli -
wo ści. Tam też za sto so wa no obu do wę
za mknię tą, moż na więc przy pusz czać,
że ta ki spo sób kon stru owa nia ko lumn
jest przez ATC pre fe ro wa ny. Ale o ile ła -
two jest wy do być bas z te go ty pu obu -
do wy, gdy ma się do czy nie nia z kon -
struk cją trój droż ną z gło śni kiem ba so -
wym o spo rej śred ni cy, to spra wa się
kom pli ku je, gdy ma my do czy nie nia
z ko lum ną pod staw ko wą. Dlate go 

ATC SCM 11
ATC to producent o niemałym
doświadczeniu na rynku profesjonalnego
sprzętu studyjnego. Widać to nawet 
w podejściu do budowy tak skromnych
kolumn jak model SCM 11

Gniazda bez ozdobników. Trzeba tylko
uważać z masywnymi widełkami

CENA 4190 zł�



po zwo lę so bie za cząć opis wła śnie od te go za kre su.
Nie ma się cze go oba wiać. ATC z pew no ścią nie są
pod tym wzglę dem gor sze od in nych ko lumn stro jo -
nych basre flek sem. Wręcz prze ciw nie, po ka zu ją już
od pierw szych se kund od słu chu, że ma ją pod tym
wzglę dem cał kiem spo ro do za ofe ro wa nia. Zresz tą
es te ty ka brzmie nia jest dość ciem na, i moc no osa -
dzo na na ba sie. Brzmie nie ma gę stą kon sy sten cję,
a po mru ki ba so we są moc no i wy raź nie za zna czo ne.
Nie ma przy tym miej sca na ja kieś pod bar wie nia.
Ma my tu do czy nie nia z ba sem za ska ku ją co sta bil -
nym jak na wy mia ry ko lumn. Nie ma jed nak nic
za dar mo. Skut kiem ubocz nym jest ni ska efek tyw -
ność. Ko lum ny gra ją wy raź nie ci szej niż rywale i trze -

ba zmu sić wzmac niacz do bar dziej wy tę żo nej pra cy,
moc niej wy chy la jąc po ten cjo metr.
Bas zna ko mi cie łą czy się ze śred nim za kre sem czę -
sto tli wo ści. Po dob nie jak w in nych ze sta wach ATC
szyb ko oka zu je się, że to wła śnie ten za kres zo stał
przed sta wio ny z naj więk szą dba ło ścią. Śred nica
w wy ko na niu ATC jest bar dzo na ma cal na, gę sta jak
smo ła, ale też czy sta i po zba wio na ja kich kol wiek
zbęd nych i sztucz nych na le cia ło ści. Brzmie nie jest
przez ca ły czas bar dzo neu tral ne, a przy tym bar dzo
spon ta nicz ne. Zwy kle moż na ła two pod kre ślić dy na -
mi kę, nie co wy ostrza jąc brzmie nie, eks po nu jąc za -
kres wy so kich czę sto tli wo ści. W ATC dźwięk jest nie -
zwy kle dy na micz ny, choć zu peł nie zre zy gno wa no
z te go nie zbyt ele ganc kie go za bie gu. Wręcz prze ciw -
nie, mia łem nie raz wra że nie, że brzmie nie mo gło by
być odro bi nę bar dziej błysz czą ce. Bo pod wzglę dem
ilo ści so pra nów na pew no nie je ste śmy za bar dzo
roz piesz cza ni. Ma to wa au ra ota cza gó rę pa sma, co
mo że nie zbyt spodo bać się oso bom po szu ku ją cym
so pra nów de ta licz nych i bar dzo dźwięcz nych. Mi jed -
nak ta ka es te ty ka bar dzo od po wia da ła. Ta kie
brzmie nie da je du żo ra do ści, jest wy jąt ko wo ży we,
bar dzo de ta licz ne, a przy tym nie mę czy na wet
przy dłu gich se sjach od słu cho wych.
Po do ba ło mi się w tych kolumnach to, że tak ocho czo
do sto so wy wa ły się do ma te ria łu dźwię ko we go. To ko -
lum ny, któ re z pew no ścią nie bę dą za Was wy bie ra ły
muzyki, jakiej ma cie słu chać. W na gra niach aku -
stycz nych z ra do ścią uka żą każ de naj mniej sze wy -
brzmie nie, w mu zy ce elek tro nicz nej z sa tys fak cją bę -
dą epa to wa ły zna ko mi tą dy na mi ką, w mu zy ce roc ko -
wej po ka żą, że umie ją bez szem ra nia zno sić du że
po zio my gło śno ści. I za wsze za chwy cą sta bil nym ba -
sem i zna ko mi tą spój no ścią. Tyl ko ama to rzy brzmie -
nia prze strzen ne go mo gą po czuć pe wien nie do syt.
Da le ko im do Ca bas se’ów czy do B&W. Ale aku rat
tym bym się nie mar twił.

NA SZYM ZDA NIEM
Lu bię tę mar kę, po do ba mi się ta kie brzmie nie. Jest
w nim ta ki stu dyj ny pier wia stek, cha rak te ry stycz ne
ziar no znane z dro gich, hi ghen do wych urzą dze ń. 
Ta dy na mi ka, ta ocho cza spon ta nicz ność, a do te go
szcze gó ło wość i smo li sta śred ni ca. Oby wię cej ta kich
ko lumn. �

Dane techniczne
Wykorzystane głośniki 25-mm tekstylna kopułka 

wysokotonowa, 150-mm głośnik niskośredniotonowy

Efektywność 85 dB

Pasmo przenoszenia 56 Hz – 22 kHz

Impedancja 8 Ω

Częstotliwość podziału 2,8 kHz

Rekomendowana moc wzmacniacza 50-300 W

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 380 x 211 x 250 mm

Masa 8,5 kg

Dystrybutor Decibel, www.decibel.com.pl
tel. 022 847 04 61

OCENA
Neutralność 9/10
� Trochę ciemna estetyka, ale brzmienie jest neutralne.

Precyzja 9/10
� Brzmienie bardzo soczyste, a przy tym niezwykle szczegółowe.

Muzykalność 10/10
� Nic dodać, nic ująć.

Stereofonia 8/10
� Scena co prawda nie jest zbyt obszerna, ale za to całkiem realistyczna. 

Dynamika 9/10
� Mimo ograniczonej efektywności dynamika zaskakuje zarówno w skali

makro, jak i mikro.

Bas 9/10
� Niski, prężny, bardzo stabilny.

Ocena łączna 90%

KATEGORIA SPRZĘTU B

Średnica układu
magnetycznego odpowiada
średnicy membrany
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Za wsze z wiel ką przy jem no ścią roz -
pa ko wu ję ko lum ny Bo wer sa, bo

wiem, że nic w nich nie zo sta ło po zo -
sta wio ne przy pad ko wi. Sa ma czyn ność
roz pa ko wy wa nia (pa ko wa nia zresz tą
też) jest bar dzo przy jem na, bo kar to ny
nie roz pa da ją się (jak ma to czę sto
miej sce w wy pad ku ko lumn pro duk cji
azja tyc kiej), sty ro pia ny są sztyw ne i nie
ma wąt pli wo ści, jak tę czyn ność wy ko -
nać. Bo przy  Bo wer sach każ dy de tal
jest do pra co wa ny do per fek cji. Ni gdy
nie znaj dzie cie w nich ma skow nic
z naj tań sze go pla sti ku ani choć by in -
struk cji ob słu gi wy dru ko wa nej na za
cien kim pa pie rze. By cie jed ną z naj bar -
dziej re no mo wa nych ma rek na ryn ku
ko lumn gło śni ko wych zo bo wią zu je.
CM5 to mo del, któ ry zo stał wpro wa dzo -
ny już po de biu cie se rii CM. Przy po -
mnij my, że naj pierw dro gę tej se rii uto -
ro wa ły ma łe pod staw ko we CM1 i pod ło -
gów ki CM7. Se ria CM to przede wszyst -
kim po łą cze nie bar dzo kla sycz ne go
wzor nic twa z tech no lo gią, ja ką znaj -
dzie my wy łącz nie w ko lum nach Bo wer -
sa. Obu do wy są przy kła dem kon ser wa -

tyw ne go wzor nic twa – wszyst kie ścian -
ki łą czą się pod ką tem pro stym, a ko -
lum ny po kry to bar dzo wy so kiej ja ko ści
okle iną na tu ral ną. Moż na wy brać je -
den z dwóch ro dza jów drew na lub czar -
ny la kier o wy so kim po ły sku. Że by nie
szpe cić przed nich ścia nek otwo ra mi
przy trzy mu ją cy mi ma skow ni ce, za sto -
so wa no nie wi docz ne ma gne sy – wy -
star czy przy ło żyć ram kę po wle czo ną
płót nem do ko lumn, by ma gne sy umie -
ści ły ją do kład nie w od po wied nim
miej scu. Dzię ki te mu ko lum ny wy glą -
da ją rów nie ele ganc ko z ma skow ni ca -
mi jak bez nich. 

BU DO WA
Pod wzglę dem za sto so wa nych gło śni -
ków ma my kla sycz ne roz wią za nia spo -
ty ka ne nie mal we wszyst kich ko lum -
nach B&W. Ko puł kę wy so ko to no wą wy -
ko na no z alu mi nium – ma 25 mm śred -
ni cy i za wie sze nie w po sta ci ma lut kiej
gu mo wej fał dy. Oczy wi ście i w tym mo -
de lu ener gia ge ne ro wa na przez tyl ną
stro nę mem bra ny jest roz pra sza na
w tu bie Na uti lus. Tu ba z prze zro czy ste -

go pla sti ku, wy peł nio na wa tą, ma za
za da nie za pew nie nie gło śni ko wi jak
naj lep szych wa run ków pra cy. Gło śnik
ni sko śred nio to no wy ma z ko lei mem -
bra nę z ple cio ne go kew la ru. Nie wszy -
scy pew nie pa mię ta ją, że B&W było
pierw szym pro du cen tem sto su ją cym
ten ma te riał do pro duk cji gło śni ków.
Gło śnik za sto sowa ny w CM5 ma
165 mm śred ni cy i nie ru cho my alu mi -
nio wy ko rek tor fa zo wy znacz nie
uspraw nia ją cy chło dze nie cew ki. Kosz
jest od le wa ny, otwór pod dol nym re -
sorem znacz nie uspraw nia ewa ku ację
zbęd nych ka lo rii, a układ ma gne tycz ny
ma im po nu ją cą śred ni cę 10 cm (przy
dwóch cm gru bo ści). Nie mniej im po -
nu ją co wy glą da zwrot ni ca. Zo sta ła wy -
ko na na z za le d wie 2 ele men tów – du -
żej cew ki po wietrz nej sta no wią cej naj -
prost szy filtr dol no prze pu sto wy dla gło -
śni ka śred nio to no we go i kon den sa to ra
fo lio we go Mun dor fa bę dą cego fil trem
gór no prze pu sto wym dla twe ete ra.
W pew nym sen sie pro sto ta zwrot ni cy
świad czy o ja ko ści za sto so wa nych

prze twor ni ków i o wy jąt ko wo ści ca łej
kon struk cji gło śni ko wej.
Tyl na ścian ka to też kla sy ka w wy ko na -
niu B&W. So lid ne gniaz da gło śni ko we,
zło co ne i bar dzo ma syw ne, są sia du ją
z fir mo wym otwo rem basre fleksu. Ma łe
wgłę bie nia ni czym w pi łecz ce gol fo wej
ma ją za za da nie re duk cję szu mów tur -
bu len cyj nych.

BRZMIE NIE
Bo wer sy z pew no ścią znacz nie ła twiej
na pę dzić niż ATC. W pierw szej chwi li
skut ku je to brzmie niem, któ re wy da je
się lżej sze i bar dziej spon ta nicz ne. ATC
z pew no ścią nie bra ko wa ło ener gii, ale
Bo wer sy zda ją się uka zy wać sko ki dy -
na micz ne z du żo więk szą ła two ścią.
Brzmie nie zda je się szyb ciej na ra stać,
jest też szyb ciej wy ci sza ne po im pul sie,
przez co w pierw szej chwi li wy da je się
du żo bar dziej atrak cyj ne. Na pew no
cha rak ter tych ko lumn jest zde cy do wa -
nie od mien ny niż ten pro po no wa ny
przez stu dyj ne ATC. Tu nie ma już gę stej
śred ni cy, te go cha rak te ry stycz ne go
smo li ste go za bar wie nia. Czy to zna czy,
że jest go rzej? Na pew no nie. Jest ina -
czej, bar dziej uni wer sal nie i ty po wo.
Dzię ki te mu, że są ła twiej sze do wy ste -
ro wa nia, naj praw do po dob niej CM5
z du żą licz bą wzmac nia czy (szcze gól nie
tych tań szych) za gra ją le piej, a ich
brzmie nie bę dzie znacz nie ła twiej ak -
cep to wa ne przez więk szą grupę od -
bior ców.
Bo w wy pad ku CM5 ma my w pew nym
sen sie do czy nie nia z brzmie niem,
do któ re go od lat Bo wers nas przy zwy -
cza ił. Jest ono lek kie, z moc nym pod -
kre śle niem ana li tycz nych aspek tów.
Czuć też spon ta nicz ność, że ko lum ny
nie ma ją pro ble mów z po ru sza niem
po wie trza, że szyb ko i bez wa ha nia 

B&W CM5
Producent legendarnych Nautilusów ma
w swym katalogu wiele kolumn, które
zadowolą osoby wrażliwe nie tylko
na brzmienie, ale też na wyszukaną
estetykę

CENA 4600 zł

�

Masywne gniazda są bardzo wygodne
w użyciu



za mie nia ją sy gnał elek trycz ny na wi bra cje od bie ra ne
uszami. Czuć, że ocho czo za bie ra ją się do swo ich obo -
wiąz ków, że śpie szą się z uka za niem naj mniej sze go
mi kro im pul su, tak by śmy go na tych miast wy chwy ci li
w gąsz czu in nych in for ma cji. Bo wer sy za wsze kła dły
na cisk na szcze gó ło wość brzmie nia i czy nam się to
po do ba, czy nie, trud no od mó wić ta kiej es te ty ce ra cji
by tu. Pro blem po ja wia się tyl ko wte dy, gdy brzmie nie
oka zu je się zbyt ja skra we, za ostre, za bar dzo na
ostrzu no ża. W przy pad ku Bo wer sów z pew no ścią zbli -
ża my się do tej gra ni cy bli żej niż z wieloma in nymi ko -
lumnami, ale też zwy kle jej nie prze kra cza my. Mo że -
cie być pew ni, że es te ty ka pro po no wa na przez CM5
nie oka że się zbyt ja skra wa, przy tła cza ją ca, przy dłu -
gim słu cha niu po pro stu mę czą ca. Bo wer sy dba ją
o to, by brzmie nie sta le nas za dzi wia ło róż ny mi ko lo -
ra mi, ale też by ło wy star cza ją co na sy co ne w de ta le
prze ka zy wa ne tak swo bod nie i na tu ral nie, że aż dziw
bie rze, jak wie le kry je się ich na pły cie.
CM5 ma ją do te go bar dzo atrak cyj ny gór ny skraj pa -
sma. Po słu chaj cie gi ta ry, skrzy piec, skup cie się na wy -
brzmie niu ta le rzy. Wszyst kie de ta le odkrywane przez
alu mi nio wą ko puł kę za dzi wia ją swą fi ne zją i pięk nym
wy koń cze niem. I choć zwy kle ja kość wy so kich to nów
nie ma dla mnie de cy du ją ce go zna cze nia (więk szą
uwa gę zwra cam na śred ni cę), trud no nie do ce nić,
w jak pięk ny spo sób są one przed sta wia ne przez CM5.
Lek ko, dźwięcz nie, a przy tym zu peł nie bez oso bo wo.

Bas z ko lei jest głę bo ki, ład nie za okrą glo ny, ma z pew -
no ścią in ny cha rak ter niż ten w wy ko na niu ATC. Tu jest
bar dziej spek ta ku lar nie, tro chę bar dziej fan ta zyj nie.
Bo wer sy nie sku pia ją się na tym, aby za pew nić
brzmie niu sta bil ny fun da ment, ale gdy trze ba uka zać
moc ny ba so wy im puls, za wsze ro bią to bar dzo ocho -
czo. Jed no moc ne ude rze nie, głę bo kie i dość szyb ko
wy ci szo ne, i po ba sie.
Pod wzglę dem prze strzen no ści by ło na praw dę zna ko -
mi cie. Brzmie nie wy raź nie wy kra cza ło po za li nię wy -
zna cza ną przez ko lum ny, a ilu zja uczest ni cze nia w du -
żym mu zycz nym przed sta wie niu by ła na praw dę zna -
ko mi ta. Sce na ry so wa na by ło dość głę bo ko, co spra -
wia ło du żo sa tys fak cji.

NA SZYM ZDA NIEM
CM5 to być mo że tyl ko ty po we Bo wer sy, ale to brzmie -
nie mo że się na praw dę po do bać. Jest ży we, dy na -
micz ne, lek kie, ale za wsze bar dzo szcze gó ło we i de ta -
licz ne. A i mu zy kal no ści z ca łą pew no ścią nie moż na
mu od mó wić. �

Dane techniczne
Wykorzystane głośniki 25-mm aluminiowa kopułka 

wysokotonowa, 165-mm głośnik niskośredniotonowy 
z membraną z plecionki kewlarowej

Efektywność 88 dB
Pasmo przenoszenia 52 Hz – 22 kHz
Impedancja 8 Ω
Częstotliwość podziału 4 kHz
Rekomendowana moc wzmacniacza 30-120 W
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 340 x 200 x 280 mm
Masa 8,9 kg

Dystrybutor Audio Klan, www.audioklan.com.pl
tel. 022 777 99 00

OCENA
Neutralność 9/10
� Lekka i czysta barwa nie stoi w sprzeczności z neutralnym podejściem

do materiału dźwiękowego.

Precyzja 10/10
� Kolumny czyste i bardzo precyzyjne.

Muzykalność 9/10
� O ile nagranie jest dobrze zrealizowane, CM5 dadzą dużą satysfakcję 

ze słuchania muzyki.

Stereofonia 9/10
� Znakomita; scena szeroka i bardzo precyzyjna. 

Dynamika 9/10
� Kolumny zapewniają bardzo żywą reprodukcję dynamiki nagrań.

Bas 8/10
� Niski, punktowy, ale bardziej spektakularny niż naturalny.

Ocena łączna 90%

KATEGORIA SPRZĘTU B

Bardzo minimalistyczna zwrotnica
pierwszego rzędu. Duża cewka powietrzna 
i kondensator Mundorfa z serii Supreme
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SUPERTEST KOLUMN GŁOŚNIKOWYCH

Ca bas se to fran cu ski pro du cent
o nie ma łej re no mie, ale za wsze

cie szył się więk szym po wo dze niem
na ryn ku ro dzi mym niż za gra ni cą.
Fran cu ski ry nek sprzę tu au dio jest
zresz tą dość spe cy ficz ny. Fo cal
na przy kład ma tam znacz nie mniej sze
zna cze nie niż Ca bas se, a se ria Uto pia
jest nie mal w ca ło ści eks por to wa na.
A Ca bas se ży je jesz cze le gen dą, ja ka
zo sta ła po za ło ży cie lu, któ ry kil ka lat
te mu od dał fir mę w rę ce swo ich sy -
nów, by wkrót ce do wie dzieć się, że
wła dzę prze ję li lu dzie z Can o na. Nie -
mniej Ca bas se po zo sta je le gen dą na -
dal ży wą, wy ko rzy stu ją cą wie le ory gi -
nal nych roz wią zań, ja kich próż no szu -
kać u in nych pro du cen tów. O roz wią za -
niach sto so wa nych przez Ca bas se
moż na dłu go wspo mi nać. To ko lum ny
ak tyw ne z lat 80., ze sprzę że niem
zwrot nym (spe cjal ny układ śle dził ru -
chy gło śni ków ba so wych, by móc na -

tych miast re ago wać, gdy wy chy le nia
nie zga dza ły się z sy gna łem wej ścio -
wym), mem bra ny ze struk tu rą pla stra
mio du, w koń cu po mnik, ja ki zo stał
stwo rzo ny w la tach 90. – pierw sza ko -
lum na z trój droż nym gło śni kiem
współ o sio wym o na zwie Atlan tis.
I choć zło śli wi twier dzą, że po wo dze nie
fir my za pew nia ły za mó wie nia pu blicz -
ne i bli skie związ ki z fran cu skim prze -
my słem obron nym (Ca bas se m.in. re -
ali zo wał in trat ny kon trakt na sys tem
na gło śnie nio wy lot ni skow ca Char les
de Gaul le), nie moż na nie do ce nić
wkła du fir my w roz wój tech no lo gii 
gło śni ko wej.

BU DO WA
Przez ostat nie la ta w fir mie Ca bas se
roz wi ja no ideę gło śni ka współ o sio we -
go. Jest to idea bar dzo szla chet na, bo
cho dzi w niej o to, by źró dło wszyst kich
czę sto tli wo ści (a przy naj mniej za kre su

śred nio- i wy so ko to no we go, gdzie dłu -
go ści fal są naj krót sze) zna la zło się
w jed nym punk cie. Otrzy mu je my w ten
spo sób lep szą spój ność fa zo wą, a miej -
sce, któ re ma zaj mo wać słu chacz, nie
jest już tak kry tycz ne. Nie gdyś te go ty -
pu prze twor ni ki sto so wa ne by ły tyl ko
w droż szych se riach, a od pew ne go
cza su moż na je zo ba czyć na wet w mi -
nia tu ro wych ko lum nach do ki na do mo -
we go. W se rii MC40 de biu tu je no wy
dwu droż ny gło śnik o sym bo lu BC10.
Swym wy glą dem bar dzo przy po mi na
gło śnik sto so wa ny w droż szej se rii Al tu -
ra MC. Jed nak o ile tam ta kon struk cja
jest w rze czy wi sto ści wy cin kiem więk -
sze go gło śni ka trój droż ne go sto so wa -
ne go we fla go wej ko lum nie La Sphe re,
o ty le w Minorce ma my do czy nie nia
z no wą kon struk cją. In na jest czę sto tli -
wość po dzia łu, choć sam wy gląd jest
już bar dzo po dob ny. 
Mi nor ki są więc, w prze ci wień stwie
do in nych ko lumn z tego te stu, ze sta -
wa mi trój droż ny mi. Za kres wy so ko to -
no wy zo stał po wie rzo ny ko puł ce o śred -

ni cy 27 mm, z two rzy wa sztucz ne go
o cha rak te ry stycz nym błysz czą cym za -
bar wie niu. Gło śnik wspo ma ga ny jest
płyt ką tu bą, wo kół któ rej umiesz czo no
pier ścień prze twa rza ją cy za kres od 900
do 3200 Hz. Mem bra na ta zo sta ła wy -
ko na na z cha rak te ry stycz ne go dla Ca -
bas se’a ma te ria łu – ro dza ju sty ro pia -
nu, lek kie go, ale dość sztyw ne go. Za -
ska ku ją ce mo że się wy da wać bar dzo
płyt kie za wie sze nie, ale nie za po mi naj -
my, iż czę sto tli wo ści prze twa rza ne
przez pier ście nio wy gło śnik są na ty le
wy so kie, że du że wy chy le nia nie są po -
trzeb ne.
Na ba sie gło śnik BC10 jest wspo ma ga -
ny tra dy cyj nym gło śni kiem stoż ko wym
o śred ni cy 17 cm. Jego konstrukcja jest
już tra dy cyj na. Lek ka na kład ka prze -
ciw py ło wa zo sta ła wy ko na na z war stwy
cien kie go ma te ria łu, a gór ny re sor –
z dość gru bej gu mo wej fał dy po zwa la -
ją cej na spo re wy chy le nia. Kosz jest od -
le wa ny, cew ka – po zba wio na wen ty la -
cji pod dol nym re so rem. 
Obu do wę wy ko na no z 20-mm MDF -u
i wy tłu mio no dość gru bą war stwą wa ty.
W zwrot ni cy, co też cha rak te ry stycz ne
dla tej mar ki, wszyst kie cew ki są rdze -
nio we, a kondensatorów brak.
Ko lum ny mo że nie za chwy ca ją ja ko ścią
wy koń cze nia, bo okle ina nie ste ty nie
jest na tu ral na, ale w za mian za to otrzy -
mu je my dwie pa ry ma skow nic, czar ne
i be żo we. Po dob nie jak w Bo wer sach,
ma skow ni ce trzy ma ne są ma gne sa mi,
nie ma więc otwo rów szpe cą cych wy -
gląd. Gniaz da gło śni ko we są oczy wi -
ście po je dyn cze – w fir mie Ca bas se za -
wsze gar dzono po dwój ny mi trzpie nia -
mi, są za to wy god ne i cał kiem luk su so -
wo wy ko na ne. 

BRZMIE NIE
Co by nie mó wić o tych Ca bas se’ach,
jed ne go z ca łą pew no ścią nie moż na

Ca bas se Mi nor ca
W serii MC40 francuski Cabasse po raz
kolejny wraca do idei głośnika
współosiowego. Kto by się domyślił po ich
wyglądzie, że to kolumny trójdrożne

CENA 4499 zł�

Głośnik współosiowy to specjalność
zakładu. Tym razem zastosowano nowy
model BC10



im od mó wić. Fe no me nal nej prze strzen no ści, któ rej
daw no już nie mia łem oka zji usły szeć z ty po wych
ko lumn elek tro dy na micz nych. Zin te gro wa nie fi -
zycz ne śred nie go za kre su i so pra nów spra wi ło, że
brzmie nie zda je się wy do by wać gdzieś z prze strze -
ni za ko lum na mi, a nie z nich sa mych. Efekt jest na -
praw dę spek ta ku lar ny i war to te go do świad czyć,
bo zda rza się sto sun ko wo rzad ko. Bar dzo in te re su -
ją ca jest też nie zmien ność w bar wie, nie za leż nie
od po ło że nia gło wy słu cha cza. Zwy kle da je się usły -
szeć pew ne zmia ny bar wo we, gdy nie znaj du je my
się w osi twe ete ra, a w przy pad ku Ca bas se’ów
brzmie nie jest jed na ko we, zaś tzw. sweet spot –
bar dzo sze ro ki.
Po za tym Mi nor ki to ko lum ny, do któ rych trze ba się
przez chwi lę przy zwy cza ić. Rzecz w tym, że choć za -
kres śred nich i wy so kich to nów po wi nien być prze -
twa rza ny w spo sób bar dzo jed no li ty, prze łom mie -
dzy nimi jest dość wy raź nie sły szal ny, głów nie 
ze wzglę du na róż ni ce bar wo we. Ma się wra że nie,
że wyż sza śred ni ca jest jak by uszczyp nię ta, od
pew ne go mo men tu nie wszyst kie in for ma cje do cie -
ra ją do ucha słu cha cza. Z ko lei so pra ny są cał kiem
dźwięcz ne i bły sko tli we. To coś, co draż ni już
od pierw szych chwil, ale na szczę ście z cza sem da -
je tro chę o so bie za po mnieć. Ina czej też sły chać tę
ce chę w za leż no ści od od twa rza ne go in stru men tu.
Naj ła twiej wy chwy cić nie pra wi dło wo ści na for te pia -
nie, bo bar wę te go in stru men tu więk szość z nas
zna zna ko mi cie, nie tyl ko z na grań, ale i z brzmie -
nia na ży wo. Po słu chaj cie naj le piej for te pia nu so lo,
zwłasz cza róż nic w bar wie mię dzy pa sa ża mi gra ny -
mi pra wą i le wą rę ką, a zro zu mie cie, co mam
na my śli. Ale na przy kład w brzmie niu trąb ki wy -
chwy cić różnice jest już znacz nie trud niej. Mniej sza
o to, gdy po słu cha cie Mi no rek, z pew no ścią do wie -
cie się, co mia łem na my śli. Na po cie sze nie do -
dam, że im dłu żej ich słu cha łem, tym ce cha ta
mniej da wa ła o so bie znać. Całe szczęście.
Po za tym Mi nor ki oka zu ją się ko lum na mi o brzmie -
niu cał kiem ży wym. Ca bas se za wsze pre fe ro wał
brzmie nie, w któ rym eks po no wa na jest dy na mi ka.
Za wsze też by ło to brzmie nie z ład ną eks po zy cją wy -
so kich to nów, w któ rym czuć tem pe ra ment, w któ -
rym każ de ude rze nie ma swo ją ma sę i si łę. To się
nie zmie ni ło. So pra ny brzmią przy tym cał kiem de -
ta licz nie, mo że nie z ta ką de fi ni cją jak w Bo wer -
sach, ale z pew no ścią ma ją lep szą roz dziel czość niż
w wy ko na niu ATC. Bas z ko lei jest ład nie ze bra ny
i cał kiem ryt micz nie do trzy mu je tem pa śred nie mu
za kre so wi czę sto tli wo ści. 

NA SZYM ZDA NIEM
Mi nor ki to ko lum ny nie jed no li te. Ma ją spek ta ku -
lar ną ste reo fo nię, ale nie są do koń ca spój ne i da je
się za uwa żyć pew ne prze kła ma nia bar wo we. Nie
by ły by one pro ble ma tycz ne, gdy by nie znaj do wa ły
się w pa śmie, na któ re ucho jest tak wraż li we. �

Dane techniczne
Wykorzystane głośniki współosiowy głośnik 

średniowysokotonowy – kopułka 27-mm w osi głośnika 
średniotonowego o średnicy 10 cm

głośnik basowy 17 cm z Duocellu
Efektywność 89 dB
Pasmo przenoszenia 69 Hz – 23 kHz
Impedancja 8 Ω
Częstotliwość podziału 900 Hz – 3,2 kHz
Moc znamionowa 75 W
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 400 x 230 x 280 mm
Masa 9,5 kg

Dystrybutor The Hi-end, www.el co exim.com.pl
tel. 022 885 96 03

OCENA
Neutralność 7/10
� Brzmienie jest niestety dość wyraźnie podbarwione.

Precyzja 9/10
� Brzmienie jest bardzo wyraziste i całkiem szczegółowe.

Muzykalność 8/10
� Z czasem podbarwienia stają się coraz mniej zauważalne.

Stereofonia 10/10
� Największy atut tej kolumny. 

Dynamika 9/10
� Całkiem niezły temperament, brzmienie nie pozwala się nudzić.

Bas 8/10
� Dość skromny, ale całkiem zgrabnie zestrojony z resztą pasma.

Ocena łączna 85%

KATEGORIA SPRZĘTU C

Gniazda – wygodne i ładnie
wykończone, ale tylko pojedyncze
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SUPERTEST KOLUMN GŁOŚNIKOWYCH (3600-4600 zł)

F ir ma Elac po wsta ła w po ło wie lat 20. ubie głe go
wie ku, ale pierw szy pro dukt zwią za ny z bran żą au -

dio po ja wił się „do pie ro” pod ko niec lat 40., kie dy za -
czę to pro du ko wać gra mo fon wa liz ko wy. W póź niej -
szych la tach Elac kon cen tro wał się głów nie na ko lum -
nach gło śni ko wych. W 1985 ro ku po wstał pierw szy
twe eter z do okól ną emi sją dźwię ku, a w la tach 90. –
twe eter JET wy ko rzy stu ją cy pa tent Oska ra He ila. I choć
gło śni ki AMT są wy ko rzy sty wa ne przez kil ka in nych
ma rek (m.in. A.D.A.M., Eton), czę sto są ko ja rzo ne tyl -
ko z Ela kiem. 
Ofer ta nie miec kie go pro du cen ta prze szła ostat nio re -
or ga ni za cję, co nie ko niecz nie spra wia, że ła twiej się
w niej od na leźć. 13 se rii po dzie lo no na 3 du że ro dzi ny
– Au dio phi le, Am bi tion i Li fe sty le. O ile na zwa tej
ostat niej ja sno wska zu je, że ma my do czy nie nia z ko -
lum na mi, w któ rych naj więk szy na cisk po ło żo no na
wzor nic two, o ty le dwie pierw sze są tro chę sztucz nie

po dzie lo ne. Na wet w po szcze gól nych se riach po dzia ły
nie są oczy wi ste i wca le nie jest ła two od gad nąć, któ ra
ko lum na do któ rej se rii na le ży, nie spo glą da jąc na ta -
blicz kę z na zwą mo de lu.

BU DO WA
Re cen zo wa na ko lum na jest naj tań szym re pre zen tan -
tem z lep szej ro dzi ny Au dio phi le, moż na więc przy -
pusz czać, że znaj dzie my w niej naj więk sze cie ka wost -
ki, któ re stwo rzy ły re no mę Ela ca. I rze czy wi ście, w dwu -
droż nej ko lum nie o bar dzo kom pak to wych wy mia rach
zna la zły się sa me sma ko ły ki. Po pierw sze, twe eter JET,
spe cjal ność za kła du. O gło śni ku tym pi sa li śmy już wie -
lo krot nie, wspo mnij my za tem tyl ko, że nie jest on spo -
ty ka ny w naj tań szych ko lum nach tej fir my, głów nie ze
wzglę du na dość wy so ki koszt wy two rze nia. Cie ka wost -
ką w wy pad ku ko lumn BS243 jest dość sze ro ki za kres
re gu la cji te go gło śni ka. Pierw szym spo so bem na wy ci -

sze nie o ok. 0,5 dB jest przy ło że nie do je go obrze ży wy -
tłu mia ją ce go pier ście nia z gąb ki. In struk cja pod po wia -
da, że po win no się sto so wać pier ścień głów nie w po -
miesz czeniach o dość ja snej aku sty ce. Du że okna,
pod ło gi bez dy wa nów – w ta kich oko licz no ściach ilość
wy so kich to nów mo że oka zać się zbyt du ża. Oprócz za -
sto so wa nia pier ście nia ma my jesz cze je den spo sób re -
gu la cji twe ete ra, tro chę bar dziej ra dy kal ny. Po le ga
na prze pię ciu zwor ki w zwrot ni cy. Tu moż li we są 3 po zy -
cje (-1 dB, 0 i +1 dB). 
Gło śnik ni skośred nio to no wy to naj now sza wer sja
mem bra ny ka nap ko wej. Na pod kła dzie stoż ko wym
z ce lu lo zy do kle jo na jest war stwa alu mi nio wa. W tań -
szych se riach sto so wa na jest mem bra na w po sta ci
alu mi nio wej ko pu ły, ale ostat nio za czę to eks pe ry -
men to wać z in ny mi kształ ta mi. Ma ła „krysz ta ło wa”
mem bra na (tak ją na zy wa pro du cent) ma wie le za ła -
mań, któ re ma ją się przy czy nić do po więk sze nia jej
sztyw no ści i po pra wy tłu mie nia. Gło śnik ma no mi nal -
ną śred ni cę 15 cm, ale wiel kość mem bra ny bar dziej
przy po mi na 13-kę.

BRZMIE NIE
Tro chę się oba wia łem, że Ela ki nie da dzą so bie ra dy
w to wa rzy stwie ko lumn o więk szych ga ba ry tach. Ale
nie za po mi naj my, że Elac ma bo ga te do świad cze nie
z ko lum na mi o mi nia tu ro wych wy mia rach i wy bu cho -
wym tem pe ra men cie. 
War to na pew no za cząć od ba su i ostrzec, że je śli ko -

CENA 3600 zł�

Elac BS243
Niemiecki Elac nieraz już zaskakiwał brzmieniem
kolumn, które miały znacznie skromniejsze gabaryty
niż konkurencja. Jak będzie w wypadku BS243?

Dane techniczne
Wykorzystane głośniki tweeter JET III

15-cm głośnik niskośredniotonowy 
z membraną aluminiową na papierowym podkładzie

Efektywność 87 dB
Pasmo przenoszenia 41 Hz – 51 kHz
Impedancja 4 Ω
Częstotliwość podziału 2700 Hz
Moc znamionowa 60 W
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 285 x 170 x 232 mm
Masa 5,2 kg

Dystrybutor Audio Klan, www.audioklan.com.pl
tel. 022 777 99 00

OCENA
Neutralność 9/10
� Brzmienie, choć okrojone z basowego fundamentu, jest całkiem neutralne.

Precyzja 9/10
� Precyzja, zwłaszcza wysokich tonów, jest zachwycająca.

Muzykalność 9/10
� Kolumny, które potrafią czarować i których słucha się z dużą przyjemnością.

Stereofonia 10/10
� Znakomita przestrzenność. Precyzyjna, wręcz holograficzna. 

Dynamika 8/10
� Jedyny słabszy aspekt brzmienia.

Bas 7/10
� Mały głośnik, mała obudowa – mało basu.

Ocena łączna 87%

KATEGORIA SPRZĘTU C



muś za le ży na so lid nym opar ciu w ni skich to nach i ma
spo re po miesz cze nie, nie bę dą to od po wied nie ko -
lum ny. Nie ste ty nikt jesz cze nie wy my ślił spo so bu
na od twa rza nie ba su ina czej niż za po mo cą gło śni ków
o du żych wy mia rach. Na wet je śli wy chy le nie nie wiel -
kiej mem bra ny bę dzie du że, to nie uzy ska my ta kiej
po tę gi, ja ką da ją więk sze gło śni ki pra cu ją ce w od po -
wied nio du żej obu do wie. Nie mniej je żeli chce cie za -
im po no wać zna jo mym zu peł nie niezna ją cym się na
sprzę cie au dio, Ela ki z pew no ścią się do te go na da ją.
Bo w koń cu na wet je śli bas jest skrom ny i płyt ki, to
cał kiem pręż ny i za ska ku ją cy szyb ko ścią. Na szczę ście
kon struk to rzy nie pró bo wa li sztucz nie na dmu chać tej
czę ści spek trum. Nie ma nic gor sze go niż wle czą ce się
po mru ki bez ła du i skła du, a z tak ma łej ko lum ny i tak
nie uda ło by się wy ci snąć o wie le wię cej.
Na pew no im po nu ją ca w dźwięku Ela ców jest ska la
brzmie nia, ja kie wy do by wa się z tak ma łych obu dów.
Im po nu ją ce jest też to, jak ła two brzmie nie wy peł nia
po miesz cze nie. I choć za wsze ma łe ko lum ny pod tym
wzglę dem po tra fią za dzi wić słu cha cza, mi ło się o tym
prze ko nać po raz ko lej ny. 
Pod wzglę dem pro po no wa nej es te ty ki BS243 do sko -
na le wpi su ją się w ka non usta lo ny przez in ne kon -
struk cje nie miec kie go pro du cen ta. Szyb ko na sza
uwa ga kon cen tru je się na ete rycz nych wy so kich to -
nach o zna ko mi tej de fi ni cji, bar dzo du żej roz dziel czo -

ści, w żad nym wy pad ku niena rzu ca ją cych się. O so -
pra nach w wy ko na niu JET twe ete ra na pi sa no już wie le
słów, ale za wsze mi ło jest prze ko nać się, jak brzmią
one w rze czy wi sto ści. Wstę ga ma tę za le tę, że
z ogrom ną ła two ścią uka zu je ol brzy mie bo gac two
kry ją ce się w gór nym skra ju czę sto tli wo ści i w prze ci -
wień stwie do nie któ rych me ta lo wych ko pu łek ni gdy
nie brzmi zbyt twar do, zbyt na chal nie, za ostro. Ma
w so bie tak wie le ła god no ści, że nie spo sób nie być
pod wra że niem jej moż li wo ści. Do te go zna ko mi cie
współ gra ze śred nim za kre sem czę sto tli wo ści. Śred -
ni ca brzmi w Ela cach cał kiem na tu ral nie i choć nie je -
ste śmy tak cza ro wa ni jak przez Dy nau dio czy ATC, nie
mam jej ab so lut nie nic do za rzu ce nia. Ma w so bie wy -
star cza ją co du żo so czy sto ści i ko lo ry tu,  by uznać ją
za nie zwy kle atrak cyj ną. Je dy ne, co nie wy pa da naj le -

piej, to dy na mi ka w ska li ma kro. Ela ki zro bią do bre
wra że nie w nie wiel kich po miesz cze niach, ale gdy bę -
dzie my im ka za li grać w więk szej sa li, szyb ko po ka żą
swe ogra ni cze nia. Dy na mi ka jest i tak im po nu ją ca jak
na ko lum ny o tak ma łych ga ba ry tach, ale in ne ko lum -
ny z te go te stu, choć by B&W CM5, są pod tym wzglę -
dem cie kaw sze.

NA SZYM ZDA NIEM
Ela ki BS 243 naj le piej spraw dzą się w nie wiel kich po -
miesz cze niach, w któ rych skrom ny bas i ogra ni czo na
dy na mi ka w ska li ma kro nie bę dą sta no wić pro ble mu.
Ale wy bio rą je też oso by za ko cha ne w brzmie niu je dy -
ne go w swo im ro dza ju wstę go we go twe ete ra. Tej de li -
kat no ści, tej roz dziel czo ści, tej ła god no ści nie da się
zna leźć ni gdzie in dziej. �

Tweeter JET zasilany jest mocnym magnesem
neodymowym. Napęd woofera – dość zwyczajny



Czy war to po raz ko lej ny opi sy wać do ko na nia duń -
skiej fir my Dy nau dio? Więk szość au dio fi lów do -

sko na le zna tę mar kę, bo już od wie lu lat jej ko lum ny
są ła two roz po zna wal ne, a roz wią za nia tech nicz ne –
god ne uzna nia. To pro du cent zde cy do wa nie na le żą cy
do pierw szej li gi, co wi dać już choćby po przekroju
oferty. Aż 6 se rii po zwa la do brać ze sta wy sto sow nie
do za sob no ści port fe la, ale znaj dzie my jesz cze gamę
sku pia ją cą mo de le prze zna czo ne do in sta la cji w ścia -
nach i se rię ze spe cjal ny mi edy cja mi ko lumn, któ rych
nie da ło się ina czej ska ta lo go wać. Jed ną z nich jest
prze pięk ny mo del Con se qu en ce, któ ry mie li śmy oka -
zję ostat nio po dzi wiać na war szaw skim Au dio Show.
Re no mę Dy nau dio bu do wa ło przez la ta, ostat nio zna -
ko mi cie so bie ra dzi na ryn ku sys te mów car au dio,
współ pra cu jąc z ta ki mi fir ma mi jak Volks wa gen, Vo lvo,
a ostat nio na wet Bu gat ti. Czy moż na mieć jesz cze wąt -
pli wo ści co do ran gi te go pro du cen ta? Niech do dat ko -

wą za chę tą bę dzie in for ma cja, że ko lum ny Dy nau dio
na dal są wy twa rza ne w Da nii i bar dzo praw do po dob -
ne, że w naj bliż szym cza sie to się nie zmie ni.

BU DO WA
X16 to dru gi mo del w se rii Exci te, wy róż nia ją cy się cał -
kiem spo rym gło śni kiem ni sko śred nio to no wym
o śred ni cy 18 cm. Gło śni ki są bar dzo cha rak te ry stycz -
ne dla te go pro du cen ta. Ko puł ka ma śred ni cę 27 mm
i wy ko na no ją z je dwa biu na są czo ne go usztyw nia ją cą
sub stan cją. Cha rak te ry stycz ne dla Dy nau dio są „wą -
sy” wi docz ne z ze wnątrz do pro wa dza ją ce sy gnał
do cew ki gło śni ka. W gło śni ku ni sko śred nio to no wym
za sto so wa no mem bra nę z MSP. To si li kat ma gne zu po -
kry ty po wło ką z po li pro py le nu. Cie ka wost kę sta no wi
fakt, że ma te riał ten po ja wił się już w 1981 ro ku i jest
z po wo dze niem sto so wa ny do dziś. Z ze wnątrz gło śnik
wy glą da dość ty po wo, ale tak na praw dę wszyst kie cie -

ka wost ki kon struk cyj ne są nie wi docz ne bez wy cią ga -
nia gło śni ka z obu do wy. Wy star czy jed nak wy krę cić kil -
ka śrub, by przeko nać się, jak du ża jest cew ka. Jej wy -
mia ry spra wia ją, że jest znacz nie bar dziej wy trzy ma ła,
nie gro zi jej prze grza nie, choć by dla te go, że jej po -
wierzch nia jest znacz nie więk sza niż zwy kle. Waż ne
też, że du ża cew ka nie zwięk sza zna czą co ma sy ele -
men tu drga ją ce go, bo na wi nię to ją alu mi nio wym dru -
tem. Aby wen ty la cja by ła jak naj spraw niej sza, cew ka
chło dzo na jest po wie trzem prze pły wa ją cym pod dol -
nym re so rem, kar kas cew ki jest per fo ro wa ny, tak że
otwór w ukła dzie ma gne tycz nym za pew nia swo bod ny
prze pływ po wie trza. Kosz gło śni ka jest oczy wi ście od -
le wa ny. 
Nie  mniej sta ran nie wy ko na no obu do wę. Fron to wa
ścian ka ma 25 mm gru bo ści, co przy tej wiel ko ści obu -
do wy da je wy star cza ją cą sztyw ność. Ko lum ny wy koń -
czo no na tu ral ną okle iną, a gniaz da, co ty po we dla 
Dy nau dio, zaciski głośnikowe ak cep tu ją tyl ko je den
ze staw ka bli. 

BRZMIE NIE
Za wsze mi ło jest wró cić do brzmie nia Dy nau dio, bo
sta no wi coś w ro dza ju wzor ca, do któ re go mo gą się od -
no sić in ni. Je śli szu ka cie ko lumn bar dzo dy na micz -
nych, znaj dzie cie bar dziej dy na micz ne od X16. Je śli za -
le ży Wam na bar dzo so lid nym ba sie, też war to po szu -
kać in ne go mo de lu. Je śli brzmie nie ma być bar dzo
prze strzen ne i w spo sób ho lo gra ficz ny ry so wać zja wi -
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Dynaudio Excite X16
Czy podstawkowe Dynaudio z serii Excite okażą się
równie udane jak modele podłogowe? Sprawdzamy
na przykładzie modelu X16

CENA 4000 zł

�

Dane techniczne
Wykorzystane głośniki 25-mm tekstylna kopułka 

wysokotonowa, 18-cm głośnik niskośredniotonowy

Efektywność 87 dB

Pasmo przenoszenia 40 Hz – 23 kHz

Impedancja 4 Ω

Częstotliwość podziału 1800 Hz

Moc znamionowa 150 W

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 350 x 205 x 290 mm

Masa 9 kg

Dystrybutor Nautilus, www.dynaudio.pl
tel. 012 655 75 43

OCENA
Neutralność 10/10
� Po względem neutralności X16 są wzorem dla innych kolumn.

Precyzja 9/10
� Brzmienie jest bardzo detaliczne, ale nic nie jest tu wysilone.

Muzykalność 10/10
� To jeden z największych atutów tych duńskich kolumn.

Stereofonia 9/10
� Całkiem precyzyjna lokalizacja instrumentów. 

Dynamika 8/10
� Dynamika objawia się zwłaszcza w skali mikro.

Bas 8/10
� Dość płytki, ale na pewno bardzo elegancki.

Ocena łączna 90%

KATEGORIA SPRZĘTU B



ska z za ska ku ją cą pre cy zją – Dy nau -
dio nie za pew nią spek ta ku lar nych
efek tów. Na wet pod wzglę dem pre cy zji
brzmie nia znaj dą się kon struk cje le -
piej do pra co wa ne, choć nie kie dy bę -
dzie się to od by wa ło kosz tem spój no -
ści czy wy ostrze nia. Ale je śli szukacie
kolumn, któ re bę dą w spo sób bar dzo
neu tral ny trak to wać mu zy kę, bez prze -
kła mań po ka zy wać praw dę o na gra -
niu, do te go za chwy cać bo gac twem
barw i za dzi wiać mu zy kal no ścią, 
to na pew no war to po słu chać X16. 
Bo nie da się ukryć, że pod nie któ ry mi
wzglę da mi Dy nau dio wy pa da ją prze -
cięt nie. Nie ma ją ta kie go moc ne go ba -
su jak choć by Pa ra dig my. Nie po tra fią
moc no punk to wać ude rzeń jak Bo wer -
sy, nie mają sta bil ne go fun da men tu,
ja ki za pew nia ją ATC. Ale czy to tak na -
praw dę prze szka dza? Na pew no nie.
W ni czym nie uj mu je to przy jem no ści
ze słu cha nia mu zy ki, tym bar dziej że

bas wca le nie jest sła by. Na pew no nie
wle cze się, jest dość ład nie ze bra ny,
ale szyb ko się koń czy, nie jest tak głę -
bo ki jak ten generowany przez in ne ko -
lum ny pod staw ko we. Mo że nie brzmi
spek ta ku lar nie, mo że na wet przy dał by
się więk szy na cisk, ale je śli ko muś
bar dzo na ba sie za le ży, to mo że prze -
cież się gnąć po więk szą pod ło gów kę
tej fir my.
Dy na mi ka też nie zwa la z nóg. Ale czy
na praw dę jest to nie zbęd ne? Waż ne,
że mu zy ka brzmi na tu ral nie, i na wet
je śli Pa ra dig my po tra fi ły za pew nić
więk sza fraj dę pod tym wzglę dem,
na pew no nie cza ro wa ły tak bar wa mi
i nie po zo sta wia ły wra że nia ob co wa nia
z brzmie niem tak neu tral nym.
Aby prze ko nać się do X16, wy star czy
po słu chać do brze zna ne go na gra nia.
Ko lum ny z ła two ścią uka żą swe atu ty
i choć gdy roz kła da my brzmie nie
na czyn ni ki pierw sze wy pad ną w nie -
któ rych dys cy pli nach tyl ko do brze, za
to prze ko na ją do sie bie spój no ścią
i zna ko mi tą har mo nią. To być mo że
dzię ki te mu, że na sza uwa ga nie jest
w trak cie od słu chu od wra ca na przez
je den za chwy ca ją cy aspekt, kon cen -
tru je my się na sa mej mu zy ce, a nie
na spo so bie jej od twa rza nia. I w tym
się właś nie kry je ta jem ni ca brzmie nia
Dy nau dio. To ko lum ny, któ re po tra fią
ocza ro wać, bo za po mi na sie
przy nich, że mu zy ka jest re pro du ko -
wa na w spo sób me cha nicz ny. Wy pły -
wa z ko lumn bar dzo na tu ral nie, tak że
nie za da je my so bie zbyt wie lu py tań,
tyl ko po pro stu słu cha my. X16 wpro -
wa dza ją do od słu chu ja kąś za dzi wia -
ją cą ma gię, du cha mu zy ki, któ re go
cza sem tak okrut nie bra ku je, choć
brzmie nie wy da je się per fek cyj ne
pod każ dym wzglę dem. Skąd ta ma -
gia wy ni ka? To być mo że śred ni ca
brzmią ca peł ny mi bar wa mi, bar dzo
wier na i de ta licz na. To har mo nia mię -
dzy re je stra mi. W koń cu to brak ja -
kich kol wiek więk szych wad, któ re mo -
gły by tę ko lum nę zdys kwa li fi ko wać.

NA SZYM ZDA NIEM
War to po słu chać X16, bo ofe ru ją na -
praw dę wysublimowane i naturalne
brzmie nie. War to spę dzić z ni mi wię cej
cza su, bo nie ocza ru ją Was od razu
eks plo zją dy na mi ki ani po wa la ją cym
ba sem. Ale to też ko lum ny, z któ ry mi
trud no bę dzie się roz stać. �

Otwory pod dolnym resorem znacznie
usprawniają wentylację cewki

Pojedyncze gniazda – jak w Cabasse 



Ka na dyj ski Pa ra digm już od wie lu
lat znajduje bar dzo pro sty spo -

sób na od świe ża nie ofer ty. Za miast
pro po no wać zu peł nie no we se rie ko -
lumn, naj czę ściej po zo sta je przy sta -
rych na zwach i zmie nia tyl ko ostat ni
człon – ten in for mu ją cy, z któ rą ge ne -
ra cją ma my do czy nie nia. Zło śli wi po -
wie dzą, że to ca ły czas te sa me od -
grze wa ne ko tle ty. Czyż by? Mo że i róż -
ni ce mię dzy po szcze gól ny mi ge ne ra -
cja mi nie są im po nu ją ce, ale gdy by -
śmy wzię li pierw szą wer sję sprzed kil -
ku czy kil ku na stu lat i po rów na li z dzi -
siej szą, by ły by to zu peł nie in ne ko -
lum ny. Zresz tą Pa ra digm nie jest
pierw szym pro du cen tem sto su ją cym
tę me to dę. Wy star czy wspo mnieć
o Whar fe da le i je go se rii Dia mond,
a gdy by śmy mie li szu kać ana lo gii
w mo to ry za cji, po wiedz cie, czy 

Po rsche 911 przez bli sko 50 lat pro -
duk cji nie zmie ni ło się zna czą co?
Moż na od wró cić sy tu ację i po wie -
dzieć, że nad ak tu al ną se rią Stu dio
pra co wa no przez te wszyst kie la ta
od jej de biu tu i że dzi siej sza wer sja
jest ze wszyst kich naj do sko nal sza.
A oszczęd no ści, choć by na pu deł kach
kar to no wych, któ rych nie trze ba by ło
zmie niać, bo wy star czy ło przy ło żyć
nie wiel ką na klej kę z na pi sem „v. 5”,
to tyl ko spra wa ubocz na.
Stu dio 20 to jed na z ko lumn pod staw -
ko wych w se rii Stu dio. Do stęp ne są
jesz cze mniej sze Stu dio 10, z gło śni -
kiem o śred ni cy 14 cm, oraz trój droż ne
pod ło gów ki Stu dio 60 i Stu dio 100. 

BU DO WA
Ko lum ny ro bią zna ko mi te wra że nie
i już od pierw szych chwil nie ma my

wąt pli wo ści, że wkład ma te ria ło wy
w po rów na niu do ce ny ko lumn jest na -
praw dę zna czą cy. Już sa ma ma sa jest
im po nu ją ca, bo w koń cu ga ba ry ty nie
są zbyt du że, a jed na ko lum na wa ży
bli sko 11 kg. Pięk na jest na tu ral na
okle ina sta ran nie po kry ta la kie rem. 
To też je dy ne ko lum ny w tym te ście
ma ją ce tak cie ka wy kształt obu do wy.
Za okrą glo na tyl na ścian ka przy po mi -
na znacz nie droż sze ko lum ny, bo sa -
ma tech no lo gia wy gi na nia płyt MDF
jest dość kosz tow na. Ale war to z niej
ko rzy stać, bo w ta kiej obu do wie znacz -
nie ła twiej roz pro szyć re zo nan se.
Za sto so wa ny twe eter to zna na z po -
przed nich edy cji ano do wa na zło tem
alu mi nio wa ko puł ka. Uwa gę zwra ca
bar dzo ma syw ny koł nierz twe ete ra
z cha rak te ry stycz ny mi pro mie ni sty mi
na cię cia mi. Mem bra nę gło śni ka ni -
sko śred nio to no we go o śred ni cy 18 cm
wy ko na no też z ano do wa ne go alu mi -
nium, a pro ces ten spra wił, że mem -
bra na ma cha rak te ry stycz ny ma to wy

wy gląd. Za miast ko puł ki prze ciw py ło -
wej w cen trum mem bra ny za sto so wa -
ny zło co ny ko rek tor fa zo wy. Gło śnik
ten ma bar dzo ma syw ny od le wa ny
kosz, per fo ro wa ny kar kas cew ki i wen -
ty la cję pod dol nym re so rem. Zna ko mi -
cie wy glą da też otwór tu ne lu BR,
umiesz czo ny na przed niej ścian ce,
wy ko na ny z ma syw ne go od le wu. 
W fil trze za sto so wa no sta ran nie do -
bra ne ele men ty i choć w to rze gło śni -
ka ni sko śred nio to no we go znaj dzie my
rdze nio wą cew kę i kon den sa tor elek -
tro li tycz ny, po sta ra no się, aby w to rze
wy so ko to no wym pra co wa ły już tyl ko
cew ki po wietrz ne i kon den sa to ry po li -
pro py le no we. 

BRZMIE NIE
Pa ra dig my na pew no ni ko go nie za nu -
dzą. Ma ją w so bie mnó stwo bar dzo
po zy tyw nej ener gii i od ra zu sły chać,
że krze py im nie za brak nie. Lu bię ta -
kie ko lum ny, bo gor sza od bra ku neu -
tral no ści i ewi dent nych prze kła mań
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Paradigm 
Studio 20 v.5
To już piąta wersja serii Studio
kanadyjskiego Paradigma. Czy okaże
się jeszcze lepsza niż poprzednie?

Wielkość magnesu głośnika niskośredniotonowego jest godna pochwały

CENA 4449 zł�



bar wo wych jest tyl ko sy tu acja, gdy mu zy ka dy na -
micz na i skocz na są czy się bez po lo tu i nie za chę ca
do dal szych od słu chów. W wy pad ku pią tej wer sji
Stu dio 20 na pew no nic ta kie go nam nie gro zi.
Przy znam się, że ta kie go efek tu spo dzie wa łem się
już, za nim pod łą czy łem ko lum ny. Pa ra dig my za wsze
lu bi ły moc niej po ru szyć po wie trzem, wszyst kie mo de -
le, ja kich słu cha łem, mia ły w so bie du żo ikry. Czy
więc wszyst kie se rie gra ją tak sa mo? Z ca ła pew no -
ścią nie. Te tań sze nie ma ją w so bie wy ra fi no wa nia,
ja kie go Stu dio 20 z pew no ścią nie bra ku je. Na przy -
kład w se rii Mo ni tor brzmie nie kła dzie głów ny na cisk
na cha rak te ry stycz ną prze bo jo wość, na po ka za nie
nie okieł zna ne go tem pe ra men tu. W wy pad ku Stu dio
tem pe ra ment do sta je się nie ja ko przy oka zji. Jest też
umie jęt ność wier ne go od da nia barw, gra nia czy ste -
go, a za ra zem so czy ste go w ca łym pa śmie. Nie moż -
na Stu dio 20 od mó wić spój no ści, bo po dob ny cha -
rak ter znaj dzie my w ca łym prze twa rza nym pa śmie. 
Brzmie nie jest więc dy na micz ne, ale za ra zem zna ko -
mi cie zde fi nio wa ne. Pod wzglę dem es te ty ki bar wo -
wej my ślę, że mi mo wszyst ko bli żej im do ciem nej
au ry, ja ką za pew nia ją ATC, niż do wy ra zi sto ści Bo -
wer sów. Bo bas jest w Pa ra dig mach bar dzo sta bil ny,
głę bo ki, a za ra zem czy sty. Sta no wi nie wąt pli wie je -
den z więk szych atu tów tych ko lumn. Śred ni ca ma
bar dzo przy jem ną kon sy sten cję. Jest przed sta wia na
dość czy sto, bez ocie pleń, ale nie brak jej wy peł nie -
nia. Zszy cie mię dzy śred ni cą a wy so ki mi to na mi
prze bie ga zu peł nie nie zau wa żal nie. Dwa pod za kre sy
zna ko mi cie się uzu peł nia ją. De ta licz ność wy so kich
to nów też nie po zo sta wia nic do ży cze nia. Tyl ko gło -
śnik w Ela cach da wał nie co przy jem niej szą au rę,
wpro wa dzał wię cej ko lo rytu. Tam czuć by ło tro chę
wię cej ma gii.
Za le tą ta kiej pre zen ta cji jest umie jęt ność do sto so -
wa nia się ko lumn do wie lu róż nych ga tun ków mu -
zycz nych. Na kla sy ce po tra fią bar dzo wier nie od dać
bar wę for te pia nu. Tyl ko w wy pad ku in stru men tów
smycz ko wych sły chać de li kat ne wy pło wie nie nie któ -

rych od cie ni. Wo ka le z ko lei wy pa dły zna ko mi cie –
głów nie za spra wą ol brzy miej ilo ści ener gii, ja ką ko -
lum ny prze ka zy wa ły do oto cze nia. Si ła, ja ka z tych
ma łych ko lumn bi ła, z każ dą mi nu tą od słu chu nieraz
mnie zaskakiwała.
Pod wzglę dem prze strzen nym też by ło cał kiem nie -
źle. Co naj mniej tak do brze jak z Bo wer sa mi, nie tak
ma gicz nie jak z Ca bas se’a mi, ale cał kiem przej rzy -
ście. Pa ra dig my nie sta ra ją się wy two rzyć chi rur gicz -
nej pre cy zji, ry su ją sce nę w spo sób bar dziej ete rycz -
ny. Kon tu ry po szcze gól nych mu zy ków ele ganc ko się
roz my wają, co aku rat mi bar dzo od po wia da . 

NA SZYM ZDA NIEM
Pa ra dig my to ko lum ny z tem pe ra men tem. Nie po -
zwa la ją się nu dzić, ma ją bar dzo po żą da ną umie jęt -
ność prze ka zy wa nia ener gii, do te go brzmią w spo -
sób cał kiem so czy sty, a za ra zem neu tral ny. Po ra dzą
so bie z każ dym ro dza jem mu zy ki, choć tak na praw dę
dy na micz ny jazz al bo rock to ich ży wioł. ■

PODSUMOWANIE TESTU

Rzad ko się zda rza, że by aż trzy ko lum ny wy -
róż nić w gru po wym te ście. Ale ina czej się nie
da ło, bo każ da z wy róż nio nych na to za słu gu -
je. Zna ko mi te ATC za chwy ci ły nas brzmie niem
bar dzo pręż nym, z nie prze cięt ną bar wą i wy -
god nym pod par ciem ba so wym. To spe cy ficz -
ne po łą cze nie zna ko mi tej mi kro dy na mi ki
z so czy sto ścią i świetną mu zy kal no ścią. Trze -
ba tyl ko pa mię tać, aby pod łą czyć do nich
wzmac niacz na le ży tej ja ko ści, bo gra ją znacz -
nie ci szej niż in ne ko lum ny.

Nie gor sze oka za ły się B&W CM5. Tu z ko lei
za chwy ci ła nas spon ta nicz ność i ła twość, 
z ja ką ko lum ny od da wa ły naj mniej sze sub tel -
no ści brzmie nio we. Choć na cisk po ło żo no
na ana li tycz ne aspek ty brzmie nia, uda ło się
za cho wać bar dzo przy jem ną mu zy kal ność.
B&W oka zu ją się ko lum na mi na ty le uni wer -
sal ny mi, na ty le przej rzy sty mi i spój ny mi, 
że nie spo sób ich po mi nąć przy do ko ny wa niu
osta tecz ne go wy bo ru.
W koń cu Dy nau dio. Oka za ły się wyjątkowo

neu tral ne, har mo nij ne, a przy tym spój ne
i mu zy kal ne. Ich ta jem ni ca tkwi w zna ko mi tej
mi kro dy na mi ce, wier no ści bar wo wej śred nie -
go pod za kre su, na tu ral no ści i ła two ści, z ja ką
przy cho dzi im przed sta wia nie sze ro kiej pa le ty
na grań. I choć nie są wy bit ne pod wzglę dem
prze strzen no ści, dy na mi ki w ska li ma kro czy
ba su, prze ko na ją do sie bie au dio fi lów po szu -
ku ją cych brzmie nia na tu ral ne go, au ten tycz -
ne go i wiernego.
Cie ka wą pro po zy cją oka żą się trzy ko lej ne 

ko lum ny. Pa ra dig my to zna ko mi ty wy bór dla
osób, któ re nie chcą się nu dzić przy słu cha niu
mu zy ki. Ma ją nie zwy kły tem pe ra ment, cał -
kiem przy jem ną roz dziel czość i zna ko mi ty bas.
Ela ki po tra fią za brzmieć za ska ku ją co atrak -
cyj nie, jak na ko lum ny o tak skrom nych ga ba -
ry tach. W do dat ku de ta licz ność wy so kie go
pod za kre su jest zdu mie wa ją ca. Ca bas se’y,
choć mają pew ne prze kła ma nia w śred nim za -
kre sie pa sma, za chwy ci ły mnie nie co dzien ną
ste reo fo nią. ■
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Dystrybutor Polpak Poland, www.polpak.com.pl
tel. 022 353 14 14

OCENA
Neutralność 8/10
� Brzmienie neutralne, choć daje się wyczuć pewną całkiem atrakcyjną

manierę.

Precyzja 8/10
� Brzmienie bardzo bogate w szczegóły.

Muzykalność 8/10
� Umiejętność znakomitego komunikowania energii sprawia, że chce się

tych kolumn słuchać.

Stereofonia 8/10
� Scena całkiem szeroka, choć to nie największy atut tej kolumny. 

Dynamika 10/10
� Paradigmy są wulkanem energii. Brzmienie jest rytmiczne i bardzo

dynamiczne.

Bas 10/10
� Znakomity bas, głęboki i czysty.

Ocena łączna 87%

KATEGORIA SPRZĘTU C

Dane techniczne
Wykorzystane głośniki 25-mm metalowa kopułka 

wysokotonowa, 178-mm głośnik niskośredniotonowy

Efektywność 87 dB

Pasmo przenoszenia 54 Hz – 22 kHz

Impedancja 8 Ω

Częstotliwość podziału brak danych

Moc znamionowa 110 W

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 372 x 225 x 335 mm

Masa 10,9 kg

Gniazda – masywne i wygodne, ale zworki lepiej
zastąpić krótkim odcinkiem kabla


