
50 AUDIO VIDEO

TEST GRUPOWY KOLUMN GŁOŚNIKOWYCH ZA 9000 zł

Vien na Aco ustics to, jak nie trud no się do my -
ślić, mar ka au striac ka. Fir ma Pe te ra Gan -

ste re ra ma w swo jej bo ga tej ofer cie dość du ży
wy bór mo de li o zróż ni co wa nych ce nach, uni ka -
jąc jed nak za kre su bu dże to we go. Mo zart Grand
to kla syk w port fo lio, na le żą cy do se rii Con cert
Grand, któ ra li czy czte ry mo de le pod ło go we.
Mniej sza od niej na zy wa się Bach i jest kon -
struk cją dwu droż ną, na to miast dwie więk sze to
już ko lum ny w peł ni trój droż ne, obie no szą
w pierw szych czło nach swo ich nazw na zwi sko
Beetho ve na, lecz są róż nych ga ba ry tów (Ba by
Grand i Con cert Grand).

BU DO WA
Mo zart Grand to ze staw dwu ipół droż ny o ra czej
umiar ko wa nych roz mia rach. Nie wy so ki, wą ski
i nie głę bo ki, oka zał się naj mniej szym mo de lem
ko lumn w na szym ze sta wie niu. 
Obu do wa ma pro sty kształt pro sto pa dło ścia nu
z lek ko za okrą glo ny mi kra wę dzia mi. Wy koń czo -
na jest la kie rem na wy so ki po łysk w ko lo rze
czar nym, ale do stęp ne są też okle iny drew nia ne
(trzy ro dza je) oraz la kier bia ły. Bry ła wspie ra się
na dwu czę ścio wych do krę ca nych alum nio wych
co ko łach, do któ rych mo cu je się dłu gie kol ce.
Wy so ko na le ży oce nić wra że nia es te tycz ne i po -
ziom jakości wy ko na nia obu do wy. Ze sta wy bez
wąt pie nia wy glą da ją na swo ją ce nę. 
Na fron cie znaj dzie my trzy gło śni ki. Wy so ko to -
no wy Scan Spe ak D2904 zo stał umiesz czo ny
tra dy cyj nie, na szczy cie. Jest to tek styl na ko puł -
ka o śred ni cy 28 mm. Dwa ko lej ne gło śni ki ma ją
śred ni cę ok. 14 cm. Pierw szy umiej sco wio no tuż
pod twe ete rem, na to miast ko lej ny po ni żej po ło -
wy wy so ko ści obu do wy. Mem bra ny wy ko na no
z prze zro czy stej od mia ny po li pro py le nu (X3P).
Gło śni ki ma ją od wró co ny gór ny re sor wy ko na ny
z gu my. W cen trum znaj du je się na kład ka prze -
ciw py ło wa. Ko sze zro bio no z czte ro ra mien ne go
od le wu me ta lu lek kie go. Ra mio na trud no by ło by
na zwać opły wo wy mi. Wo ofe ry mo co wa ne są
do obu do wy za po mo cą sze ściu wkrę tów. For -
mal nie trud no usta lić po cho dze nie gło śni ków
ni sko to no wych, gdyż są ekra no wa ne me ta lo wy -
mi pusz ka mi, a na pusz kach moż na prze czy tać
je dy nie „Vien na Aco ustics”. Wia do mo jed nak,

że gło śni ki te ba zu ją na dri ve rach Se asa. 
Z ty łu znaj dzie my dwa wą skie otwo ry ba sre fleks
i po je dyn cze gniaz da gło śni ko we o nie spo ty ka -
nej, atrak cyj nej fi zjo no mii – są uro dzi we. Miej -
sce sty ku z wty kiem ba na no wym jest zło co ne,
na to miast za kręt ka ma ko lor zbli żo ny do ty ta nu.
Mo co wa ne są do tyl ne go zdej mo wa ne go pa ne -
lu, z któ rym są zin te gro wa ne tu ne le BR. Oba ma -
ją dłu gość aż 24 cm, co ozna cza, że wni ka ją nie -
mal na ca łą głę bo kość ko lum ny, do dwóch nie -
za leż nych ko mór aku stycz nych, któ re przy dzie -
lo no obu wo ofe rom nie za leż nie. Obie ko mo ry
wy tłu mio no pła ta mi fil cu. Do pa ne lu, od we -
wnętrz nej stro ny, przy kle jo na jest zwrot ni ca. Dla
gło śni ka ba so we go prze zna czo no tyl ko jed ną
cew kę, na to miast bliź nia czy wo ofer, pra cu ją cy
ja ko prze twor nik ni sko śred nio to no wy, fil tro wa -
ny jest, oprócz cew ki, dwo ma kon den sa to ra mi
elek tro li tycz ny mi i dwo ma re zy sto ra mi. W to rze
wy so ko to no wym zna la zła się ko lej na cew ka –
tak jak po zo sta łe, po wietrz na, ale w to wa rzy -
stwie aż trzech re zy sto rów i jed ne go kon den sa -
to ra po li pro py le no we go. Wszyst kie ele men ty
moc no przy kle jo no do płyt ki si li ko nem, aby za -
bez pie czyć je od drgań, któ rych źró dłem jest
gło śnik ba so wy, pra cu ją cy w tej sa mej ob ję to ści
co zwrot ni ca. 

BRZMIE NIE
Tuż przed roz po czę ciem od słu chu za sta na wia -
łem się, jak rze czy wi stość w po sta ci brzmie nia
tych kon kret nych ko lumn bę dzie się mia ła
do opi nii za sły sza nych do tej po ry na te mat ze -
sta wów Vien na Aco ustics. Ko lum ny tej mar ki ko -
ja rzy ły mi się do tąd z dźwię kiem mięk kim i cie -
płym. 
Oka zu je się, że Mo zar ty ma ją ła two wy chwy ty -
wal ny cha rak ter, któ ry w du żym stop niu zbie ga
się wła śnie z po pu lar ny mi opi nia mi na te mat fir -
mo we go brzmie nia tej mar ki. Nie wąt pli wie jest
ono cie płe i mięk kie. Dość ja sna gó ra pa sma,
któ ra jest jed no cze śnie bar dzo gład ka i czy sta,
wpi su je się w kon cep cję mięk kie go gra nia, ale
też przy czy nia się do po pra wy czy tel no ści oraz
do bre go od da nia wra żeń prze strzen nych. Ste -
reo fo nia nie ba zu je tu na ostro ści lo ka li za cji,
a bar dziej na wra że niach ogól nych. Moż na 

Mozarty w swej obecnej wersji to wciąż
muzykalne kolumny. Trudno im odmówić
swoistego uroku, ale neutralności – już tak
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wy czuć za rów no głę bię, jak i sze ro kość sce ny. Aspek -
ty te nie bu dzą za strze żeń.
Pew ne wąt pli wo ści mia łem co do bar wy środ ka pa -
sma. W za leż no ści od ma te ria łu, brzmiał raz czy sto
i kla row nie, a cza sem no so wo, w spo sób za mknię ty.
Bar dzo du ży wpływ miał na to po ziom gło śno ści oraz
sto pień skom pli ko wa nia ma te ria łu mu zycz ne go. Ge -
ne ral nie, czym gło śniej i gę ściej, tym go rzej dla śred -
ni cy tych ko lumn. Vien ny bar dzo do brze się spraw -
dza ją przy ma te ria le w ro dza ju Grze gorz Tur nau, na to -
miast np. Ma don na wy pa da już zde cy do wa nie mniej
ko rzyst nie.
Bas jest do sko na le zszy ty ze śred ni cą i, tak jak ona,
jest mięk ki oraz za okrą glo ny. Jak na roz mia ry ko lumn
i sa mych prze twor ni ków, za kres ten należy ocenić
jako dość ob fi ty i za ska ku ją co nie źle roz cią gnię ty,
sprawia wra że nie cał kiem spo rej ma sy. Kon tro la jest
zu peł nie po praw na. Pew nym pro ble mem oka zu je się
jed nak li mit przyj mo wa nej mo cy. Ko lum ny dość wcze -
śnie się pod da ją, osią ga jąc mo ment prze ste ro wa nia,
co wy wo łu je tzw. sia da nie ba su. Ja ko że jest to kon -
struk cja dwuipółdroż na, zja wi sko to wpły wa tak że
na wspo mnia ną wcze śniej śred ni cę. W utwo rach,
w któ rych na stę pu je jed no cze sna ku mu la cja spo re go
ba su i skom pli ko wa nej fak tu ry brzmie nia na śred nich

to nach, mo ment, przy któ rym roz po czy na ją się znie -
kształ ce nia, za czy na się wcze śniej. Jest to zresz tą ła -
twe do za ob ser wo wa nia na ocz nie z ze wnątrz,
po mem bra nach, któ re osią ga ją spo re wy chy le nia.
Nie są to więc ko lum ny do gło śne go gra nia. Swo je wa -
lo ry po ka zu ją naj peł niej wte dy, gdy po ten cjo metr nie
od bie ga zbyt da le ko od go dzi ny dzie wią tej, mak sy -
mal nie dzie sią tej. Wy raź nie sły chać, że nie pro szą
o wię cej mo cy. Je śli nie prze kra cza się tej gra ni cy,
moż na uzy skać na praw dę ładny dźwięk. 

NA SZYM ZDA NIEM
Przy jem ne, bar dzo mu zy kal ne gra nie z li mi tem gło -
śno ści i ogra ni czo ną makrody na mi ką. Jed no cze śnie
Mo zar ty są dość ob fi te na ba sie i peł no pa smo we, ale
kosz tem zmięk cze nia i lek kiej utra ty ryt micz no ści
w tym za kre sie. W nie du żych po miesz cze niach,
do 15–20 m kw., za pew nią od po wied nie ci śnie nie
aku stycz ne, w więk szych ra czej trze ba je spraw dzić
przed za ku pem. Przy za sto so wa niu powyższych re guł
po win ny dać wie le przy jem no ści ze słu cha nia mu zy ki,
gdyż nie ma w nich ni cze go, co draż ni ło by ucho, a kil -
ka za let, ta kich jak choć by wy so ka kul tu ra i mu zy kal -
ność, z pew no ścią znaj dą zwo len ni ków. Sło wem, ma -
my tu taj ko lum ny bu dzą ce sym pa tię. �
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OCENA
Neutralność 8/10
� Ciepły i przyjazny charakter z dość jasną górą o dobrej jakości.

Precyzja 8/10
� Ogólne zmiękczenie prezentacji w całym paśmie.

Muzykalność 10/10
� Bardzo muzykalne kolumny – słucha się ich z przyjemnością.

Stereofonia 8/10
� Ograniczenia w precyzji lokalizacji, ale przestrzenność bardzo dobra. 

Dynamika 7/10
� Dynamika ograniczona jest możliwościami w przyjmowaniu mocy.

Bas 8,5/10
� Bas, z jednej strony, zróżnicowany o bogatej barwie, a także dobrze

rozciągnięty, a z drugiej, zmiękczony i o trochę ograniczonej
rytmiczności.

Ocena łączna 83%

KATEGORIA SPRZĘTU B

Dane techniczne
Kon struk cja 2,5-droż ny BR

Za sto so wa ne gło śni ki 2x140 mm XPP,

28 mm ko puł ka Scan Spe ak D2904 

Za le ca na moc wzmac nia cza 30-200 W

Efek tyw ność 90 dB (1 W/1 m)

Im pe dan cja 4 Ω

Pa smo prze no sze nia 32 Hz – 22 kHz 

Wy mia ry (wys. x szer. x głęb.) 940x170x295 mm 

(bez kol ców)

Ma sa 25,8 kg

Jak zwykle u Vienny, o bi-wiringu można
zapomnieć. Bardzo ładne i solidne są cokoły
montażowe dla kolców

Porty BR mają 24 cm długości – prawie sięgają magnesów wooferów. Na zwrotnicę nie było zbyt wiele
miejsca 

Kopułka wysokotonowa to stary dobry znajomy od Scan Speaka.
Głośniki nisko-średniotonowe opatrzono logo wiedeńskiej firmy,
która ma własny wkład w modyfikację membran
polipropylenowych X3P




