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Dali, Davis, Phonar i System Audio 
– cztery europejskie marki g!o"nikowe, znane ka#demu audiofilowi. 

Ka#da z nich wywo!uje okre"lone skojarzenia, ale czy s$ one zawsze w!a"ciwe? 
Czy faworyci zawsze wygrywaj$, a marki pozycjonowane ni#ej s$ z góry 

na straconej pozycji? Postanowili"my to sprawdzi%. 
Odpowied& znajdziecie na kolejnych stronach. 
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 Tekst: Marek Lacki  Zdj!cia: AV
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Faworyci nie zawsze wygrywaj! – ten brak regu"y odnosi si# 
nie tylko do sportu, ale ma tak$e zastosowanie i na „naszym” 
podwórku. To pierwszy test niedawno zmodernizowanych 
Dali Opticonów.

Seria Opticon by!a produkowana przez 
oko!o pi"# lat. Cieszy!a si" uznaniem 

u$ytkowników i doczeka!a si" wielu pozy-
tywnych recenzji. Ale czas leci nieub!aga-
nie i pó! dekady to wystarczaj%cy okres, aby 
pomy&le# o zmianach. W przypadku odm!o-
dzonej gamy opatrzonej dopiskiem Mk2 
maj% one charakter typowo ewolucyjny. 
Poprawiono to i owo, nie zmieniaj%c jednak 
zasadniczych cech ani wygl%du omawianej 
gamy. Dotyczy to tak$e mniejszych z dwóch 
pod!ogówek w tej serii –'modelu 6. 

BUDOWA
Spo&ród czterech par zestawów g!o&niko-
wych, jakie znalaz!y si" w te&cie grupowym, 
Dali wyró$niaj% si" najwi"ksz% kubatur% – s% 
nie tylko najwy$sze, ale i najpot"$niejsze. 
Maj% te$ zupe!nie inn% koncepcj" podzia!u 
cz"stotliwo&ci pomi"dzy poszczególnymi 
g!o&nikami ni$ ma to miejsce w pozosta!ych  
kolumnach z grupy. Wzorem poprzedników  
zastosowano tzw. hybrydowy zespó! twe-
etera b"d%cy po!%czeniem tradycyjnej 
kopu!ki tekstylnej (która uros!a o 1 mm 
wzgl"dem pierwszej generacji) oraz twe-
etera wst"gowego, który rozszerza pasmo 
przenoszenia do 30 kHz. Powi"kszenie 
cewki umo$liwi!o zastosowanie ni$szej cz"-
stotliwo&ci podzia!u (w tym przypadku jest 
to 2,2 kHz). Wst"ga zaczyna dzia!a# dopiero 
w najwy$szej oktawie – sygna! do niej poda-
wany przechodzi przez filtr górnoprzepu-
stowy o cz"stotliwo&ci 14 kHz. Kopu!ka nie 
jest „odcinana” – gra swobodnie do ko(ca 
pasma, tak wi"c w obszarze najwy$szych 
s!yszalnych (albo i nie, zale$nie od wieku 
s!uchacza) cz"stotliwo&ci dochodzi do inter-
ferencji fal promieniowanych przez obydwa 
g!o&niki. Maj% one &rednic" 165 mm i rów-
nie$ pracuj% równolegle, ale tylko w niskim 
zakresie pasma (do 800 Hz), czyli tam, 
gdzie ich energia jest najbardziej potrzebna, 
a interferencja obu )róde! nie grozi zabu-
rzeniami charakterystyk kierunkowych. 

Dali 
    Opticon 6 Mk2

Charakterystyczne br%zowe membrany s% 
wykonane z pulpy celulozowo-drzewnej, 
b"d%cej autorskim rozwi%zaniem akustyków 
Dali. Pod tym wzgl"dem nic si" nie zmieni!o.  
Nabiegunniki magnesów wykonano ze spe-
cjalnego proszku ferromagnetycznego SMC 
(Soft Magnetic Compound) odznaczaj%-
cego si" zmniejszon% przewodno&ci% elek-
tryczn% przy zachowaniu du$ej przenikalno-
&ci magnetycznej. Chodzi o redukcj" efektu 
pr%dów wirowych, a w konsekwencji zmiany 
indukcyjno&ci cewki w zale$no&ci od po!o-
$enia oraz zniekszta!ce( nieliniowych towa-
rzysz%cych obu tym zjawiskom. Dali podaje, 
$e g!o&niki nisko-&redniotonowe s% „nowe”, 
nie precyzuj%c jednak na czym polegaj% 
wprowadzone modyfikacje. Nabiegunniki 
SMC by!y stosowane równie$ w pierwszej 
generacji Opticonów. 
Wiadomo natomiast, $e zmodyfikowano 
porty BR, dodaj%c im wyprofilowanie od 
wewn"trznej strony. Przy okazji lekko 
zwiekszy!a si" cz"stotliwo&# zestrojenia 
uk!adu –'do 43 Hz. Podwójnie wyprofilo-
wane tunele s% teraz bardziej odporne na 
powstawanie zjawiska turbulencji przy 
du$ych poziomach SPL, które skutkuje efek-
tem „pofukiwania” portów. 
W &lad za zmianami w konstrukcji hybry-
dowego tweetera, a konkretniej kopu!ki 
wysokotonowej, poszed! tuning zwrotnicy, 
w której –'zdaniem producenta – zastoso-
wano lepsze, mniej stratne komponenty. 
Tego niestety nie byli&my w stanie spraw-
dzi#, poniewa$ nie testowali&my Opticonów 
6 pierwszej generacji. Zwrotnic" zintegro-
wano z terminalami g!o&nikowymi. P!ytki 
s% du$e i zawieraj% przyzwoitej jako&ci 
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Dali, jako jeden z niewielu 
producentów, trzyma si! 
podwójnych terminali. 
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Dali twierdzi, !e poprawi"o jako#$ elementów w zwrotnicy. I faktycznie 
chyba tak jest, cho$ „szale%stw" tutaj nie wida$. 

2016

komponenty. Trzy z czterech 
cewek s! powietrzne, prócz nich 
mamy rezystory ceramiczne 
i trzy kondensatory polipropy-
lenowe (tu wydaje si", #e jest 
post"p, poniewa# w Opticonach 
2 zastosowano wy$!cznie elek-
trolity). Co wi"cej, elementy 
polutowano metod! punkt 
w punkt. Terminale g$o%nikowe 
maj! podwójne gniazda –&du#e 
i wygodne, z porz!dnymi zwo-
rami. Z danych technicznych 
wynika, #e 1 dB obni#y$a si" 
efektywno%' i minimalnej korek-
cie uleg$o pasmo przenoszenia. 
Obudow", któr! z zewn!trz 
pokryto niestety drewnopo-
dobn! oklein!, a od frontu 
polakierowano na czarny mat, 
wykonano z p$yt MDF. Przednia 
%cianka ma grubo%' 25 mm. 
Wzmocnienia przybra$y posta' 
poprzeczek spinaj!cych boczne 
%cianki. Wyt$umienie jest umiar-
kowane i sk$ada si" z p$atów 
sztucznej we$ny. Jak ju# wspo-
mnia$em, zastosowano dwa 
tunele BR przykr"cane do 
obudowy.
Z poprzedniego modelu przej"to 
aluminiowe stopki mocowane 
do przedniej i tylnej cz"%ci bocz-
nych %cianek. W wystaj!ce poza 
obrys obudowy nó#ki wkr"ca 
si" kolce, które maj! do%' krót-
kie gwinty i ograniczony zakres 
regulacji, a dost"p do regulacji 
przy stoj!cych kolumnach 
jest utrudniony. W zestawie 

nie znajdziemy podk$adek 
ochronnych. 
Plastikowo-tekstylna maskow-
nica jest montowana trady-
cyjnie – na ko$ki, które pewnie 
osadzono w gumowanych gniaz-
dach. Zdaniem in#ynierów Dali 
takie rozwi!zanie gwarantuje 
lepsz! stabilno%' maskownic 
i uniemo#liwia ich rezonowanie. 
Otwory monta#owe estetycznie 
wkomponowano w ko$nierze 
g$o%ników. 

BRZMIENIE
Musz" przyzna', #e du(skie 
(i dodajmy, #e produkowane 
w Danii) zestawy by$y fawory-
tem tego testu. Trafi $y jednak 
na naprawd" siln! konkurencj" 
w postaci dwóch, w dodatku 
wyra)nie ta(szych kolumn. Si$! 
rzeczy wp$yn"$o to na ocen" 
Opticonów –&kolumn niew!t-
pliwie ciekawych i wyró#niaj!-
cych si". Maj! one cechy, któ-
rymi przebijaj! rywali w grupie 
testowej. 
Wyj!tkowo precyzyjna jest ste-
reofonia. Lokalizacja wokali 
i wszelkich innych )róde$ pozor-
nych na %rodku sceny odznacza 
si" nieprzeci"tn! precyzj!. 
Ka#dy g$os jest dok$adnie 
wyci"ty z t$a, niemal idealnie 
punktowy, z bardzo dok$adnie 
zaznaczonym obrysem. Ca$o-
%ciowo jednak przestrze(, mimo 
i# precyzyjna, nie jest tak pla-
styczna jak z drugich du(skich 
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OCENA 68%
KATEGORIA SPRZ!TU C  

DYSTRYBUTOR: Horn Distribution 
www.horn.pl 
CENA (ZA PAR!): 8598 z! 
Dost"pne wyko#czenia: okleina drewnopodobna 
czarna, satynowy lakier czarny lub bia!y

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja: 2,5-dro$na z supertweeterem, 
BR wentylowany do ty!u
G!o"niki: g!o%nik wst"gowy 17x45 mm, 
kopu!ka tekstylna 29-mm, 2 x 165-mm 
midwoofer celulozowo-drzewny
Zalecana moc wzmacniacza: 25 –&200 W
Cz#stotliwo"$ podzia!u: 800 Hz, 2,2 kHz, 14 kHz
Pasmo przenoszenia: 48 Hz – 30 kHz  (±3 dB)
Efektywno"$: 88 dB (2,83 V/1m)
Impedancja*: 5 ', min. 4,1 ' (190 Hz)
Wymiary (wys. x szer. x g!#b.)*: 
1020 x 194 x 300 mm (na kolcach, bez 
maskownicy; szeroko%( bez coko!ów)
Masa*: 18,2 kg (bez maskownicy)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OCENA
10

Mimo !e nie jest to silny efekt, to jednak brzmienie 
Opticonów trzeba uzna" za charakterystyczne, do#" jasne. 

NEUTRALNO"#

Pod tym wzgl$dem osi%gi Dali s% zbli!one do System Audio.
PRECYZJA

W brzmieniu pojawia si$ pewna niespójno#" góry z reszt% 
pasma. 

MUZYKALNO"#

Je#li wzi%" pod uwag$ ostro#" lokalizacji &róde' pozornych 
pomi$dzy kolumnami, Opticony s% wyj%tkowe.

STEREOFONIA

Nie jest &le, ale przy tych gabarytach powinno by" lepiej. 
DYNAMIKA

Basu jest nieco za ma'o. Szybko#" subiektywnie 
umiarkowana. 

BAS

* - warto!ci zmierzone

 Impedancja i faza elektryczna
Opticony 6 Mk2 s! typowym, 
raczej niewymagaj!cym 
obci!"eniem dla wzmacniacza. 
Przebieg modu#u impedancji i fazy 
elektrycznej (linia czerwona) 
nale"y uzna$ za przyjazny. 
Minimum o warto%ci 4,1 &  pojawia 
si' przy 190 Hz. Za znamionow! 
warto%$ impedancji przyjmujemy 
5 & , co jest w#a%ciw! klasyfikacj! 
dla bardzo wielu kolumn 2,5- 
i 3-dro"nych (inna sprawa, "e 
generalnie niepraktykowan! przez 
producentów, a szkoda). (FK) 

kolumn, a scena nie ma tej swobody 
i szeroko!ci.
Wokale brzmi" wyj"tkowo efektowne. Nie 
tylko z powodu ich ogniskowania, lecz 
tak#e z uwagi na ich rozja!nienie. Brzmi" 
dzi$ki temu soczy!cie, bardzo wyra%nie, ale 
na d&u#sz" met$ okazuje si$, #e sybilanty 
s" eksponowane nieco zbyt cz$sto. Rozja-
!nienie !rednicy daje si$ we znaki tak#e na 
ró#nych instrumentach.
Jeszcze odwa#niej Dali poczynaj" sobie 
w górze pasma. Hybrydowy tweeter nie 
szcz$dzi wysokich tonów, serwuj"c je 
w obfito!ci. Góra jest przy tym bardzo pre-
cyzyjna i szybka. To akurat typowe dla 
przetwornika wst$gowego. Obiektyw-
nie rzecz bior"c wysokie tony s" dobrej 
jako!ci, je!li ocenia' je w oderwaniu od 
innych sk&adników brzmienia. Patrz"c jed-
nak ca&o!ciowo, trzeba zauwa#y', #e bar-
dzo szybki tweeter w po&"czeniu z bar-
dziej konwencjonalnymi pod tym wzgl$dem 
i &agodnymi w barwie membranami drzew-
nymi po prostu wyprzedza !rednic$ i dó& 
pasma. W efekcie powstaje pewna niespój-
no!' (– wra#enie, #e wysokie tony graj" 

jakby osobno, przez co wydaj" si$ bardziej 
podkre!lone. 
Mimo du#ej obudowy i wi$kszych woofe-
rów ni# u rywali, w niskich rejestrach dzieje 
si$ nie za wiele. Basu jest mniej ni# z Davi-
sów i System Audio, szczególnie w najni#-
szej oktawie. )atwo tak#e us&ysze' ró#-
nic$ w definicji i szybko!ci. Bas Davisów 
wyra%nie górowa& motorycznie nad Dali. 
Z kolei wolniejszy od Davisa bas z kolumn 
System Audio wydawa& si$ by' bardziej 
obecny w ni#szym podzakresie, oferowa& 
tak#e lepsze ró#nicowanie barw. Mimo 
wszystko bas Opticonów jest przyzwoitej 
jako!ci, nie ci"gnie si$ i nie jest zbyt jed-
nostajny, jednak na tle szybko graj"cego 
tweetera wydaje si$ subiektywnie nieco 
za wolny. Dodam, #e inne modele tej samej 
marki, z g&o!nikami basowymi opartymi na 
tych samych membranach (cho'by ta*sza 
seria Oberon), ale w zestawieniu z trady-
cyjnym tweeterem kopu&kowym, graj" bar-
dziej spójnie. 

NASZYM ZDANIEM
Z pewno!ci" pewnej grupie s&uchaczy 

nowe Opticony przypadn" do gustu. B$dzie 
to jednak zale#e' od pod&"czonej elektro-
niki. Ta – na zasadzie przeciwie*stwa – nie 
powinna brzmie' jasno, wr$cz przeciwnie:( 
ciep&e, lekko przyciemnione brzmienie 
z mocnym do&em powinno dobrze skompo-
nowa' si$ z tymi zestawami. Precyzja loka-
lizacji i rozja!nienie wy#szego zakresu to 
g&ówne wyró#niki tej konstrukcji. W dzie-
dzinie basu czuli!my chyba najwi$kszy nie-
dosyt – gabaryty obiecywa&y co! wi$cej. 
Szczególnie, #e Dali s" zdecydowanie naj-
dro#sze w grupie. 

G#o%nik nisko-%redniotonowy wydaje si' taki 
sam, jak w poprzedniej generacji. 

W zespole tweetera hybrydowego pracuje 
teraz inna, nieco wi'ksza kopu#ka. 
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Kolumny marki Davis kojarz! si" z pewn! specyfik! 
brzmieniow!, typow! dla francuskich marek g#o$nikowych 
w latach 90. W tym kontek$cie nowiutkie Kryptony okaza#y 
si" bardzo mi#! niespodziank!.

Kryptony 6 s! przedstawicielami zupe"-
nie nowej serii, której pozosta"e modele 

pojawi! si#, zgodnie z zapowiedzi! fran-
cuskiego producenta, jeszcze w czerwcu 
br. Tymczasem „szóstki” to jedyny model 
w gamie pozycjonowanej pomi#dzy ta$sz! 
seri! Balthus a dro%szymi liniami Courbet 
i Dream. 
Przypomnijmy, %e Davis Acoustics powsta" 
w 1986 r. i od pocz!tku specjalizowa" si# 
w produkcji g"o&ników z membranami z w"ó-
kien aramidowych (kevlarowych), w#glo-
wych i szklanych. Od 1993 r. Davis wytwa-
rza gotowe zestawy g"o&nikowe do u%ytku 
domowego. Za"o%ycielem firmy by" Michel 
Visan, który pocz!tkowo pracowa" dla 
Audaxa, a nast#pnie dla Siare Acoustique, 
gdzie przez 7 lat piastowa" stanowisko in%y-
niera do spraw rozwoju, a nast#pnie dyrek-
tora technicznego. Michel postanowi"  
za"o%y' w"asn! firm# w momencie, gdy 
firma Siare zosta"a sprzedana koncernowi 
Harman International. 

BUDOWA
Kryptony to najdrobniejsze kolumny w gru-
pie testowej. S! bardzo smuk"e (szeroko&' 
zaledwie 16 cm), niewysokie i silnie odchy-
lone do ty"u, czego nie dojrzymy (ciekawe, 
dlaczego) na %adnym zdj#ciu producenta. 
G"ówna bry"a obudowy ma form# prosto-
pad"o&cienn!, jednak%e zintegrowany z ni! 
cokó" przybra" kszta"t klina. Efekt pochyle-
nia dodatkowo pot#guje brak kolców w tyl-
nej cz#&ci coko"ów (s! jedynie gumowe 
podk"adki). Stabilno&' wa%!cych niespe"na 
13 kg kolumn nie jest zbyt dobra, na co 
powinni zwróci' uwag# rodzice ma"ych 
dzieci i w"a&ciciele kotów. Zwinne czwo-
ronogi mog! ponadto bardzo polubi' este-
tyczne maskownice wykonane z grubej, 
szarej tkaniny, mocowane magnetycznie. 
Korzy&ci wynikaj!ce z odchylenia kolumn 
do ty"u o do&' znaczny k!t (7-8 stopni) to 

Davis 
    Krypton 6

wyrównanie czasowe g"o&ników, a przy 
okazji tak%e rasowy wygl!d. Trzeba przy-
zna', %e estetyka wykonania Kryptonów 
prezentuje wysoki poziom. W naszej oce-
nie Davisy s! ciekawsze wizualnie od pozo-
sta"ych kolumn w testowej grupie, co warto 
podkre&li' o tyle, %e w tej materii ta firma 
nigdy nie brylowa"a. To, %e obudowy zosta"y 
wyko$czone oklein! drewnopodobn! 
(orzech ameryka$ski) w ogóle nie przeszka-
dza. Raz, %e kolorystyka i faktura okleiny 
s! atrakcyjne, dwa –(%e po"!czono j! z g"ad-
kim frontem "adnie pomalowanym na szary 
(wpadaj!cy w niebieski) mat. Ca"o&', uzu-
pe"niona wspomnianymi grillami, wygl!da 
apetycznie. Dost#pne jest te% wyko$czenie 
z bia"ym frontem i jasn! oklein!. Terminal 
g"o&nikowy te% budzi skojarzenia z dro%-
szymi kolumnami –(bardziej ni% w przypadku 
rywali, cho' trzpienie mog"yby by' lepsze. 
Wida', %e Davis mocno przy"o%y" si# do tego 
projektu, dbaj!c o detale. 
Do aluminiowych paneli terminali g"o&ni-
kowych od spodniej strony zamontowano 
p"ytk# zwrotnicy. Filtry nie s! zbytnio roz-
budowane, a jako&' elementów jest rozcza-
rowuj!ca. Wszystkie cztery kondensatory s! 
elektrolityczne. Nie nale%y si# jednak tym 
zbytnio sugerowa', gdy% zmieni' elementy 
na lepsze jest "atwo, za& poprawi' z"y pro-
jekt – nieporównywalnie trudniej. A to on 
w pierwszej kolejno&ci decyduje o sukce-
sie brzmieniowym. Lepsze komponenty 
pozwalaj! jedynie uszlachetni' brzmienie 
i wzmocni' walory danej konstrukcji. 
Obudow# wykonano z niezbyt grubych p"yt 
MDFu i wewn!trz wzmocniono poziomymi 
wie$cami z rozpórkami spinaj!cymi &cianki 
boczne. W newralgicznych miejscach "!cze-
nia &cianek wzmocniono dodatkowymi 
listwami, wklejonymi pionowo. 
Uk"ad g"o&ników odzwierciedla trójdro%n! 
konstrukcj# zestawu. Mamy tu wi#c, mimo 
tej samej &rednicy, oddzielny g"o&nik 
basowy i oddzielny &redniotonowy. Warto 
zwróci' uwag# na ten drugi. Wykonano go 
z w"ókien kevlarowych. Davis u%ywa ple-
cionki z szerokich i p"askich pasów tego 
w"ókna, co te% jest do&' charakterystyczne 
dla tego producenta. Je&li kto& pami#ta pol-
skie Radmory z po"owy lat 90, czyli LS-30 
i LS-40, zapewne doskonale kojarzy, o czym 
mówi#. Radmor korzysta" w"a&nie z g"o&ni-
ków marki Davis (17 KVL). Ich membrany 
pokryto lepk! substancj! i by"y naturalnie 
%ó"te. Tutaj w"ókna s! tak%e powleczone, 
jednak membrana nie lepi si# i jest czarna. 
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W centrum g!o"nika znajduje si# nieru-
chomy sto$ek fazowy wykonany z alumi-
nium, co mo$e poprawia% ch!odzenie cewki.
G!o"nik basowy o twardej membranie 
z celulozowej pulpy otrzyma! w!asn& 
komor# robocz&, która zajmuje wi#kszo"% 
obj#to"ci skrzynek. Zosta!a ona wyt!umiona 
sztuczn& we!n& jedynie w górnej cz#"ci, 
czyli na wysoko"ci samego g!o"nika. Ni$ej 
pozostawiono go!e "cianki. Komora wenty-
lowana jest przez szczelinowy tunel bas-
-refl eksu, który wyprowadzono do przodu. 
Wysokie tony odtwarza kopu!ka wykonana 
z powlekanego materia!u tekstylnego. Ko!-
nierz w ca!o"ci pokryto czym" w rodzaju 
pianki, z pewno"ci& nieoboj#tn& akustycz-
nie (t!umienie odbi%). Takiej samej pianki 
u$yto na kraw#dziach g!o"ników "rednio-
tonowego i niskotonowego – maskuje ona 
po!&czenia i skutecznie utrudnia demonta$ 
g!o"ników w warunkach pozaserwisowych. 

BRZMIENIE
O ile dotychczasowe do"wiadczenia 
z kolumnami marki Davis obfi towa!y we 
wra$enia zwi&zane z wyra'nym wyostrze-
niem i rozja"nieniem brzmienia, o tyle 
w nowych Kryptonach odkry!em, $e 
podobne zjawiska s& im raczej obce. Co 
prawda brzmienie jest raczej do"% twarde 
i precyzyjne, ale po pierwsze mie"ci si# 
w granicach neutralno"ci i nie ma tenden-
cji do wyostrzenia i rozja"nienia, a ponadto 
jest spójne. Równowag# rejestrów oceniam 
jako zupe!nie poprawn&. Nie odnotowa!em 
dominacji $adnego zakresu, nie powsta!o 
te$ wra$enie, $e czegokolwiek brakuje. 
Kolumny odznaczaj& si# bardzo dobr& 

stereofoni&. Precyzyjnie ogniskowane 
wokale s& lokalizowane za lini& kolumn. 
Sposób obrazowania jest nienachalny, 
wr#cz przyjazny dla s!uchacza. Nie powstaje 
efekt wypychania pierwszego planu, ale te$ 
nie brakuje namacalno"ci. Wysoko oceni!em 
ogólne wra$enie przestrzenno"ci brzmienia. 
Góra pasma jest wyra'na i czysta. Poziom 
rozdzielczo"ci nale$y uzna% za wysoki, bio-
r&c pod uwag# cen# tych kolumn (7000 z!). 
Uderzenia w talerze s& szybkie i precyzyjnie 
oddane. Czu% spor& porcj# energii, ale jed-
nocze"nie nie odczuwa si# $adnego przery-
sowania czy nadmiernego rozja"nienia. 
(rednica tak$e jest precyzyjna i rozdziel-
cza, a co wi#cej, spójnie zgrywa si# z gór& 
pasma. Wspomnia!em ju$ o namacalno"ci 
wokali, co jest zas!ug& nie tylko dobrej ste-
reofonii, ale tak$e wiarygodnie oddanej 
barwy. Omawiany zakres charakteryzuje 
si# dobrym zró$nicowaniem i nasyceniem. 
Mimo i$ jest nieco twardy, to jednak odbie-
ra!em go jako naturalny. Zwraca uwag! 
wyj"tkowa czysto#$ przekazu, brak typo-
wych zniekszta%ce&, przynajmniej na tle 
rywali. 
Pojedynczy g!o"nik o "rednicy 130 mm, 
który obs!uguje zakres niskotonowy nie 
zapowiada rewelacji. Tymczasem okazuje 
si#, $e Davisy dysponuj& "wietnym basem. 
To jedne z mniejszych kolumn w te"cie, 
a mimo to sprawiaj& wra$enie niemal$e 
pe!nopasmowych. D'wi#k cechuje ca!o-
"ciowo bardzo dobre podparcie na dole. To 
w dodatku bas wysokiej jako"ci pod wzgl#-
dem ró$nicowania, ale jeszcze bardziej pod 
wzgl#dem motoryki. Okre"li!bym go jako 
równy i szybki. Ma wyraziste kraw#dzie, 

Kolumny podłogowe 6000-8600 zł.indd   Kolumny podłogowe 6000-8600 zł.indd   10.06.2021   11:1810.06.2021   11:18



54

TEST GRUPOWY   P       

OCENA 88%
KATEGORIA SPRZ!TU B  

DYSTRYBUTOR: Trimex, www.trimex.pl 
CENA (ZA PAR!): 6990 z!
Dost"pne wyko#czenia: front szary lub bia!y 
mat; boki: orzech ameryka#ski, czarny jesion, 
jasny d$b

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja: 
3-dro%ny BR wentylowany do przodu
G!o"niki: tweeter tekstylny 28-mm, 
&redniotonowy 130-mm z membran$ 
kewlarow$, 130-mm niskotonowy 
z membran$ celulozow$
Moc nominalna/maksymalna: 100/150 W
Cz#stotliwo"$ podzia!u: brak danych
Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 24 kHz  (±3 dB)
Efektywno"$: 91 dB 
Impedancja*: 5 ', min. 4,1 '
Wymiary (wys. x szer. x g!#b.)*: 
890 x 160 x 260 mm (bez coko!u) 
960 x 200 x 315 mm (z coko!em)
Masa*: 12,8 kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OCENA
10

Prawid!owa równowaga tonalna. Jedynie delikatne 
rozja"nienie na wokalach.

NEUTRALNO"#

Nic doda#, nic uj$# w tej kwestii. Precyzja jest wy"mienita.
PRECYZJA

Tego si% nie spodziewali"my, ale Davisy brzmi$ naprawd% 
muzykalnie.

MUZYKALNO"#

Mocn$ strona tych kolumn. Zarówno precyzja, jak i ogólne 
wra&enie przestrzenno"ci s$ bardzo dobre.

STEREOFONIA

Spora efektywno"# i dobra odporno"# na kompresj% 
DYNAMIKA

Mocny, równy, precyzyjny. Nie traci energii i precyzji tak&e 
w najni&szej oktawie. Dobre zró&nicowanie barw. 

BAS

* - warto!ci zmierzone

 Impedancja i faza elektryczna
Wykres modu!u impedancji ujawnia 
minimum o warto"ci 4,1 #  w górnym 
basie (144 Hz) oraz nietypowe, podwójne 
maksimum poni$ej cz%stotliwo"ci 
zestrojenia bas-refleksu (60-61 Hz). Nie 
wiemy, co jest tego przyczyn& (górna 
komora nie jest wentylowana). W okolicach 
300 Hz widoczne s& zaburzenia mog&ce 
"wiadczy' o rezonansach obudowy. 
Za znamionow& warto"' impedancji 
Kryptonów mo$na przyj&' 5 # . 
Zwracaj& uwag% do"' du$e rozbie$no"ci 
w przebiegu modu!u impedancji powy$ej 
1,5 kHz pomi%dzy jedn& i drug& sztuk& 
z testowej pary. (FK)

które nie „t"pi# si"” wraz ze schodzeniem  
w dó$ na skali cz"stotliwo!ci. Nawet 
w niskich oktawach odnajdziemy precy-
zj" i szybko!% na miar" wy&szych reje-
strów. W rezultacie Davisy brzmi# bardzo 

rytmicznie. W po$#czeniu z du&# efektyw-
no!ci# i odporno!ci# na kompresj" przy g$o-
!nym graniu zapewniaj# te& nieprzeci"tn# 
dynamik". Nawet przy du&ych poziomach 
g$o!no!ci, w spi"trzeniach dynamicznych, 
Davisy nie gubi# si" i nie przejawiaj# ten-
dencji do zlewania si" d'wi"ków. Trzeba 
przyzna%, &e jest to osi#gni"cie w rozwa&a-
nym przedziale cenowym. 

NASZYM ZDANIEM
Dystrybutor nie ukrywa, &e pok$ada spore 
nadzieje zwi#zane z tym modelem. Nie 
wypada nam nic innego, jak tylko potwier-
dzi%, &e Davis zaprojektowa$ bardzo dobre 
kolumny. S# $adne, zgrabne i ustawne, a pod 
wzgl"dem brzmieniowym wysoce uniwer-
salne. Dobrze skrywaj# swój francuski rodo-
wód, graj#c czystym, niezmanierowanym 
d'wi"kiem. S# rozdzielcze w ca$ym pa!mie, 
maj# bardzo dobr# dynamik", s# rytmiczne 
i w dodatku brzmi# spójnie. Mimo niewiel-
kich rozmiarów, zapewniaj# ca$kiem pe$no-
pasmowe wra&enie w zakresie basu, który 
nie traci precyzji w najni&szej oktawie. 
Reasumuj#c, spore pozytywne zaskoczenie. 
Czy&by czarny ko( tego testu? 

Elektrolity w torze tweetera to ju$ daleko 
id&ca oszcz%dno"'. Mo$e warto by pomy"le' 
o wersji specjalnej albo tuningu?  

Klinowaty cokó! wyra(nie wystaje z ty!u 
ze wzgl%du na du$e pochylenie obudów do 
ty!u, uzyskiwane tak$e za po"rednictwem 
kolców wkr%canych tylko z przodu. Tabliczka 
znamionowa jest metalowa. 
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Jedyne w grupie kolumny z Niemiec robi! bardzo dobre, 
pierwsze wra"enie. Solidno#ci wykonania nie towarzyszy 
jednak uniwersalne brzmienie. 

Niemiecki Phonar Akustik istnieje od 
1983 roku, a nad Wis!" znany by! ju# 

w latach 90. Kolumny tej marki (np. P30) 
zapami$ta!em jako do%& charakterne, graj"ce 
w „m$skim” stylu. 
Jest to producent skupiaj"cy si$ na %rednim 
segmencie zestawów g!o%nikowych. W obec-
nej ofercie znajduj" si$ dwie linie. Obie nosz" 
wspóln" nazw$ Veritas. Veritas Style to linia 
podstawowa, która nie jest sprzedawana 
w Polsce. Testowany model nale#y do drugiej, 
wy#ej pozycjonowanej gamy Veritas Next 
i jest w niej najmniejsz" pod!ogówk". Wszyst-
kie kolumny z tej serii (z wyj"tkiem g!o%ni-
ków centralnych) s" dost$pne tak#e w wersji 
aktywnej (Veritas Match Air). Ró#ni" si$ one 
zastosowaniem innego, pier%cieniowego, g!o-
%nika wysokotonowego.

BUDOWA
Przygl"daj"c si$ skrzynkom Phonarów mo#na 
si$ !atwo pomyli& i przypisa& je dro#szym 
kolumnom. Uwag$ zwraca nie tylko bardzo 
!adnie po!o#ony lakier fortepianowy  
(dost$pne s" tak#e wersje w naturalnych 
okleinach, czego nie oferuje #aden z rywali), 
ale tak#e kszta!t obudowy o doskonale dobra-
nych proporcjach. Jest ona pochylona do ty!u 
i spoczywa na szerokim cokole, który tak#e 
wyko'czono lakierem fortepianowym. Wyko-
nano go z podwójnej p!yty MDF. Istnieje  
ponadto mo#liwo%& zamówienia kolumn 
z coko!em aluminiowym, dop!ata jest jednak 
s!ona – wynosi 1400 z!. Dobre wra#enie robi 
front, którego znaczn" grubo%& (31 mm)  
mo#na oceni& po odleg!o%ci do szczeliny 
!"cz"cej go ze %ciank" boczn". P!aszczyzna 
frontu zosta!a po lewej i prawej stronie sfazo-
wana pod k"tem 45 stopni. (ci$cie biegnie po 
!uku – front zw$#a si$ w górnej i dolnej cz$-
%ci. Ogólne wra#enie dopracowania obudowy 
jest bardzo dobre, cho& do%& mi$kka p!yta 
i brak gwintów w otworach monta#owych na 
tym pu!apie cenowym ju# nie powinny mie& 
miejsca.  
Z ty!u znajduj" si$ dwa wyprofilowane 
otwory tuneli BR o zró#nicowanej %rednicy. 
Górny przypisany jest g!o%nikowi nisko-%red-
niotonowemu, za% dolny – basowemu. Oba, 
mimo #e takie same, maj" ró#n" funkcj$, co 
odzwierciedla konstrukcja obudowy. Górny 
ma do dyspozycji znacznie mniejsz"  
komor$, która w dodatku zosta!a mocno 
wyt!umiona g$sto upakowan" sztuczn" 
we!n". Komora dolna jest dwukrotnie wi$ksza 
i t!umiona bardziej umiarkowanie. Przegroda 
dziel"ca komory ma skomplikowany kszta!t, 

przypominaj"cy podwójny schodek. 13-cm 
midwoofery pochodz" od Peerlesa z serii 
HDS (HDS-P830933), co oznacza, #e ich 
membrany wykonano z papieru pokrytego 
warstw" nomeksu. W centrum membran 
znajduj" si$ p!askie nak!adki przeciwpy-
!owe. Kosze s" odlewane. Magnesy nie maj" 
otworów wentylacyjnych. 
G!o%nik wysokotonowy to klasyczna kopu!ka 
tekstylna o %rednicy cewki 26 mm (Phonar 
podaje w danych technicznych %rednic$ 27 
mm), któr" jest produkt z podstawowej linii 
Scan Speak Discovery – D2604.
Okablowanie wewn$trzne zrealizowano p!a-
skimi ta%mami. Zwrotnica zosta!a rozbita na 
dwie oddzielne p!ytki i jest wy#szej jako%ci 
ni# u rywali. Jedn" umieszczono w komo-
rze woofera i zawiera ona tylko cewk$ 
rdzeniow" i kondensator (najprostszy filtr 
drugiego rz$du). Druga, wi$ksza p!ytka, 
znalaz!a si$ w górnej komorze. Zawiera ona 
9 elementów, a w%ród nich zwracaj" uwag$ 
kondensatory Audyn Cap. Pochodz"ce od 
Inter Techniki rezystory cermetowe s" co 
prawda a# cztery, ale jednocze%nie pracuj" 
tylko dwa. Umieszczone obok siebie 3 opor-
niki wykorzystywane s" naprzemiennie, 
a wybór realizowany jest poprzez prze!o#e-
nie zworki na terminalu g!o%nikowym. Mo#-
liwe jest po!o#enie 0 dB (u#yte w te%cie), 
+2 lub -1 dB. 
 

BRZMIENIE
Wygl"d Phonarów rozbudza apetyt na dobre 
brzmienie. Gdyby sz!o ono w parze z wygl"-
dem, niemieckie zestawy mia!yby chyba 
wygran" w kieszeni. Rzeczywisto%& jest 
jednak nieco inna. 
P4 Next s" z natury dosy& ofensywne. 
Takimi zreszt" pami$tam kolumny tej marki 
jeszcze z lat 90. Manier$ t$ s!ycha& ju# 
od pierwszych taktów dowolnej muzyki. 
By!o to wyra)ne zarówno na tle rywali 
z grupy, jak te# w odniesieniu do neutral-
nych kolumn redakcyjnych. Niemieckie 
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Phonar 
    Veritas P4 Next
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pod!ogówki graj" mocno do przodu, w kie-
runku s!uchacza. Dla mi!o#ników takiego 
brzmienia to wybór jak znalaz!, jak równie$ 
dla tych, którzy posiadaj" wycofane w cha-
rakterze wzmacniacze i chcieliby, aby nada% 
im troch& $ycia. Ofensywno#% brzmienia nie 
jest zwi"zana z jakim# nadmiernym rozja-
#nieniem – równowaga rejestrów okazuje 
si& najzupe!niej poprawna. Co wi&cej, wyso-
kie tony s" stosunkowo dobrze wygaszane 
i czyste. 
Stereofonia w obszarze pomi&dzy kolum-
nami, na pierwszym planie, pozwala na 
dobr" lokalizacj& 'róde! pozornych, jednak 
nie s" one a$ tak punktowe, jak u rywali 
z grupy. Kraw&dzie 'róde! zosta!y lekko roz-
myte. Efekty otoczenia d'wi&kiem –(zw!asz-
cza te, które powinny by% s!yszane z ty!u – 
pojawiaj" si&, ale mo$na je !atwo przeoczy%.  
We fragmentach, gdzie wzorowe pod tym 
wzgl&dem System Audio bardzo wyra'nie  
pokazywa!y 'ród!o pozorne z ty!u, lekko po 

lewej, Phonary jedynie delikatnie sygnalizo-
wa!y, $e d'wi&k dobywa si& gdzie# z tego 
obszaru. 
Mimo ogólnej ofensywno#ci i ekspansywno-
#ci d'wi&ku, ch&ci do grania w dynamicznym 
stylu, w ca!ym pa#mie odczuwalne jest te$ 
lekkie zmatowienie barw, wynikaj"ce z typo-
wego dla kolumn w tej cenie ograniczenia 
przejrzysto#ci. Phonary nie wybijaj" si& w tej 
dziedzinie, dorównuj"c Dali, ale ust&puj"c 
Davisom i System Audio.   
Bas jest obj&to#ciowo zbli$ony do Dali 
i nieco mniejszy ni$ w Davisach i System 
Audio. Szybko#% nie wzbudza uwag krytycz-
nych, natomiast barwy mog!yby by% lepiej 
ró$nicowane. 

NASZYM ZDANIEM
S"dz&, $e Phonary spodobaj" si& posiada-
czom wzmacniaczy o !agodnym, wycofanym 
charakterze, ale te$ g&stych i nasyconych 
barwach. Podobno bardzo dobrymi partne-
rami s" konstrukcje francuskiego Atolla – to 
ca!kiem mo$liwe. W zestawieniu z typowym  
„tranzystorem” P4 mog" by% subiektywnie  
nieco natarczywe, mimo $e ogólna równo-
waga rejestrów jest ca!kiem poprawna. Spor" 
warto#ci" dodan" jest obudowa –(nie tylko 
solidna, ale te$ proporcjonalna i #wietnie 
wyko)czona, tak$e w fornirach. 

OCENA 68%
KATEGORIA SPRZ!TU C  

DYSTRYBUTOR: Nautilus, www.nautilus.net.pl 
CENA (ZA PAR!): 7900 z! 
Dost"pne wyko#czenia: lakiery: czarny mat, 
czarny po!ysk, bia!y po!ysk; okleiny: wi$nia, 
orzech, orzech po!ysk

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja: 
2,5-dro%ny BR wentylowany do ty!u
G!o"niki: kopu!ka tekstylna 26-mm,  
2 x 133-mm papierowo-nomeksowy
Moc nominalna/maksymalna: 125 / 170 W
Cz#stotliwo"$ podzia!u: 700 Hz, 2,8 kHz
Pasmo przenoszenia: 36 Hz – 27 kHz  (±3 dB)
Efektywno"$: 89 dB (1 W/1m)
Impedancja*: 4 &, min. 3,4 & (195 Hz)
Wymiary (wys. x szer. x g!#b.): 
900 x 191 x 295 mm (bez coko!u) 
943 x 240 x 345 mm (z coko!em i kolcami)
Masa*: 18,4 kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OCENA
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Równowaga rejestrów jest co prawda dobra, jednak 
odczuwa si! charakterystyczn" ofensywno#$.

NEUTRALNO"#

Z jednej strony brzmienie nie jest rozmyte, do#$ sztywne, 
ale z drugiej – nieco matowe, co ogranicza czytelno#$.

PRECYZJA

Kolumny brzmi" w sposób nieco napr!%ony, przez co 
s&uchanie ich przez d&ugi czas z precyzyjn" elektronik" 
mo%e by$ nu%"ce. Podobno warto spróbowa$ z Atollem. 

MUZYKALNO"#

Bliska scena d'wi!kowa z umiarkowanie precyzyjnym 
ogniskowaniem.

STEREOFONIA

Dobra, nie mo%na narzeka$. 
DYNAMIKA

Dobra szybko#$, ale przeci!tna energia w najni%szym 
zakresie. Ró%nicowanie i barwy te% mog&yby by$ lepsze. 

BAS

* - warto#ci zmierzone

 Impedancja i faza elektryczna Wykres impedancji wygl!da do"# typowo 
i nie wzbudza podejrze$ co do silnych 
rezonansów obudowy (ta jest solidna). 
Bas-refleks zestrojono „bez szale$stw”, 
o czym "wiadczy niskie pierwsze maksimum. 
Z kolei pierwsze minimum informuje 
o cz%stotliwo"ci dostrojenia uk&adu 
rezonansowego –'jest to 52,5 Hz. Modu& 
impedancji spada do warto"ci nieco poni(ej 
3,4 )  (przy 195 Hz) i utrzymuje si% poni(ej 
4 )  w zakresie od ok. 145 do 365 Hz, czyli 
w najbardziej obci!(onym energetycznie 
podzakresie wy(szego basu i najni(szej 
"rednicy. Faza elektryczna przyjmuje 
nieco wi%ksze warto"ci ni( zwykle i mie"ci 
si% w zakresie ± 49°. Phonary s! wi%c 
wzgl%dnie wymagaj!cym obci!(eniem dla 
wzmacniacza. (FK)
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Podwójne terminale to jeszcze nie wszystko. 
Zworka i otwory pozwalaj! na regulacj% 
wysokich tonów.

Phonar, jako jedyny producent w tej 
grupie, u(y& g&o"ników katalogowych – 
Peerlessa i Scan Speaka. 
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Z mniejszym modelem w gamie Saxo mieli!my do czynienia 
trzy lata temu. Mile go wspominamy, byli!my wi"c ciekawi, 
jak wypadnie dro#sza konstrukcja –$tak si" sk%ada, 
#e najta&sza w tym te!cie. 

System Audio Saxo 60 s! wi"ksz! wer-
sj! podstawowych modeli pod#ogowych 

tej marki – Saxo 40, które ju$ testowali%my 
(recenzja na avtest.pl). Wraz z ca#! seri! 
Saxo otwieraj! ofert", plasuj!c si" w hierar-
chii poni$ej dro$szej serii Legend. Firma ist-
nieje od 1984 roku i zosta#a za#o$ona przez 
muzyka, Olego Witthøfa, który nadaj jest jej 
w#a%cicielem. SA zajmuje si" wy#!cznie pro-
dukcj! zespo#ów g#o%nikowych. Siedziba znaj-
duje si" w Danii, natomiast produkcja odbywa 
si" w Chinach. Producent zapewnia, i$ produ-
kuje kolumny, które nie wytwarzaj! „plastiko-
wego d&wi"ku”. Po zako'czeniu testu musz" 
przyzna(, $e co% w tym jest. Kolumny s! 
obj"te a$ siedmioletni! fabryczn! gwarancj!, 
pod warunkiem rejestracji u producenta.

BUDOWA
Saxo 60 s! kolumnami o bardzo smuk#ej 
posturze, podobnie jak Davisy. S! od nich 
nieznacznie szersze (165 mm) i nieco wy$-
sze, ale obudowy nie s! pochylone do ty#u. 
Pokrywa je bia#y lub czarny lakier matowy, 
pod którym mo$na wyczu( chropowat! struk-
tur" okleiny. O fornirach w wyko'czeniach 
drewnopodobnych mo$emy niestety zapo-
mnie(. Do koloru skrzynek dopasowano 
maskownic", mocowan! na magnesach. 
Obudowy wykonano z niezbyt grubych p#yt 
MDF (front – 19 mm, ty# – 15 mm) i zaopa-
trzono w zintegrowane coko#y poszerzaj!ce 
baz" kolumn i poprawiaj!ce ich stabilno%(, 
chocia$ brak kolców, które zast!piono gumo-
wymi podk#adkami cz"%ciowo niweczy celo-
wo%( tego zabiegu. W %rodku znajduj! si" 
wzmocnienia w postaci poziomych wie'ców, 
spinaj!cych wszystkie %cianki. 
Kolumny maj! konstrukcj" 3-dro$n!, o czym 
%wiadczy zamkni"cie górnego woofera i twe-
etera w subkomorze – jak si" okazuje, nie-
szczelnej. Owa nieszczelno%( jest konse-
kwencj! braku uszczelnienia otworu, przez 
który przechodz! kable sygna#owe do dwóch 
górnych g#o%ników. Ciekawe, czy jest to 
zabieg celowy, czy te$ brak staranno%ci pro-
ducenta. Trudno sobie wyobrazi( sens braku 
uszczelnienia na gruncie akustycznym. 
G#ówna komora kolumn, wspó#dzielona przez 
obydwa g#o%niki basowe o %rednicy 140 mm, 
jest wentylowana do ty#u papierowym tune-
lem bas-refleks. Wyt#umienie jest bardziej 
oszcz"dne ni$ na górze – zastosowano war-
stw" g!bki na bocznych %ciankach. 
G#o%niki %redniotonowy i basowe wykorzy-
stuj! membrany wykonane prawdopodob-
nie z powlekanego papieru, chocia$ to tylko 

nasz domys# (producent nie podaje na 
ten temat $adnych szczegó#ów). G#o%niki 
zaopatrzono w zwyczajne blaszane kosze 
i uk#ady magnetyczne z otworem ch#odz!-
cym cewk". Nie da si" ukry(, $e wygl!daj! 
tanio. Tweeter jest mi"kk! kopu#k! tek-
styln! umieszczon! w firmowym falowo-
dzie DXT wykonanym z tworzywa. 
Zwrotnice zintegrowano z terminalami 
g#o%nikowymi. Pewn! ciekawostk! jest to, 
$e mo$na j! ca#kowicie wyj!( z kolumny, 
wraz z wykr"con! p#ytk! terminala, gdy$ 
po#!czenie z okablowaniem wewn"trznym 
zrealizowano za pomoc! wielostykowej 
kostki. Same g#o%niki tak$e nie maj! po#!-
cze' lutowanych – kable mocowane s! na 
szybkoz#!czki. Z pewno%ci! upraszcza to 
i przyspiesza produkcj", redukuj!c koszty, 
cho( te i tak s! raczej niskie. 
Zwrotnica sk#ada si" z czternastu elemen-
tów: pi"ciu cewek rdzeniowych, jednej 
powietrznej, trzech rezystorów cermeto-
wych, dwóch kondensatorów polipropy-
lenowych i 3 elektrolitów. Wracaj!c jesz-
cze do terminali. Zaopatrzone one zosta#y 
w pojedyncz! par" wygodnych w u$yciu 
gniazd, które rozstawiono bardzo szeroko. 
Akceptuj! ka$dy rodzaj zako'czenia.

BRZMIENIE
Zestawy System Audio s#uchane na rocku 
wydaj! si" ust"powa( Davisom. Maj! jed-
nak pewne cechy, które ujawniaj! si" na 
spokojniejszych formach muzycznych.  
To sprawia, $e s! to zestawy równie inte-
resuj!ce, tyle $e przeznaczone dla innych 
odbiorców. 
Cech! przewodni!, decyduj!c! o ca#o-
%ciowej wysokiej ocenie Saxo, jest jako%( 
barw. Przede wszystkim odnosi si" to do 
%rodka pasma, ale nie tylko. Okazuje si", 
$e barwy serwowane przez du'skie pod-
#ogówki maj! zdecydowan! przewag" 

System Audio 
    Saxo 60
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OCENA 79%
KATEGORIA SPRZ!TU B  

DYSTRYBUTOR: Q21 www.q21.pl 
CENA (ZA PAR!): 5998 z! 
Dost"pne wyko#czenia: winylowa okleina 
bia!a lub czarna

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja: 
3-dro$ny BR wentylowany do ty!u
G!o"niki: tweeter z mi"kk% kopu!k% 25-mm 
w falowodzie DXT, &redniotonowy 140-mm 
i dwa 140-mm niskotonowe z membranami 
z powlekanego papieru
Moc maksymalna: 170 W
Cz#stotliwo"$ podzia!u: brak danych
Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 25 kHz  (±3 dB)
Efektywno"$: b.d.
Impedancja*: 4 ', min. 3,0 ' (140 Hz) 
Wymiary (wys. x szer. x g!#b.)*: 
935 x 165 x 250 mm (bez coko!u i maskownicy)  
970 x 215 x 300 mm (z coko!em, kolcami,  
bez maskownicy)
Masa*: 14,0 kg (bez maskownic)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OCENA
10

Naturalny balans tonalny, przyjazny, !agodny charakter 
barw.

NEUTRALNO"#

Precyzja nie by!a priorytetem, ale i tak jest 
satysfakcjonuj"ca przy odpowiedniej muzyce.

PRECYZJA

System Audio potrafi" oczarowa# naturalno$ci" barw 
instrumentów i g!osów.

MUZYKALNO"#

Bardzo mocny punkt programu. Plastycznie, obszernie, 
dookólnie.

STEREOFONIA

S" pewne ograniczenia.
DYNAMIKA

Od strony motorycznej, zw!aszcza szybko$ci, mo%na 
oczekiwa# nieco wi&cej, jednak zarówno barwa, jak 
i energia s" bardzo satysfakcjonuj"ce. To najlepiej 
ró%nicowany bas w grupie. 

BAS

* - warto!ci zmierzone

 Impedancja i faza elektryczna
Saxo 60 to kolumny 
z trzema g!o"nikami nisko-
"redniotonowymi po!#czonymi 
równolegle, a takie rozwi#zanie 
zwykle rodzi potencjalny problem 
z ma!# impedancj#. I faktycznie, 
zmierzona przez nas warto"$ 
2,99 %  brzmi do"$ gro&nie, 
jednak minimum ma charakter 
„mocno lokalny”. Warto"$ modu!u 
impedancji poni'ej 4 %  jest  
utrzymywana w do"$ w#skim 
zakresie od 110 do 200 Hz. 
Dobrze, aby wzmacniacz dobrze 
tolerowa! obci#'enie sub 
4-omowe i mia! spor# wydajno"$ 
pr#dow#. (FK)

nad konkurentami. Najwi"ksze wra#enie 
robi sposób oddania wokali i instrumentów 
d"tych. Te drugie brzmi$ naturalnie, wiary-
godnie, bez wyostrzenia, w sposób pe%ny, 
ale te# jednocze!nie wyrazisty, z zazna-
czon$ struktur$ harmoniczn$. Nie jest to 
wi"c brzmienie z%agodzone, lecz bogate 
w po#$dane detale, które sprawiaj$, #e 
d"ciaki brzmi$ autentycznie. Mam na my!li 
charakterystycznie „p&f” tr$bki czy drew-
niany ustnik saksofonu – cechy brzmie-
nia, które przes$dzaj$ o tym, czy brzmie-
nie jest wysokiej próby. Musz" przyzna', 
#e pod wzgl(dem jako"ci barw recen-
zowanym kolumnom ca!kiem niedaleko 
do umownego high-endu. Równie du#e 
wra#enie robi$ wokale –(pe%ne, wyraziste, 
realistyczne. S$ wolne od przerysowa), 
sybilantów, a jednocze!nie pozbawione nie-
dopowiedze). Okre!li%bym je jako nasycone 
i wyj$tkowo namacalne, jak na kolumny 
pod%ogowe za 6000 z%. W grupie testo-
wej Saxo okaza%y si" pod tym wzgl"dem 
niezrównane. 
Namacalno!' jest w ogóle mocn$ stron$ 
muzycznego przekazu z tych kolumn. 
Wynika ona z po%$czenia dwóch innych, 
cech, czyli barw i stereofonii. A ta jest 
kolejnym atutem System Audio. Nie jest 
co prawda tak punktowa, jak w Davisach, 
a tym bardziej, jak w przypadku Dali. Zas%u-
guje jednak na wysokie noty. Zdarzenia na 
!rodku sceny nie s$ co prawda ostro wykon-
turowane, lecz sposób budowania sceny 
uwa#am za bardzo plastyczny i nosz$cy 
cechy trójwymiarowo!ci. Odczuwa si" du#$ 
swobod", tzw. powietrze. Scena odzna-
cza si" dobr$ g%"bi$, ale jeszcze lepiej 
wypada szeroko!' panoramy stereo. Efekty 

zachodzenia d*wi"ku od ty%u, czyli za g%ow$ 
s%uchacza (w odpowiednich nagraniach) s$ 
oddawane bardzo sugestywnie. 
Plastyczna przestrze) i %adne barwy %$cz$ 
si" ze spójno!ci$ przekazu, co sprawia, #e 
brzmienie jest jako wyj$tkowo muzykalne 
i wci$gaj$ce.
Ca%o!ci dope%nia bas. Nie jest on co prawda 
tak szybki, jak z Davisów, jednak#e podob-
nie jak tam, ma wystarczaj$cy poziom obfi-
to!ci i zadowalaj$ce rozci$gni"cie. By%em 
usatysfakcjonowany energi$ basu w naj-
ni#szej oktawie. Nie ust"powa%a Davisom, 
wyra*nie góruj$c nad znacznie wi"kszymi 
Dali i Phonarami. Bas jest te# %adnie zró#ni-
cowany, niejednostajny, ma bogat$ barw". 
S$ jednak i minusy. Saxo najlepiej czuj$ si" 
w ma%ych sk%adach, na muzyce instrumen-
talno-wokalnej. W takim repertuarze ocie-
raj$ si" nawet o wybitno!'. W momentach 
spi"trze), gdy muzyka przyspiesza, pojawia 

TEST GRUPOWY   P       

System Audio nie kryje si( z tym, gdzie 
kolumny s# produkowane. 

Zwrotnica jest do"$ rozbudowana, ale w ko)cu 
mamy do czynienia z uk!adem 3-dro'nym. 
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si! nat"ok instrumentów, du#skie zestawy 
troch! si! gubi$, a do d%wi!ku wkrada si! 
nieczysto&'. Im g"o&niej gramy, tym jest to 
wyra%niejsze. Obiektywnie wyst!puj$ te( 
pewne ograniczenia pod wzgl!dem rozdziel-
czo&ci, szczególnie w górze pasma. Daje 
to o sobie zna' na tle znakomitych pod tym 
wzgl!dem Davisów. Z drugiej jednak strony, 
bior$c pod uwag! mo(liwo&ci konkuruj$cych 
w te&cie Dali czy Phonarów, Saxo nie maj$ 
si! czego wstydzi' tak(e i w tej dyscyplinie. 

NASZYM ZDANIEM
Naturalne barwy i muzykalno&' to najmoc-
niejsze strony tych niedu(ych pod"ogówek. 
W tej materii Saxo 60 góruj$ nad rywa-
lami. Bardzo sugestywna jest te( stereo-
fonia z plastycznie rozrysowan$, szerok$ 

i niemal(e otaczaj$c$ s"uchacza scen$ d%wi!-
kow$. )ywio"em tych kolumn s$ niewielkie 
sk"ady wokalno-instrumentalne. Na szybszej 
i g!sto zaaran(owanej muzyce wypadaj$ ju( 
nieco gorzej. Ograniczenia wynikaj$ z szybko-
&ci, nie za& z niedostatków basu, który tak(e 
pozytywnie nas zaskoczy" (drugie miejsce 
w te&cie). Reasumuj$c, s$ to bardzo udane 
kolumny, cho' o zupe"nie innym charakterze 
ni( Davisy. 

TEST GRUPOWY   P       

Wszystkie g!o"niki nisko- i nisko-"redniotonowe 
maj# identyczn# konstrukcj$. Falowód DXT ma 
charakterystyczny profi l. 
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