
SUPERTEST KOLUMN GŁOŚNIKOWYCH
� 2300-3500 zł

ROZMAITOŚCI
Kolumny podstawkowe w cenach od 2300 do 3800 zł bardzo mogą się
od siebie różnić. Różne może być wykończenie (w naturalnej lub sztucznej
okleinie, albo lakierowane na wysoki połysk), różne obudowy (zamknięte,
BR z równoległymi ściankami lub wygiętymi), w końcu zupełnie inne mogą
być wymiary głośnika niskośredniotonowego. Spośród sześciu kolumn
postaramy się wybrać tę najbardziej uniwersalną

� Tekst: Roch Młodecki � Zdjęcia: Bartosz Makowski, Filip Kulpa
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Ofir mie Aco ustic Ener gy by ło ostat -
nio w Pol sce ci cho, ale po win no

się to zmie nić za spra wą no we go dys -
try bu to ra, war szaw skiej fir my Au dio
Co lor. Przez ostat nie la ta ofer ta AE zdą -
ży ła się zmie nić, po ja wi ły się no we se -
rie pro duk tów, ale na dal do stęp ne są
słyn ne AE1, któ re zbudowały re no mę
Aco ustic Ener gy. Ko lum ny te po wsta ły
juz po nad 20 lat te mu i by ły jed ny mi
z pierw szych korzystających wy łącz nie
me ta lo wych mem bran. 
Dziś ofer ta skła da się z 8 se rii, ale

praw dzi wych au dio fi lów za in te re su ją
wy łącz nie cztery ostat nie. 

BU DO WA
Ko lum ny, któ re wy bra li śmy do re cen zji,
po cho dzą z se rii Ra dian ce, plasującej
się tuż pod fla go wą Re fe ren ce, do któ -
rej należą wspo mnia ne AE1. Gama jest
dość skrom na, bo skła da się z za le d wie
dwóch mo de li – oprócz pod staw ko -
wych je dy nek są jesz cze pod ło go we
trój ki. Wysoką ja kość wy ko na nia wi dać
już od pierw szych chwil. Obu do wa zo -

sta ła okle jo na na tu ral nym for ni rem
(moż na wy brać ja sne lub ciem ne za -
bar wie nie), a jej kształt nie przy po mi na
ty po we go pro sto pa dło ścia nu. Tyl na
ścian ka jest znacz nie węż sza, a efekt
ten uzy ska no poprzez wypukłość
ścianek bocznych. Do dat ko wo, że by
wzmoc nić ca łą kon struk cję w po ło wie
wy so ko ści, mię dzy dwo ma gło śni ka mi
za in sta lo wa no wie niec usztyw nia ją cy.
Ścian ki ma ją około 15 milimetrów gru -
bo ści, co po win no wy star czyć przy tych
gabarytach nieregularnej w dodatku
skrzynki wen ty lo wa nej do tyłu.
Pod otwo rem BR znaj dzie my gniaz da
gło śni ko we, mo że niero bią ce naj lep -
sze go wra że nia, ale cał kiem wy god ne
w uży ciu. Znacz nie le piej ko lum ny wy -
glą da ją od fron tu, gdzie lo go skła da ją -
ce się z lek ko wy brzu szo nych me ta lo -
wych li te rek nie mal zli co wa no z po -
wierzch nią for ni ru. Jest ono wi docz ne
tak że, gdy za ło ży my ma skow ni ce. Po -
dob nie jak mie siąc te mu w Ca bas -
se’ach i B&W, ma skow ni ce przy trzy my -
wa ne są czte re ma ma gne sa mi. Za le tą
jest ład na es te ty ka przed niej ścian ki,
gdy z ma skow nic nie ko rzy sta my.
Twe eter uży ty w Ra dian ce’ach bu do wą
bar dzo przy po mi na zna ko mi ty gło śnik
pier ście nio wy pro du ko wa ny nie gdyś
przez Vi fę (se ria XT). W chwi li je go po ja -
wie nia się na ryn ku moż na go by ło zna -
leźć w bar dzo dro gich ko lum nach
i przy znam się, że je go obec ność w tych
kolumienkach bar dzo mnie zdzi wi ła.
Twe eter pier ście nio wy znacz nie le piej
niż ko puł ki (zwłasz cza tek styl ne) ra dzi
so bie ze sztyw no ścią mem bra ny przy
prze twa rza niu naj wyż szych czę sto tli -
wo ści, przez co pa smo prze no sze nia
mo że być szer sze. Istot ne zna cze nie
dla pro mie nio wa nia gło śni ka ma też
kształt me ta lo wej tu by, w któ rej zo stał
umiesz czo ny. W rze czy wi sto ści ma my
do czy nie nia z so czew ką aku stycz ną
o ostrych kra wę dziach, ma ją cą za za -
da nie po pra wę roz pra sza nia ener gii
aku stycz nej ge ne ro wa nej przez twe -
eter, zmniej sze nie dy frak cji na obu do -
wie i lep szą in te gra cję brzmie nio wą
z gło śni kiem ni sko śred nio to no wym.
Jest nim przetwornik z mem bra ną alu -
mi nio wą o śred ni cy 130 mm, z cha rak -
te ry stycz ną stoż ko wą na kład ką prze -

ciw py ło wą. Kosz te go gło śni ka wy ko na -
no z me ta lo we go od le wu, ja kie go ni gdy
nie wi dzia łem w żad nych in nych ko -
lum nach – to wska zów ka, że ma my
do czy nie nia ory gi nal ną kon struk cją.
Przez szcze li nę pod dol nym re so rem
za uwa ży my, że kar kas cew ki jest per fo -
ro wa ny.
Zwrot ni ca ma dość pro stą bu do wę,
skła da się z za le d wie czterech ele men -
tów, i to zu peł nie nie złej ja ko ści (3 kon -
den sa to ry po li pro py le no we plus cewka
rdzeniowa). Trochę in try gu ją za sto so -
wa ne prze wo dy połączeniowe. Te bie -
gną ce od zwrot ni cy do gło śni ków są
z mie dzi bez tle no wej i za bez pie czo ne
cy ną, za to z gniazd do zwrot ni cy za sto -
so wa no krót kie od cin ki bar dzo zwy -
czaj nych prze wo dów. Skąd ta ka nie -
kon se kwen cja?

BRZMIE NIE
W brzmie niu Ra dian ce One nie od na la -
złem tej cha rak te ry stycz nej dra pież no -
ści ce chu ją cej ko lum ny Aco ustic Ener gy
sprzed 5-10 lat. Brzmie nie tro chę się
unor mo wa ło, sta jąc się przez to bar -
dziej uni wer sal ne i ła twiej sze w od bio -
rze. Jednocześnie s tra ci ło tro chę swo je -
go nie okieł zna ne go cha rak te ru. Szko -
da, bo tam to brzmie nie by ło bar dzo za -
baw ne, szcze gól nie gdy do ko lumn
pod łą czo na by ła dy na micz na, na ro wi -
sta elek tro ni ka. A mo że tyl ko mi się wy -
da je, że brzmie nie jest zła go dzo ne
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Aco ustic Ener gy Ra dian ce One
Radiance One to propozycja kolumny
podstawkowej w wykonaniu Acoustic
Energy. Czy choć trochę przypomni
dokonania znakomitych AE1 sprzed lat?

→2950 zł

Z tej perspektywy Chario wydają się
subwooferem. Zaciski głośnikowe
oryginalne, ale mało praktyczne



przez obec ność w te ście dy na micz nych Mo ni tor Au dio
RX2, któ re w tej ma te rii też ma ją spo ro do po wie dze -
nia. Tak czy ina czej, Aco ustic Ener gy na dal kładą
nacisk na wy ra zi stą ko mu ni ka cję ener gii i dy na mi ki.
Są tyl ko tro chę ła god niej sze, ale na dal wy czu wa się
chęć stwo rze nia z od słu chu spek ta ku lar ne go przed -
sta wie nia. To jednak nie wszyst ko, bo Ra dian ce’y to
ko lum ny przede wszyst kim bar dzo spój ne. W ca łym
pa śmie gra ją nie zwy kle jed no li cie. Nie przyj dzie nam
do gło wy za sta na wia nie się, gdzie na ska li czę sto tli -
wo ści prze sta je pra co wać gło śnik ni sko śred nio to no -
wy, a gdzie do ak cji wkra cza twe eter. Przej ście od by -
wa się bez ja kich kol wiek za kłó ceń.
Cał kiem nie źle Ra dian ce’y ra dzi ły so bie z od twa rza -
niem wy so kich to nów. Co praw da me ta lo we ko puł ki
są w sta nie za pew nić brzmie nie nie co bar dziej punk -
to we, czyst sze i le piej wy koń czo ne, ale moż li wo ści

Dystrybutor Au dio Co lor
www.au dio co lor.pl
tel. (0-22) 836 60 15

OCENA
Neutralność 9/10
� Brzmienie spójne i neutralne.

Precyzja 9/10
� Radiance’y są szybkie i całkiem precyzyjne.

Muzykalność 8/10
� Łatwo wsłuchać się w ich brzmienie.

Stereofonia 9/10
� Scena kreślona precyzyjną, cienką kreską.

Dynamika 9/10
� Jak na tak niewielkie kolumny, dynamika jest naprawdę zaskakująca.

Bas 7/10
� Najsłabsza strona kolumn. Ale można przecież wybrać model

podłogowy.

Ocena łączna 85%
KATEGORIA SPRZĘTU C

twe ete ra pier ście nio we go też są cał kiem spo re. Two -
rzył on cie ka wą au rę, tro chę mniej wy ra zi stą, ale kto
wie czy nie bar dziej atrak cyj ną przy dłuż szym od słu -
chu. 
Nie co go rzej by ło z ba sem. Moż li wo ści nie wiel kie go
gło śni ka koń czy ły się do syć szyb ko. Bra ko wa ło mi tro -
chę pod par cia, te go uczu cia, że brzmie nie jest moc no
osa dzo ne na ba sie i gdy po trze ba, uzy ska my so lid ny
wy kop. Nie ste ty, że by te mu za ra dzić, trze ba się gnąć
po wyż szy mo del z se rii Ra dian ce.

NA SZYM ZDA NIEM
Ko lum ny o spój nym, dy na micz nym i na tu ral nym
brzmie niu. Za in te re su ją wszyst kich au dio fi lów po szu -
ku ją cych brzmie nia, w to wa rzy stwie któ re go nie spo -
sób się nu dzić, i tych, któ rym nie prze szka dza
skromny ba s. �

Dane techniczne
Wy ko rzy sta ne gło śni ki Pier ście nio wy twe eter

38 mm, 130 mm gło śnik z mem bra ną alu mi nio wą
Efek tyw ność 88 dB
Pa smo prze no sze nia 50 Hz – 45 kHz
Im pe dan cja znamionowa / min * 8 Ω / 4,9 Ω
Czę sto tli wość po dzia łu b. d.
Re ko men do wa na moc wzmac nia cza do 150 W
Wy mia ry (wys. x szer. x głęb.) 320 x 185 x 250 mm
Ma sa 8 kg

Tweeter już znamy z innych kolumn, ale kosz głośnika
niskośredniotonowego ma niespotykany kształt

Prosta i ładna zwrotnica
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Pod sta wo wa se ria Bo wer sa jest już
obec na na ryn ku od bli sko 2 lat,

a nie mie li śmy jesz cze oka zji przyj rzeć
się z bli ska jed nym z naj waż niej szych
w ofer cie – pod staw ko wym ko lum nom
685. Pierw szy raz z se rią 600 mie li śmy
do czy nie nia wie le lat te mu, dzi siej sza
ge ne ra cja ko lumn jest czwar tą z ko lei. 

BU DO WA
Mi mo że w 685 nie za sto so wa no na tu -
ral nej okle iny (tę znaj dzie my do pie ro
w se rii CM), ja kość wy koń cze nia nie po -
zo sta wia ja kich kol wiek wąt pli wo ści, iż
ma my do czy nie nia z pro duk tem mar ki,
któ ra la ta mi pra co wa ła na swo ją re no -

mę. Bocz ne ścian ki zo sta ły po kry te fo -
lią imi tu ją cą drew no, na to miast przed -
nia – wy ło żo na two rzy wem przy po mi -
na ją cym w do ty ku gu mę. Ma te ria ły są
bar dzo przy jem ne w do ty ku i wi dać
po raz ko lej ny, że niczego nie po zo sta -
wio no przy pad ko wi. Otwór BR umiesz -
czo no na przed niej ścian ce, co czy sto
teo re tycz nie po zwo li, je śli zaj dzie ta ka
ko niecz ność, umie ścić ko lum ny w bez -
po śred nim są siedz twie tyl nej ścia ny.
Z punk tu wi dze nia aku stycz nego nie
jest to ide al ne miej sce, ale przed ni
otwór spra wia, że mi ni ma li zu je się pro -
ble my, ja kie mo gą się wią zać z ta kim
usta wie niem. W ta kim wy pad ku po -

moc ne oka żą się uchwy ty za mon to wa -
ne na tyl nej ścian ce.
Cie ka wost kę sta no wi wy koń cze nie por -
tu BR. Nie wiel kie wgłę bie nia ni czym
w pił ce gol fo wej ma ją się przy czy nić
do zmniej sze nia tur bu len cji po wie trza
pod czas in ten syw nej pra cy gło śni ków.
War to do dać, że w kom ple cie z ko lum -
na mi otrzy mu je my gąb ki po zwa la ją ce
ogra ni czyć ener gię ge ne ro wa ną przez
otwór BR i tym sa mym zmie nić cha rak -
te ry sty kę pa sma w ni skich czę sto tli wo -
ściach.
Tan dem gło śni ków za sto so wa ny w 685
nie za sko czy znawców tematu. Od lat
B&W jest wier ne mem bra nom kew la ro -
wym i ko puł kom alu mi nio wym. Żół te
mem bra ny gło śni ko we po raz pierw szy
po ja wi ły się w 1974 ro ku, a B&W by ło
pio nie rem w tej dzie dzi nie. W póź niej -
szych la tach wie lu in nych pro du cen tów
ko rzy sta ło z do bro dziejstw kew la ru
w róż nych od mia nach (ple cion ka, po li -
kew lar itd.). Ma te riał wy pro du ko wa ny
przez kon cern Du Pont był pier wot nie
sto so wa ny w ka mi zel kach ku lo od por -
nych i ce cho wał się du żą wy trzy ma ło -
ścią i nie wiel kim cię ża rem. W mem bra -
nach gło śni ków pro du ko wa nych przez
B&W włók na kew la ro we two rzą ple -
cion kę, któ ra jest na są czo na sub stan -
cją za pew nia ją cą mem bra nie od po -
wied nie wła ści wo ści. W 685 śro dek
mem bra ny zdo bi czar ny ko rek tor fa zo -
wy o pro fi lu po ci sku.
Po wy krę ce niu gło śni ka moż na za ob -
ser wo wać je go cał kiem za awan so wa ną
bu do wę. Kosz jest wy ko na ny z od le wu,
ma zna ko mi tą sztyw ność, a ażu ro we
ra mio na za pew nia ją swo bod ny prze -
pływ po wie trza. Szcze li na pod dol nym
re so rem gwa ran tu je opty mal ne chło -
dze nie cew ki, a roz mia ry ma gne su su -
ge ru ją do brą od po wiedź im pul so wą.
Ko puł ki alu mi nio wej nie uda ło mi się
wy cią gnąć, ale jej bu do wa jest bar dzo
po dob na jak w CM5, re cen zo wa nych
mie siąc te mu. Ma 25 mm śred ni cy, jed -
nak naj cie kaw szy jest spo sób tłu mie -
nia ener gii ge ne ro wa nej przez tyl ną
stro nę mem bra ny. Więk szość pro du -
cen tów tłu mi tę część ener gii za po mo -
cą nie wiel kie go ka wał ka gąb ki, na to -
miast Bo wers we wszyst kich pro du ko -

wa nych ko lum nach uży wa po dłuż nej
tu by Na uti lusTM. 
Za ska ku ją ca jest rów nież bu do wa
zwrot ni cy. Tak jak w droż szych CM5 jej
bu do wa jest bar dzo mi ni ma li stycz na,
za sto so wa no bo wiem tyl ko dwa ele -
men ty – cew kę po wietrz ną du żych roz -
mia rów i kon den sa tor MKP. Tak że dla -
te go prze bieg mo du łu im pe dan cji jest
dość spo koj ny, bez głę bo kich spad -
ków. Mi ni mum ma war tość nie speł na
5 omów. 685 moż na uznać za ko lum ny
zna mio no wo 8-omo we, zgod nie z de -
kla ra cją wy twór cy.

BRZMIE NIE
Na wet zde cy do wa ni prze ciw nicy
brzmie nia ko lumn Bo wer sa po roz ło że -
niu go na czyn ni ki pierw sze nie będą
w sta nie po wie dzieć o nim złe go sło wa.
Bo je śli oceniamy każ dy z aspek tów
brzmie nia, czy to ste reo fo nię, czy
neu tral ność, czy dy na mi kę, Bo wer -
sy wy pa da ją za wsze co naj mniej
do brze. Nie któ rzy jed nak nie zga dza ją
się z pro po no wa ną es te ty ką brzmie nio -
wą i uzna ją te ko lum ny za nie cie ka we.
Je stem od mien ne go zda nia. Ow szem,
są ko lum ny, któ re w spo sób bar dziej
ła god ny, bar dziej re lak su ją cy przed sta -
wią mu zy kę. Ta kich nie bra ku je – choć -
by Spen do ry al bo Dy nau dio z naszego
te stu. Ale prze cież sprzęt hi -fi po wi nien
nas przy bli żać do praw dy o na gra niu. 

Czy w podstawkowych Bowersach 685
odnajdziemy właściwości brzmieniowe
modeli z droższych serii?

→2300 zł

Uchwyt sugeruje, że kolumny można 
z powodzeniem zamontować na ścianie

Bo wers & Wil kins 685



Po wi nien po ka zać, je śli to moż li we, ca łe bo gac two
szcze gó łów, peł nię brzmie nia, po zwo lić wnik nąć
w każ dy je go aspekt, aby w jak naj lep szy spo sób zbli -
żyć się do prawdy.
Z Bo wer sa mi jest tak, że moż na im za rzu cić pew ną su -
ro wość, szcze gól nie gdy słu cha my ko lumn z tań szych
se rii. Re cen zo wa ne mie siąc te mu CM5 by ły nie co bar -
dziej ła god ne, bar dziej fi ne zyj ne niż opi sy wa ne 685.
Po tra fi ły cza ro wać de ta la mi, uka zy wać w spo sób bar -
dzo zgrab ny ca łe bo gac two de ta li umiesz czo nych
na pły cie, ro biąc to nie zwy kle har mo nij nie, w spo sób
atrak cyj ny i ele ganc ki. W wy pad ku 685 ma my do czy -
nie nia z tro chę więk szym ba ła ga nem, ale brzmie nie
na dal po zo sta je szcze gó ło we i po tra fi od kryć przed na -

mi ol brzy mie po kła dy in for ma cji. Ko lum ny są przy tym
za ska ku ją co neu tral ne i tyl ko na nie któ rych na gra -
niach wy da wa ło mi się, że nie znacz nie uprzy wi le jo wa -
ny jest prze łom śred nich to nów i so pra nów. Na pew no
za sko czył mnie pręż ny bas dodający brzmieniu dy na -
miki i skocz ności. Pod tym wzglę dem B&W pre zen tu ją
się znacz nie cie ka wiej niż Aco ustic Ener gy.

NA SZYM ZDA NIEM
Bo wer sy 685 to ko lum ny szcze gó ło we, z tem pe ra men -
tem i choć w pierw szej chwi li mo gą za ska ki wać swą
za dzior no ścią, ogni stym tem pe ra men tem, po ka żą
Wam wię cej szcze gó łów o na gra niu niż inne kolumny
w zbliżonej cenie. �

Dystrybutor Au dio Klan
www.au dio klan.com.pl
tel. (0 22) 777 99 00

OCENA
Neutralność 10/10
� Może i brzmienie jest trochę surowe, ale jest też bardzo neutralne. Nie

każdemu to musi się podobać, ale my uznajemy to za zaletę. 

Precyzja 9/10
� Brzmienie szczegółowe i bardzo precyzyjne.

Muzykalność 8/10
� Nasycenie szczegółów sprawia, że łatwo czerpać z odsłuchu dużo
przyjemności.

Stereofonia 9/10
� Ładne rozplanowanie muzyków, scena głęboka i szeroka.

Dynamika 10/10
� Potencjał dynamiczny zaskakujący jak na wielkość kolumny.

Bas 9/10
� Bas punktowy i dynamiczny.

Ocena łączna 92%
KATEGORIA SPRZĘTU C

Dane techniczne
Wy ko rzy sta ne gło śni ki 165-mm gło śnik 

ni sko śred nio to no wy z mem bra ną kew la ro wą
25-mm alu mi nio wa ko puł ka wy so ko to no wa

Efek tyw ność 88 dB
Pa smo prze no sze nia 49 Hz – 22 kHz
Im pe dan cja nominalna / min 8 Ω / 4,9 Ω
Czę sto tli wość po dzia łu 4 kHz
Re ko men do wa na moc wzmac nia cza 25-100 W
Wy mia ry (wys. x szer. x głęb.) 340 x 198 x 331mm
Ma sa 7 kg

Zwrotnica składa się z zaledwie dwóch elementów. Kewlarowy głośnik zachwyca jakością wykonania
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Po wsta nie fir my Can ton da tu je się
na rok 1972, kie dy to czterech en -

tu zja stów sprzę tu hi -fi po sta no wi ło
pod bić ry nek ko lum na mi o jak naj lep -
szym sto sun ku ja ko ści do ce ny. Pro -
duk cja ru szy ła do kład nie 1 stycz nia
1973 ro ku w bu dyn kach zli kwi do wa nej
szko ły. Do bre kon tak ty han dlo we
i zmysł przed się bior czo ści wspól ni ków
spra wi ły, że pro duk cja, któ rą w pierw -
szym okre sie moż na na zwać ga ra żo wą,
szyb ko na bra ła ska li prze my sło wej.
Pier wot na idea za kła da ła, że ko lum ny

Can to na ma ją się wy róż niać nie tyl ko
cie ka wy mi roz wią za nia mi tech no lo -
gicz ny mi, ale przede wszyst kim ele -
ganc kim wzor nic twem. Tym sa mym
Can ton był chy ba jed ną z pierw szych
ma rek, któ re kie ro wa ły swe pro duk ty
nie tyl ko do męż czyzn, ale przede
wszyst kim do ko biet. Z dzi siej sze go
punk tu wi dze nia trze ba stwier dzić, że
po mysł ten był nie zwy kle tra fio ny.
W cza sach, kie dy ko lum ny bar dziej
przy po mi na ły nie zgrab ne i sze ro kie pu -
dła, Can to ny sta no wi ły bar dzo cie ka wą

al ter na ty wę. 
Dziś Can ton na dal po zo sta je wier ny
pier wot nej idei. Ofer ta jest bar dzo sze -
ro ka, tak by tra fić do du że go gro na
klien tów. Obej mu je za rów no gło śni ki
sa mo cho do we, ko lum ny do mon ta żu
w ścia nach, jak i peł ne ze sta wy do ki na
do mo we go. Jest też 7 se rii peł no wy -
mia ro wych ko lumn, wśród któ rych
znaj dzie my za rów no ele ganc kie alu mi -
nio we słup ki (se ria CD), jak i ze sta wy
prze zna czo ne dla wy ma ga ją cych au -
dio fi lów (se ria Ven to, wy róż nia ją ca się
m.in. na tu ral ną okle iną po kry tą kil ko -
ma war stwa mi la kie ru).

BU DO WA
Chro no SL530 to jed ne z dwóch ko lumn
pod staw ko wych ofe ro wa nych w swojej
gamie. Mniej sze SL520 ma ją nie znacz -
nie mniej sze wy mia ry obu do wy
i skrom niej szy gło śnik ni sko śred nio to -
no wy. War to też za uwa żyć, że rów no le -
gle do Chro no SL530 ofe ro wa ne są ko -
lum ny o iden tycz nej bu do wie, lecz gor -
szym wy koń cze niu – Chro no 502. 
Re cen zo wa na pa ra zo sta ła wy koń czo na
bia łym la kie rem o wy so kim po ły sku,
ale do stęp ne jest też wy koń cze nie
czar ne. W tań szych Chro no 502 bocz ne
ścian ki są po kry te fo lią imi tu ją cą na tu -
ral ną okle inę. 
Gło śni ki uży te w SL530 są do syć ty po -
we dla nie miec kiej mar ki. We wszyst -
kich se riach ko rzy sta się z mem bran
alu mi nio wych, nie ina czej jest w re cen -
zo wa nej pa rze. Ko puł ka ma ty po wą
śred ni cę 25 mm i jest do brze za bez pie -
czo na przed uszko dze niem. Nie dość,
że umiesz czo no ją w dość głę bo kiej tu -
bie, to do dat ko wo za kry wa ją sia tecz ka
i me ta lo wy pier ścień ma ją cy określony
wpływ na spo sób pro mie nio wa nia
ener gii aku stycz nej. Tu ba ma za za da -
nie po pra wę efek tyw no ści gło śni ka.
W prze ci wień stwie do so czew ki, ja ką
znaj dzie my w Aco ustic Ener gy, tu kra -
wę dzie są za okrą glo ne, po za lek kim
za ła ma niem tuż przy kra wę dzi. Tu bę
wy ko na no z jed ne go ka wał ka alu mi -
nium, a osta tecz ny szlif wy ko na no
przy uży ciu dia men tu.
Mem bra na ni sko śred nio to no wa ma
śred ni cę 18 mm i wy ko na no ją, tak jak

ko puł kę, ze stopu alu mi nium. Uwa gę
zwra ca szcze gól ne za wie sze nie gło śni -
ka wy ko na ne z gu mo wej fał dy w kształ -
cie li te ry „S”, po zwa la ją ce na znaczne
wy chy le nie mem bra ny. Srebr ny pier -
ścień wo kół mem bra ny mógł by su ge ro -
wać, że kosz gło śni ka wy ko na ny jest ze
sztyw ne go od le wu. Nie ste ty ów pier -
ścień oka zu je się je dy nie na kład ką.
Pod nim znaj dzie my kosz z two rzy wa
sztucz ne go, niewy glą da ją cy zbyt za -
chę ca ją co. Tak że wiel ko ści ukła dów
ma gne tycz nych nie spra wia ją naj lep -
sze go wra że nia. Wi dać, że wię cej pa ry
po szło w wy gląd niż w ma te ria ły ma ją -
ce rze czy wi sty wpływ na brzmie nie.
Po dob ne wnio ski nie sie ob ser wa cja
zwrot ni cy. Skła da się ona z 7 ele men -
tów dość prze cięt nej ja ko ści (m.in. kon -
den sa to ry elek tro li tycz ne i cew ki rdze -
nio we). Po dob nie gniaz da gło śni ko we
– są po je dyn cze, dość pro ste, ale
na szczę ście wy god ne w uży ciu.

BRZMIE NIE
Can to nom znacz nie bli żej do typu
brzmie nia pre zen towanego przez  Bo -
wer sy, Mo ni tor Au dio i Aco ustic Ener gy.
To es te ty ka nie znacz nie roz ja śnio na,
w któ rej sta ra no się wzmoc nić aspek ty
ana li tycz ne brzmie nia. Prze łom śred ni -
cy i wy so kich to nów zda je się uwy pu -
klo ny, co od ra zu da je nam wra że nie
większej szczegółowości. Jest to jed nak

Can ton Chro no SL 530
Cantony zachwycają bardzo eleganckim
wykończeniem obudowy i elementami
z błyszczącego aluminium. Czy są równie
atrakcyjne w odsłuchu?

→ 3400 zł

Kolumny dobre dla rodziców maluchów. 
Zwrotnica wydaje się pochodzić z tańszych kolumn



tyl ko pierw sze wra że nie, gdyż szyb ko oka zu je się, że ko -
puł ka nie jest tak de ta licz na jak w Mo ni tor Au dio czy Bo -
wer sach. Po pewnym cza sie za uwa ży łem, że brzmie nie
wy da je się po pro stu pła skie. Bra ko wa ło mi w nim tej
na miast ki mięk ko ści wra że nia so czy sto ści i pulch no -
ści. I choć moż na to sa mo za rzu cić np. Aco ustic Ener gy
czy Mo ni tor Au dio, tam in ne za le ty spra wia ły, że szyb ko
się o tym uczu ciu za po mi na ło. Can to ny nie ste ty nie ma -
ją ta kiej dy na mi ki, ta kiej przej rzy sto ści, de ta licz no ści,
któ ra po zwo li ła by ze spo ko jem za po mnieć o so czy stych
bar wach. Bo gdy brzmie nie jest szcze gó ło we, ła two za -
ak cep to wać pew ne uprosz cze nia barwowe.
Z naj więk szą trud no ścią przy cho dzi ło mi słu cha nie
na Can to nach wo ka li. Wy pa da ły nie ste ty dość bla do, nie
by ło w nich emo cji, bra ko wa ło od po wied nie go od de chu,
tej głę bi spra wia ją cej, że brzmią one au ten tycz nie. 
Po dob nie by ło w przy pad ku for te pia nu, któ ry brzmiał
po pro stu bar dzo pła sko. 
Can to ny bro nią się jesz cze, je śli oce ni my ich po ten cjał
dy na micz ny, szcze gól nie w ska li ma kro. Po tra fią za sko -
czyć roz ma chem, gdy od krę ci my po ten cjo metr we
wzmac nia czu. Chęt nie bym coś do bre go po wie dział
o ba sie, ale nie ste ty był on rów nie skrom ny jak 
w Aco ustic Ener gy. 

NA SZYM ZDA NIEM
Chrono SL530 nie przy pa dły mi do gu stu. Śred ni cę trak -
tu ją po ma co sze mu, choć pod kre śla ją prze łom śred nich
i wy so kich to nów, ich brzmie nie wca le nie jest szcze gó -

Dane techniczne
Wy ko rzy sta ne gło śni ki 180 mm alu mi nio wy 

gło śnik ni sko śred nio to no wy
25 mm alu mi nio wa ko puł ka wy so ko to no wa

Efek tyw ność 86,5 dB
Pa smo prze no sze nia 33 Hz – 40 kHz
Im pe dan cja nominalna / min 6 Ω / 4.1 Ω
Czę sto tli wość po dzia łu 3 kHz
Re ko men do wa na moc wzmac nia cza do 70 W
Wy mia ry (wys. x szer. x głęb.) 190 x 360 x 280 mm
Ma sa 7,5 kg

Dystrybutor Horn Di stri bu tion
www.horn.pl
tel. 022 331 55 55

OCENA
Neutralność 7/10
� Równowaga między rejestrami jest nieco zaburzona, średni zakres

pasma jest zbyt dyskretny.

Precyzja 7/10
� Mimo wyeksponowania przełomu średnicy i wysokich tonów brzmienie

wcale nie jest precyzyjne.

Muzykalność 7/10
� Niestety brzmienie jest dość płaskie i mało zachęcające do długich

odsłuchów.

Stereofonia 8/10
� Dość precyzyjna lokalizacja między kolumnami.

Dynamika 9/10
� Pod tym względem nie było źle, zwłaszcza w skali makro.

Bas 8/10
� Możliwości Cantonów są na pewno lepsze niż w przypadku

miniaturowych Spendorów, ale podparcie mogłoby być stabilniejsze.

Ocena łączna 77%
KATEGORIA SPRZĘTU C

Plastikowy kosz, cieniutkie kable. 
Widać tu pewne oszczędności

ło we, a ko puł ka nie ste ty nie ma tej roz dziel czo ści co
twe ete ry w in nych ko lum nach. Pew nie efekt był by lep -
szy, gdy by pod łą czyć do nich prze sło dzo ną elek tro ni -
kę. Ale pro ściej wy brać in ne ko lum ny. �
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Dy nau dio to ko lum ny ma ją ce
od wie lu lat zna ko mi tą re no mę.

Zwy kle ko ja rzo ne by ły jed nak z dość
wy so ki mi ce na mi. Gdy nie daw no se ria
Au dien ce zo sta ła za stą pio na Exci te’a -
mi, nic nie wska zy wa ło na roz sze rze nie
ofer ty o do dat ko wą, niż szą gamę.
Deemy po ja wi ły się dość nie spo dzie -
wa nie i nikt nie ro bił z te go spe cjal ne go
roz gło su. Dziś ko lum ny DM nie fi gu ru ją
na wet w ofi cjal nym ka ta lo gu, co mo gło -

by su ge ro wać, że duń ski pro du cent
kieruje tę serię nie na wszystkie rynki.
Zresztą już sa ma kon cep cja jest do syć
nie zwy kła, bo w jej skład wcho dzą wy -
łącz nie dwu droż ne mo de le pod staw ko -
we. Do wy bo ru ma my cztery ko lum ny
róż nią ce się śred ni cą gło śni ka ni sko -
śred nio to no we go. W opi sie pro du cent
su ge ru je, że ko lum ny DM bę dą się ide -
al nie spraw dza ły się w sys te mach wie -
lo ka na ło wych do ki na do mo we go, ja ko

ko lum ny do in sta la cji mul ti -ro om. Moż -
na je też sto so wać w ścien nych wnę -
kach lub więk szych po miesz cze niach,
jak skle py czy re stau ra cje. To już wie le
mó wi o po zy cjo no wa niu se rii.

BU DO WA
DM 2/8 to trze ci mo del w ko lej no ści,
z wooferem o śred ni cy 8 ca li (około
20 cm).  Wy koń cze nie ko lumn jest do syć
su ro we. Bocz ne ścian ki po kry to fo lią
imi tu ją cą ciem ne drew no (moż na wy -
brać wer sję czar ną), a ścian ka fron to wa
zo sta ła po kry ta sza rą far bą. Wzor nic two
to, choć pro ste, mo że się po do bać. 
Obu do wa wy ko na na zo sta ła z płyt MDF
o gru bo ści kciu ka, co za pew nia zna ko -
mi tą sztyw ność, a mi mo to kon struk cja
zo sta ła wzmoc nio na po zio mym wień -
cem umiesz czo nym mię dzy gło śni ka -
mi. Wy tłu mie nie wy ko na no z gąb ki za -
kry wa ją cej wszyst kie ścian ki i wa ty luź -
no wy peł nia ją cej wnę trze obu do wy.
Otwór BR zo stał umiesz czo ny na tyl nej
ścian ce, co tro chę kłó ci się z moż li wo -
ścią umiesz cze nia ko lumn we wnę kach
po zo sta wio nych w ścia nach, ale sko ro
sam pro du cent su ge ru je ta kie roz wią -
za nie, to mo że war to spró bo wać. 
Twe eter to oczy wi ście tek styl na ko puł -
ka o nie co więk szej śred ni cy niż zwy kle
– 28 mm. Po dob nie jak in ne twe ete ry
Dy nau dio, jej mem bra na zo sta ła na są -
czo na sub stan cją impregnującą, da ją -
cą cha rak te ry stycz ny błysz czą cy wy -
gląd. Po bo kach za uwa ży my mie dzia ne
„wąsy” do pro wa dza ją ce sy gnał
do cew ki – firmowy znak Dynaudio.
Gło śnik ni sko śred nio to no wy ma, co też
oczy wi ste, mem bra nę z MSP – ma te ria -
łu, któ re mu fir ma jest wier na od bli sko
30 lat. Aby jed nak od kryć ta jem ni ce te -
go gło śni ka, naj le piej obej rzeć go
od spodu, bo wi dok jest do syć nie ty po -
wy. Cew ka ma gi gan tycz ne wy mia ry
– aż 7 cm śred ni cy, będąc niewiele
mniejszą od średnicy magnesu. Kosz
jest od le wa ny z alu mi nium, na to miast
otwór pod dol nym re so rem za kry to tek -
styl ną fał dą, peł nią cą za pew ne ro le fil -
tra prze ciw py ło we go. Dzię ki jej obec no -
ści do szcze li ny mię dzy cew ką a ukła -
dem ma gne tycz nym nie do sta ną się
pa pro chy, któ re mo gły by uszko dzić gło -
śnik. Po dob ną funk cję peł ni gąb ka
o sze ro kich oczkach w otwo rze chło -
dzą cym układ ma gne tycz ny. 
Pew ne oszczęd no ści wi dać w bu do wie
fil tra skła da ją ce go się w su mie z 7 ele -

men tów róż nej ja ko ści. Dość skro mie
wy glą da ją też ka ble prze sy ła ją ce sy -
gnał do gło śni ków – są pro ste i cie niut -
kie. Pro du cent po da je, że DM 2/8 są
ko lum na mi 4-droż ny mi. W isto cie spo -
koj nie im pe dan cja nie spa da po ni -
żej 3,7 oma. 

BRZMIE NIE
Mie siąc te mu, za spra wą od słu chu
pod staw ko wych Exci te’ów, za chwy ca -
łem się neu tral no ścią ko lumn Dy nau -
dio. Bo praw dą jest, że je śli tyl ko za -
dba my o przy zwo itą elek tro ni kę, mo że -
my być pew ni, że brzmie nie bę dzie
utrzy ma ne w neu tral nych ra mach. Pod -
łą cza jąc DM2/8, by łem bar dzo cie ka -
wy, w któ rą stro nę bę dzie po dą ża ło
brzmie nie tań szych mo de li. Od po -
wiedź uzy sku je my bar dzo szyb ko, już
w pierw szych chwi lach od słu chu. Prio -
ry te ty kon struk to rów szyb ko wy cho dzą
na jaw.
Oba wy, że w ja kiś spo sób zmie nio no
ba lans to nal ny, zo sta ły szyb ko roz wia -
ne. Brzmie nie jest na dal utrzy ma ne
w fir mo wym sza blo nie i nie ma obaw,

Dy nau dio DM 2/8
DM jest dziś najtańszą serią Dynaudio.
Czy odnajdziemy w niej brzmienie,
z jakiego zasłynęły droższe modele
duńskiego producenta?

→3000 zł

Proste gniazda, pojedyncze jak zwykle
u Dynaudio 

W sekcji wysokotonowej znalazł się
kondensator foliowy. Ale ogólnie jest
duży potencjał do tuningu



że otrzy ma my dźwięk prze ja skra wio ny
czy z nie na tu ral nie pod kre ślo nym ba -
sem. Nic z te go. Ama to rzy brzmie nia
bar dzo szcze gó ło we go, z de ta licz ny mi
wy so ki mi to na mi, pew nie bę dą mo gli
po czuć pe wien nie do syt, bo DM2/8
z pew no ścią nie sta ra ją się pod kre ślać
gór ne go skra ju czę sto tli wo ści. Oso bi -
ście ich es te ty ka bar dzo mi od po wia da
– brzmie nie jest mu zy kal ne i da le ko
mu do na tar czy wo ści.
Tym, co róż ni naj tań sze Dy nau dio
od droż szych se rii, jest po ten cjał

dy na micz ny, zwłasz cza w ska li mi -
kro. Brzmie nie, choć cał kiem szcze gó -
ło we, wy da je się tro chę po lu zo wa ne,
ni czym sto pa w roz wią za nym bu cie.
Nie ma tej na tych mia sto wej dra pież no -
ści, te go ry go ru, ja ki od naj du je my
w droż szych se riach nie tyl ko te go pro -
du cen ta, ale też w wie lu in nych ko lum -
nach highen do wych. W wy pad ku te go
mo de lu brzmie nie jest bar dziej na sta -
wio ne na prze kaz re lak su ją cy. Ży wy,
dość de ta licz ny, ale nie tak ze bra ny,
nie rów nie czy sty i ryt micz ny, jak mo gli -

by śmy te go pra gnąć.
Z dru giej jed nak stro ny,
nie jest to wa dą sa mą
w so bie. Ta ka es te ty ka
mo że się na wet po do -
bać, na pew no nie jest
w ja kiś spe cjal ny spo sób
draż nią ca. 
Pod wszyst ki mi in ny mi
wzglę da mi Dy nau dio ro -
bią jak naj lep sze wra że -
nie. Śred ni za kres jest
jak zwy kle so czy sty i nie -
zwy kle atrak cyj ny, bas –
dość ład nie ze bra ny,
choć nie tak pręż ny jak
w mo de lach pod ło go -
wych. W su mie cał kiem
uda na ko lum na.

NA SZYM 
ZDA NIEM
Choć pod wzglę dem dy -
na mi ki i pręż no ści nie
grają jak droż sze mo de -
le, zna ko mi cie ra dzą so -
bie z tym, do cze go zo -
sta ły stwo rzo ne – od -
twa rzaniem na gra nia,
bez prze kła mań i w spo -
sób atrak cyj ny dla słu -
cha cza. �

Z tej strony widać oryginalność
zastosowanych głośników,
szczególnie woofera

Dane techniczne
Wy ko rzy sta ne gło śni ki 20 cm gło śnik 

ni sko śred nio to no wy z mem bra ną z MSP
28 mm tek styl na ko puł ka wy so ko to no wa

Efek tyw ność 88 dB
Pa smo prze no sze nia b.d.
Im pe dan cja nominalna / min 4 Ω / 3,7 Ω
Czę sto tli wość po dzia łu b.d.
Re ko men do wa na moc wzmac nia cza do 150 W
Wy mia ry (wys. x szer. x głęb.) 400 x 235 x 305 mm
Ma sa 9,4 kg

Dystrybutor Na uti lus Hi -end
www.dy nau dio.pl
tel. 012 655 75 43

OCENA
Neutralność 10/10
� Czyste i neutralne brzmienie.

Precyzja 8/10
� Może nie są zbyt precyzyjne, ale taka estetyka może się podobać.

Muzykalność 9/10
� Całkiem muzykalne i angażujące brzmienie.

Stereofonia 8/10
� Scena rysowana planami, ale ładnie rozplanowana.

Dynamika 9/10
� Dynamika satysfakcjonująca, zwłaszcza w skali makro.

Bas 8/10
� Całkiem stabilne oparcie w basie.

Ocena łączna 87%
KATEGORIA SPRZĘTU C
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W ja ki spo sób po pra wić wi ze ru nek
pro du cen ta ko lumn gło śni ko -

wych? Zwy kle re cep ta jest pro sta. Trze -
ba wpro wa dzić se rię droż szą niż
wszyst ko to, co by ło pro du ko wa ne
do tej po ry, a potem szyb ko zmo der ni -
zo wać ko lej ne se rie, wpro wa dza jąc
w uprosz czo nej wer sji roz wią za nia za -
sto so wa ne we fla gow cach. 
To sce na riusz re ali zo wa ny przez kil ku
pro du cen tów – B&W, Trian gle’a i wie lu

in nych. Je ste śmy też dzi siaj świad ka -
mi, jak prze pro wa dza się go w Mo ni tor
Au dio. Wkrót ce po de biu cie dłu go za -
po wia da nej se rii Pla ti num świa tło
dzien ne zo ba czy ła no wa se ria Si lver
RX. Nie wąt pię, że w naj bliż szym cza sie
se rie Gold i Bron ze tak że zo sta ną zmo -
der ni zo wa ne. Wy koń cze nie se rii Pla ti -
num wy zna cza ło zu peł nie no we stan -
dar dy, ale tak że gama Si lver po ka zu je,
do ja kiej per fek cji moż na się po su nąć,

na wet w średnich zakresach ce no wych.
Choć to wca le nie naj droż sze ko lum ny
w te ście, ma ją obok Dy nau dio naj więk -
sze ga ba ry ty.

BU DO WA
Co wię cej, do wy bo ru ma my trzy na tu -
ral ne okle iny, wy koń cze nie czar ne, bia -
łe oraz czar ny la kier for te pia no wy o wy -
so kim po ły sku. Ta ka róż no rod ność jest
god na uzna nia. 
Naj więk szą cie ka wost ką w se rii RX jest
bar dzo spe cy ficz ny spo sób mo co wa nia
gło śni ka ni sko śred nio to no we go. Za -
miast kil ku śrub mo cu ją cych kosz
do przed niej ścian ki za sto so wa no mo -
co wa nie w jed nym punk cie, łą czą ce się
ze ścian ką tyl ną. Dłu gi wkręt wcho dzi
w otwór wy wier co ny w środ ku ma gne -
su. Po do krę ce niu te go pierw sze go ca ły
kosz jest do ci ska ny do ścian ki przed -
niej. To roz wią za nie ory gi nal ne i z pew -
no ścią nie po zba wio ne za let. W ten
spo sób ener gia, któ rą po win na wy tłu -
mić obu do wa, roz kła da się za rów no
na przed nią, jak i tyl ną ścian kę. Ko lej -
ną za le tą jest „czy sty” wy gląd przed -
niej ścian ki, nieoszpe co ny wkrę ta mi.
Za dba no też o mo co wa nie ma skow ni cy
za po mo cą ma gne sów. 
Tan dem gło śni ków za sto so wa nych
w RX2 to zło co na ko puł ka ze sto pu
C -CAM i gło śnik ni sko śred nio to no wy
o śred ni cy aż 20 cm, z te go sa me go sto -
pu. Ko puł ka zo sta ła umiesz czo na
za nie zdej mo wal ną siat ką ochron ną.
Mo ni tor Au dio od prze szło 20 lat sto su -
je ko puł ki po kry te war stwą zło ta,
do nie daw na by ły one jed nak uży wa ne
wy łącz nie w se rii Gold. Gło śnik ni sko -
śred nio to no wy też wy glą da bar dzo po -
dob nie jak sto so wa ny w droż szej se rii.
Ten z se rii Gold ma nie ru cho my ko rek -
tor fa zo wy. RX2 prze ję ły na to miast cha -
rak te ry stycz ny wy gląd mem bra ny. Jej
po wierzch nia nie jest gładka – widać
na niej wgłę bie nia bar dzo po dob ne
do sto so wa nych przez B&W w oko li -
cach otwo ru BR. Ma ją one  przy czy nić
się do usztyw nia nia mem bra ny i do
„łamania” fa l sto ją cych po ja wiających
się na jej po wierzch ni. Kosz gło śni ka
zo stał wy ko na ny z two rzyw sztucz nych,
ale mi mo to okazuje się wy jąt ko wo
sztyw ny. Za dba no o wen ty la cję cew ki,

któ ra zo sta ła na wi nię ta na per fo ro wa ny
kar kas. 
Tyl na ścian ka nie wy glą da go rzej niż ca -
ła ko lum na. Fir mo we gniaz da gło śni ko -
we są po dwój ne i bar dzo wy god ne
w uży ciu. Ak cep tu ją wszyst kie ro dza je
koń có wek ka bli i ma ją sze ro ki roz staw.
Port BR ma z ko lei spe cy ficz ne nacięcia
na krawędziach, by na wet przy gło -
śnych od słu chach nie fur ko tać.

BRZMIE NIE
Nie da się ukryć, że jed nym z atu tów
RX2 są ich po kaź ne ga ba ry ty oraz
największa w teście membrana
basowa o długim skoku zawieszenia.
Da je im to kil ka dłu go ści prze wa gi już
na star cie, bo ta kie ko lum ny ła twiej na -
bie ra ją roz pę du i są znacz nie efek tow -
niej sze pod wzglę dem dy na mi ki niż
choćby mi nia tu ro we Spen do ry. Ko lej -
nym atu tem jest więk sza re zer wa w ni -
skich czę sto tli wo ściach, z któ rej
zresztą RX2 ocho czo ko rzy sta ją. Ma my
więc już od pierw szych chwil do czy nie -
nia z brzmie niem ob szer nym, bar dzo
ży wym, a do te go przej rzy stym i de ta -

Mo ni tor Au dio Silver RX2
RX2 to kolejne kolumny z nowej serii
Silver RX, której mamy okazję
przyjrzeć się z bliska. Obok Dynaudi0
to największe zestawy w tym teście

→2800 zł

Takie gniazda mi się podobają. Proste,
wygodne, uniwersalne. Kopułka ma
solidną ochronę



licz nym. Mo ni tor Au dio są w pew nym sen sie prze ci -
wień stwem Spen do rów – a przecież obie kolumny
pochodzą z Wielkiej Brytanii. W tym pierwszych cho -
dzi ło o stwo rze nie ka me ral nej at mos fe ry, brzmie nia
o ła god nych kon tu rach, in tym ne go, cie płe go i bar dzo
przy ja zne go. Mo ni tor Au dio są znacz nie bar dziej eks -
pan syw ne. W ich przy pad ku bar dziej li czy się spek ta -
ku lar ność, epa to wa nie szcze gó łami, szybkość. RX2
znacz nie bli żej do Bo wer sów, choć mię dzy ty mi dwo -
ma ko lum na mi występuje także do syć istot na róż ni ca.
RX-dwój ki są lżej sze, bar dziej fi li gra no we i choć z każ -
dą ko lej ną ge ne ra cją ko lumn MA brzmie nie na bie ra
ru mień ców, krą gło ści i nie jest aż tak sze lesz czą ce,
na dal bra ku je wy ra zi ste go wy peł nie nia, cze goś, co
sta no wi ło by o ma sie dźwię ku, co spra wia ło by, że ude -
rze nia w ba sie na bra ły by fi zycz ne go cię ża ru. Bo wer sy

po tra fią za brzmieć punk to wo, za zna czyć swo ją obec -
ność w spo sób zde cy do wa ny i jed no znacz ny. Mo ni tor
Au dio na dal po zo sta ją ko lum na mi, w któ rych kre ślo ne
są głów nie kon tu ry wy brzmień. 
Du żo do bre go moż na z pew no ścią po wie dzieć o wy jąt -
ko wo de ta licz nych wy so kich to nach. Ko puł ka w bar -
dzo czy sty spo sób prze ka zu je du żą ilość in for ma cji
i za chwy ca zna ko mi tą roz dziel czo ścią. Prze kła da się
to na wy jąt ko wą ste reo fo nię. Brzmie nie jest nie zwy kle
prze strzen ne, z ła two ścią wy peł nia po miesz cze nie,
a kon tu ry mu zy ków są wy jąt ko wo wy raź ne. To je den
z naj więk szych atu tów tych ko lumn.

NA SZYM ZDA NIEM 
Brzmie nie RX-dwó jek jest bar dzo przej rzy ste, lek kie
i dy na micz ne. Za pew nia wiele po zy tyw nych wra żeń. �

W taki sposób
mocowany jest głośnik
niskośredniotonowy.
Niezłe rozwiązanie.
Ciekawe, kiedy pojawią
się naśladowcy

Dystrybutor Au dio Cen ter
www.mo ni to rau dio.pl
tel. 012 265 02 85

OCENA
Neutralność 9/10
� Brzmienie neutralne i bardzo czyste.

Precyzja 10/10
� Znakomita przejrzystość w górnym skraju pasma.

Muzykalność 9/10
� Można zatęsknić za odrobiną ciepła, ale brzmienie jest i tak bardzo

atrakcyjne.

Stereofonia 9/10
� Bardzo precyzyjna scena, ładnie zarysowana głębia.

Dynamika 9/10
� Brzmienie dynamiczne zarówno w skali mikro, jak i makro.

Bas 9/10
� Przyjemne podparcie w basie.

Ocena łączna 92%
KATEGORIA SPRZĘTU B

Dane techniczne
Wy ko rzy sta ne gło śni ki 25 mm złoco na ko puł ka 

wy so ko to no wa ze sto pu C -CAM
20 cm gło śnik ni sko śred nio to no wy ze sto pu C -CAM

Efek tyw ność 90 dB
Pa smo prze no sze nia 40 Hz – 35 kHz
Im pe dan cja nominalna  / min 6 Ω / 4,5 Ω
Czę sto tli wość po dzia łu 2 kHz
Re ko men do wa na moc wzmac nia cza 20-100 W
Wy mia ry (wys. x szer. x głęb.) 375 x 230 x 300 mm
Ma sa 9,5 kg



54 AUDIO VIDEO

SUPERTEST KOLUMN GŁOŚNIKOWYCH (2300-3500 ZŁ)

Spen dor na le ży do ka no nu bry tyj -
skich pro du cen tów z tra dy cja mi.

Fir ma zo sta ła za ło żo na w 1969 ro ku
przez Spen ce ra Hu ghe sa i je go żo nę
Do ro thy (na zwa wy wo dzi się z pierw -
szych sy lab ich imion). Spen cer przed
za ło że niem fir my pra co wał przez la ta
w dzia le ba daw czym BBC. Pa mię ta cie
ko lum nę le gen dę LS3/5a? Spen dor był
jed ną z nie wie lu firm, któ re mia ły li cen -
cję na ich pro duk cję. Dzi siaj w Spen do -

rze na dal pro du ku je się ko lum ny we -
dług sta rych za ło żeń. Ze wzglę du
na chęć otrzy ma nia naj wyż szej ja ko ści
ręcz na pro duk cja na dal od by wa się
na Wy spach. Ofer tę zmie nia się rzad ko,
tyl ko wów czas, gdy za cho dzą prze słan -
ki, że zmo der ni zo wa ny mo del mo że
rze czy wi ście wnieść po pra wę brzmie -
nia. Dzi siej sza ofer ta skła da się z 5 se -
rii, przy czym nie któ re z nich (SA i ST)
ma ją tyl ko jed ne go re pre zen tan ta. 

Naj cie ka wiej pre zen tu je sie se ria Clas -
sic, sku pia ją ca ko lum ny, któ re stwo rzy -
ły le gen dę bry tyj skiej fir my. Wszyst kie
mo de le wcho dzą ce w jej skład są kon -
struk cja mi kom pak to wy mi, co nie
znaczy od razu, że małymi. SP100R,
z 30-cm gło śni kiem ba so wym i ma -
są 36 kg sztu ka, to ol brzy my, któ re dla
pra wi dło we go funk cjo no wa nia naj le -
piej usta wić na pod wyż sze niu (naj le -
piej od 35 do 45 cm).

BU DO WA
S3/5R też na le żą do se rii Clas sic, ty le
że są ich naj mniej szym re pre zen tan -
tem. O ile mi nia tu ro we ga ba ry ty mo gą
bu dzić pew ne wąt pli wo ści, o ty le ja -
kość wy ko na nia su ge ru je, że ma my
do czy nie nia z ko lum ną wy ko na ną wg
naj lep szych wzor ców. Okle ina zo sta ła
po ło żo na z du żą dba ło ścią i od ra zu wi -
dać, że ko lum na zo sta ła wy ko na na
przez oso by zna ją ce się na rze czy.
Po wy krę ce niu gło śni ków za uwa ży łem,
że we wnętrz na stro na obu do wy też zo -
sta ła po kry ta na tu ral ną okle iną. Ta ka
roz rzut ność nie jest bez ce lo wa. Okle ina
w rze czy wi sto ści po pra wia wła ści wo ści
me cha nicz ne pły ty MDF i dwu stron ne
ob ło że nie pa ne li przy czy nia się
do wzro stu ich sztyw no ści. Wła ści wo ści
tłu mią ce zo sta ły na to miast po pra wio -
ne przez uży cie mat bi tu micz nych. Nie
jest to naj tań sza me to da, ale na pew no
bar dzo sku tecz na. Cięż sza obu do wa le -
piej po chła nia wi bra cje i jest bar dziej
neu tral na brzmie nio wo. W S3/5R ma -
my do czy nie nia z kon struk cją zamk -
nię tą, co w pew nym za kre sie uła twia
usta wie nie ko lumn, ale z drugiej
strony, jeszcze bardziej ogranicza ich
możliwości w kwestii basu i dynamiki.
Postawienie Spendorów przy ścia nie
nie bę dzie skut ko wa ło aż tak du żym
spo tę go wa niem naj niż szych czę sto tli -
wo ści jak w sy tu acji, gdy by śmy mie li
do czy nie nia z obu do wą BR. 
Uży ty twe eter po cho dzi od nor we skie -
go Se asa, to dość po pu lar na nie gdyś
ko puł ka tek styl na o sym bo lu
H0830 20TFF. Dziś wy stę pu je w ka ta lo -
gu pro du cen ta w se rii Vin ta ge. Gło śnik
ni sko śred nio to no wy to mi nia tur ka
o śred ni cy 14 cm, z mem bra ną po li pro -
py le no wą (dziś ma te riał rzad ko sto so -
wa ny) na gu mo wym za wie sze niu. Za -
miast na kład ki prze ciw py ło wej za sto -
so wa no w nim nie ru cho my ko rek tor fa -
zo wy z two rzy wa sztucz ne go. Je go kosz

jest pla sti ko wy, ale cał kiem sztyw ny,
a układ ma gne tycz ny – w peł ni ade -
kwat ny do roz mia rów mem bra ny.
Zwrot ni ca jest do syć oszczęd na, skła da
się z za le d wie 5 ele men tów, na to miast
gniaz da gło śni ko we są mi łym za sko -
cze niem. Co praw da nie po zwa la ją
na za sto so wa nie po dwój ne go oka blo -
wa nia, ale ma syw ne zło co ne trzpie nie
są nader wy god ne w uży ciu.

BRZMIE NIE
Bę dąc li li pu ta mi, Spen do ry nie mia ły
ła twe go za da nia. Ma ją bar dzo ma ły 
wo ofer i naj mniej szą w te ście (rze czy -
wi stą) efek tyw ność. Aby uzy skać ta kie
sa mo ci śnie nie aku stycz ne co z ko -
lumn, mu sia łem znacz nie od krę cić po -
ten cjo metr we wzmac nia czu. 
Te ma łe ko lum ny po tra fią jed nak szyb -
ko zjed nać so bie sym pa tię słu cha cza.
Prze ko nu ją natu ral ną śred ni cą, ry so -
wa ną w spo sób ła god ny i cał kiem an -
ga żu ją cy. Brzmie nie, któ re nie któ rym
mo że się wy dać prze sło dzo ne, ja na -
zwał bym po pro stu mu zy kal nym. Mo że
nie jest zbyt szcze gó ło we, nie pró bu je
wni kać w naj drob niej sze de ta le na -
grań, nie sta ra się uka zać nam sub tel -
no ści, ale wy star czy po słu chać for te -
pia nu, aby się do nie go prze ko nać.
Dzię ki umie jęt nej re pro duk cji barw
brzmie nie jest an ga żu ją ce i po zwa la
sku pić się na emo cjach. Zna ko mi cie
wy pa dły wo ka le – brzmia ły w spo sób
peł ny i zmy sło wy. Te go wie le więk szych
ko lumn mo gło by się od Spen do rów
uczyć.
Zgodnie z przewidywaniami S3/5R ma -
ją też pew ne ogra ni cze nia. Po pierw -
sze, dość ła two osią gnąć kres ich moż -
li wo ści, zwłasz cza pod wzglę dem dy na -
mi ki. Ten sam for te pian, któ ry urze kał
ja ko ścią barw w śred nim za kre sie czę -

Spen dor S3/5R
Spendor to legenda wśród brytyjskich
konstruktorów kolumn głośnikowych. 
Ale czy miniaturowe gabaryty
maleńkich S3/5R nie są przypadkiem
zbyt radykalne?

→3500 zł

Proste pojedyncze gniazda świadczą
o wysokiej jakości wykonania



sto tli wo ści, oka zy wał się ma te ria łem zbyt wy ma ga ją -
cym, gdy le wa rę ka po dą ża ła ku skra jowi kla wia tu ry.
Ogra ni cze nia dy na micz ne spra wia ją, że przy gło śniej -
szych pa sa żach sy gnał jest po pro stu spły ca ny, co ewi -
dent nie kłó ci się z moż li wo ścią wia ry god ne go od two -
rze nia mu zy ki. A bas, choć i tak za sko czył mnie roz pię -
to ścią, zbyt szyb ko się koń czył.
Spen do ry spraw dzą się więc w nie wiel kich po miesz -
cze niach i tyl ko wów czas, gdy nie bę dzie my ich zmu -
szać do gło śne go gra nia. Mo że war to po my śleć o sub -
wo ofe rze?

NA SZYM ZDA NIEM
Ko lum ny o an ga żu ją cej śred ni cy, bar dzo mu zy kal ne,
spój ne i har mo nij ne. Ale nie każ cie im pra co wać po nad
si ły, pa mię tając, że ich moż li wo ści są ogra ni czo ne. �

Kosz, choć z tworzyw sztucznych, wygląda
na bardzo sztywny

Dystrybutor De ci bel
www.de ci bel.com.pl
tel. 022 847 04 61

OCENA
Neutralność 9/10
� Gdyby nie ograniczenia w basie, ocena byłaby wyższa.

Precyzja 8/10
� Spendory nie starają się wyciągać szczegółów na siłę.

Muzykalność 10/10
� Pod tym względem znakomite kolumny. Brzmienie angażujące

i soczyste.

Stereofonia 8/10
� Całkiem nieźle, choć to nie ich największy atutem.

Dynamika 6/10
� Słaba. Bardzo szybko można osiągnąć kres ich możliwości.

Bas 6/10
� To nie jest prawdziwy bas, ale starają się jak mogą.

Ocena łączna 78%
KATEGORIA SPRZĘTU B

Dane techniczne
Wy ko rzy sta ne gło śni ki 20 mm ko puł ka 

tek styl na, 14 cm po li pro py le no wy gło śnik 
ni sko śred nio to no wy

Efek tyw ność 84 dB
Pa smo prze no sze nia 75 Hz – 20 kHz
Im pe dan cja nominalna / min 8 Ω / 6,2 Ω
Czę sto tli wość po dzia łu 5 kHz
Re ko men do wa na moc wzmac nia cza do 100 W
Wy mia ry (wys. x szer. x głęb.) 305 x 165 x 190 mm
Ma sa 4,6 kg

Test po ka zał, jak róż no rod ne mo gą być
ko lum ny z za kre su ce no we go 2300-
3500 zł. Okle ina na tu ral na są sia du je
z wy koń cze niem na wy so ki po łysk al bo
z fo lią imi tu ją cą drew no. To sa mo do ty -
czy ga ba ry tów: mi nia tu ro we Spen do ry
mu sia ły sto czyć po je dy nek z du ży mi
Dy nau dio. Róż ne też by ło brzmie nie
ofe ro wa ne przez po szcze gól ne mo de le.
Zwy cięz cą jest kolumna najbardziej
wszechstronna. To Mo ni tor Au dio
RX2. Ko lum ny wy koń czo ne wy jąt ko wo
luk su so wo, z du żym gło śni kiem
o śred ni cy 20 cm i z brzmie niem doj -
rza łym, szcze gó ło wym, bar dzo prze -
strzen nym i po nad prze cięt nie dy na -
micz nym. Czy moż na cze goś wię cej
ocze ki wać od ko lumn w tej ce nie? Pod -
łą czo ne do ła god nej, ale eks pre syj nej
elek tro ni ki, po ka żą się od naj lep szej
stro ny.
Cie ka wą al ter na ty wą są Dy nau dio DM
2/8. Ko lum ny o na tu ral nym brzmie niu,
z ład nie kre ślo ną śred ni cą, za chwy ca ją
neu tral no ścią i nie za kła ma nym po dej -

ściem do od twa rza ne go ma te ria łu mu -
zycz ne go. Bo wer sy po raz ko lej ny po -
ka za ły, że ich spo sób od twa rza nia mu -
zy ki ma nie wąt pli we za le ty – pięk nie
uwy pu kla ją wszyst kie szcze gó ły i po -
tra fią za sko czyć punk to wym ba sem.
Ta ka przej rzy stość wy so kich to nów jest
wy jąt ko wa i rzad ko spo ty ka na.
Cie ka wą pro po zy cją są Aco ustic Ener -
gy Radiance. Ko lum ny dy na micz ne,
bar dzo eks pre syj ne, któ rych je dy ną
wa dą jest sła be pod par cie w ba sie.
Spen do rom też bra ko wa ło ba su, ale
ich spo sób kre śle nia śred nich to nów
po tra fił za chwy cić. Tak so czy stej i ko -
mu ni ka tyw nej śred ni cy nie spo ty ka się
zbyt czę sto. Szko da, że moż li wo ści dy -
na micz ne Spen do rów są tak ogra ni -
czo ne. Spraw dzą się tyl ko w nie wiel -
kich po miesz cze niach, gdy usta wio ne
bę dą bli sko słu cha cza. 
Can to ny nie ste ty nie za chwy ci ły mnie.
Ład ny wy gląd i ele ganc kie wy koń cze -
nie nie by ły w sta nie wy na gro dzić pła -
skiej i ma ło eks pre syj nej śred ni cy. ■

PODSUMOWANIE

W zwrornicy zrezygnowano z kondensatorów, 
co spotyka się naprawdę rzadko


