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DEVIALET SILVER PHANTOM

NORBERT CAŁA

Devialet SILVER PHANTOM

„Ten zestaw stereo jest tak mocny, że zrywa dziewczynom ubrania”
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Jeden z bohaterów filmu „Włoska robota” zapy-

tany o to, co sobie kupi za pieniądze uzyskane 

z wielkiego skoku, odpowiada: „Kupię sobie 

zestaw stereo tak mocny, że zrywa dziewczynom 

ubrania”. Chyba ten film musieli oglądać inży-

nierowie Devialet w czasie tworzenia głośników 

Phantom. To zresztą by się zgadzało czasowo. 

Film wszedł na ekrany kin w 2003 roku, a stwo-

rzenie głośników zajęło podobno czterdziestu 

francuskim inżynierom dziesięć lat. W tym czasie 

zdobyli 88 patentów na technologie użyte w tym 

głośniku, a cały proces projektowania zamknął się 

w sumie 30 mln dolarów! 

Devialet PHANTOM to bardzo nietypowe urzą-

dzenie. Możemy je kupić w dwóch wersjach, 

Phantom i Silver Phantom. Pierwsza gene-

ruje moc wyjściową 750 W i wytwarza ciśnie-

nie dźwięku na poziomie 99 dB. Silver Phantom 

zaś daje nam do dyspozycji aż 3000 W i poziom 

ciśnienia dźwięku sięgający 105 dB. W teście 

mam dwa głośniki Silver Phantom, możecie mi 

już zazdrościć. Naprawdę. Co ciekawe, wcale 

nie potrzebujemy dwóch głośników, wystar-

czy jeden, z którym połączymy się za pomocą 

Bluetooth z naszego telefonu. To rozwiązanie 

sprawdzi się idealnie w sypialni lub innym mniej-

szym pomieszczeniu. Jednak pełnię tego systemu 

odkryjemy, jeśli kupimy przynajmniej dwa gło-

śniki oraz zepniemy je ze sobą za pomocą routera 

Devialet Dialog. To mała skrzyneczka, którą wpi-

namy kablem w naszą sieć i która pozwoli nam 

na bezprzewodowe spięcie ze sobą aż 24 gło-

śników. Już samo podpinanie głośnika zdradza 

nam, że mamy do czynienia z czymś, co „żyje”. 

Aby go podpiąć, należy po prostu położyć na nim 

Devialet SILVER PHANTOM

W czasie prób odsłuchowych 
mój sąsiad zza ściany mówił, że 
słyszy muzykę, jakby grała u niego 
w domu, czyli brak zniekształceń 
w każdym zakresie.
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rękę, a wtedy wyda z siebie pierwsze tchnienie. Z tych nawet 24 głośników możemy ułożyć 

system stereo, kino domowe 5.1 lub każdy inny system strefowy. Możemy też przez złącze 

optyczne podpiąć AirPort Express lub Apple TV i uzyskać funkcjonalność AirPlay. 

Wróćmy jednak do samego głośnika. W tym miejscu opisałbym Wam, jak on wygląda, jed-

nak nie potrafię. W zamian macie jego zdjęcie [ZDJĘCIE]. Przyznajcie sami, tego się nie da 

opisać. Jeśli miałbym się pokusić o coś choć odrobinę oddającego wygląd Phantoma, to 

byłby to robot BB-8 z nowych Gwiezdnych Wojen. Jeden głośnik wielkości pięciolitrowej 

butli wody waży 12 kilogramów – 12 kilogramów niespotykanej technologii produkującej 

dźwięk. Obudowa głośnika to konstrukcja wykonana z kompozytu, będącego połączeniem 

tworzywa ABS oraz włókna szklanego. Wykonanie jest naprawdę perfekcyjne, począwszy 

od misternej rozety przykrywającej umieszczony z przodu głośnik, a kończąc na żółtym 

kablu zasilającym, który jest tak gruby, jakby miał dostarczać prąd do całego domu. Wraz 

z Phantomem Devialet stworzył nową kategorię produktów audio – implozyjne centrum 

dźwięku. Określam to pojęciem „oddech Phantoma”. Po obu stronach głośnika umieszczono 

membrany, które przy dużej sile dźwięku i przy uderzeniu basu potrafią wychylić się o kilka 

centymetrów. Tak „oddychający Phantom” robi piorunujące wrażenie. Można się w niego 

wpatrywać godzinami. 

Sercem urządzenia jest autorska technologia 

ADH Intelligence, która łączy zalety wzmocnienia 

analogowego z mocą wzmocnienia cyfrowego. 

Została tu ponadto zastosowana technologia 

SAM Processing, która steruje głośnikami tak, 

by odtwarzały ciśnienie akustyczne dokładnie 

takie, jakie zostało zarejestrowane przez mikro-

fon podczas nagrania. ADH Intelligence i SAM 
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Processing wspólnie tworzą jedyny na świecie sil-

nik, pozwalający napędzić to, co czyni Phantoma 

implozyjnym: Heart Bass Implosion. HBI składa się 

z dwóch przetworników niskotonowych o długim 

skoku membrany (26 mm pomiędzy skrajnymi 

wychyleniami), dostępnych wyłącznie w kon-

strukcji Devialet. Całość dopełniają jednostki śred-

niotonowa i tweeter, które zostały zamocowane 

współosiowo w przedniej części obudowy. 

Sterowanie całością przejmuje aplikacja Spark 

dostępna na smartfony i komputery. Dzięki niej 

dodamy do systemu kolejne Phantomy oraz 

wybierzmy źródło dźwięku dla naszych głośni-

ków. Będzie mogło to być wejście optyczne, 

ale również system streamingowy z bezstratną 

muzyką, czyli Tidal, Deezer, Qobuz, a w przy-

szłości Apple Music. Mogą to być też pliki 

w bezstratnych formatach zapisane na dysku 

USB podpiętym do Dialoga. Phantom i Silver 

Phantom, dzięki hybrydowej technologii wzmoc-

nienia ADH oraz układowi DSP,  mogą się 

pochwalić pasmem przenoszenia od 16 Hz do 

25 kHz. Dzięki temu dostarczają mocny i głęboki 

bas, bez względu na ustawiony poziom głośno-

ści. Kolejną zaletą urządzeń jest liniowa i płaska 

charakterystyka częstotliwościowa, która w zakre-

sie 20 Hz - 20 kHz wyróżnia się bardzo małą nie-

równomiernością, nieprzekraczającą 0,5 dB. Dla 

nas oznacza to tyle, że możemy słuchać muzyki 

z pełną mocą i bez zniekształceń. W czasie prób 

odsłuchowych mój sąsiad zza ściany mówił, że 

słyszy muzykę, jakby grała u niego w domu, czyli 

brak zniekształceń w każdym zakresie. Góra, śro-

dek, dół – to wszytko jest w Phantomie idealne. 

Początkowo myślałem, że bas jest zbyt przery-

Devialet SILVER PHANTOM



   /   SPRZĘT   /   123

sowany, ale po przesłuchaniu kilku utworów wiem, że to była konsekwencja źle dobranego 

repertuaru. Po prostu Phantomy obnażyły sztuczki w masteringu płyt. Swój zestaw ustawi-

łem początkowo w dużym pomieszczeniu i tam grał genialnie, potem przeniosłem go do 

mniejszego gabinetu, gdzie przy pełnej mocy generował takie ciśnienie, że zatykało uszy jak 

w samolocie. Nie próbujcie tego w domu, warto słuchać go na maksymalnie 70%, chyba że 

macie mieszkanie takie, jak bohaterowie kolejnego akapitu. 

Początkowo cena 18 297 złotych za zestaw, jaki testowałem, czyli 2 x Devialet SILVER 

PHANTOM plus Devialet Dialog może wydawać się wygórowana, w końcu za tyle kupimy 

całkiem niezły samochód lub wyjątkowo świetne wino. Są jednak tego warte i mówię to 

z pełną odpowiedzialnością; takiego zestawu muzycznego jeszcze nie testowaliśmy. Devialet 

PHANTOM to system głośnikowy nastawiony na robienie wielkiego „WOW”! Zaczyna się od 

spektakularnego wyglądu, który zachwyci każdego, niczym Monica Bellucci. Potem mamy 

ogrom mocy, który absolutnie wszystkich znokautuje, jak lewy sierpowy Kliczki. Koniec zaś 

to precyzja i czystość dźwięku, której równać się może tylko skalpel neurochirurga. Grające 

w parze dwa Devialety SILVER PHANTOM to najlepszy system głośnikowy, jaki można kupić, 

nie będąc w pierwszej 100 Forbsa, a porównywalnego czucia dźwięku możemy doświad-

czyć, tylko stojąc w pierwszym rzędzie od sceny na Open’erze. Po raz pierwszy mam pro-

blem z przyznaniem oceny, gdyż skala się skończyła. To najlepszy zestaw stereo, jaki można 

kupić za wyobrażalne pieniądze. 
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