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T ego typu konfiguracjê znamy równie¿ z kolumn kil-
ku innych firm, ale jest kojarzona z A.P. bardzo
silnie, mimo ¿e zastosowano j¹ tylko w kilku dro¿-

szych modelach. Dawne Virgo by³y najtañszymi A.P. w ten
sposób zaprojektowanymi, obecnie najnowsza (ju¿ chyba
pi¹ta) wersja Tempo równie¿ ujawnia niskotonowe na
swoich bokach. Aspekty akustyczne tego rozwi¹zania opi-
sujemy dalej, warto jednak dodaæ te¿ wymiar (dos³ownie
i w przenoœni) estetyczny – w¹ska przednia œcianka cieszy
siê uznaniem zarówno p³ci piêknej, jak i p³ci audiofilskiej.
Nikt te¿, ani fil ani fob, ani hetero ani homo, nie bêdzie
mia³ nic przeciwko jakoœci wykonania Virgo 3. Do testu
dostaliœmy wersjê w fornirze czereœniowym, który przez
ostatnie lata nieco nam siê ju¿ opatrzy³, a mimo to ca³oœæ
wygl¹da bardzo atrakcyjnie. Absolutnie perfekcyjna robo-
ta stolarska, precyzja widoczna z zewn¹trz, a solidnoœæ
wewn¹trz. Szerokoœci frontu nie zminimalizowano tak
drastycznie, jak pozwala³aby na to 12-cm œrednica g³oœni-
ka œredniotonowego, ale 2-cm zapas po obydwu stronach
wykorzystano dla wykonania zaokr¹gleñ, które przecho-
dz¹ w silniejsze ob³oœci w s¹siedztwie g³oœnika wysokoto-
nowego – falom ³atwiej bêdzie op³ywaæ obudowê. Front
ma gruboœæ a¿ 4-cm! Nie jest to mo¿e jeszcze absolutny
rekord œwiata, ale w relacji do szerokoœci œcianki, gruboœæ
jest tak nadzwyczajna, ¿e a¿ nasuwa siê pytanie – po co?
Boki s¹ ju¿ nieco cieñsze – ale 33-mm to te¿ bardzo
dobry wynik. Trzeba pamiêtaæ, ¿e w w¹skiej obudowie
trudno jest uzyskaæ du¿¹ objêtoœæ netto, i gruboœæ bocz-
nych œcianek silnie j¹ ogranicza – w przypadku Virgo 3 za-
biera ponad 40% ca³kowitej objêtoœci brutto. Ale na tym
nie koniec, bo od wewn¹trz œcianki wyt³umione s¹ ok³a-
dzinami bitumicznymi o gruboœci a¿ 1-cm.

Naturalnie g³oœnik œredniotonowy ma w obudowie
wyodrêbnion¹ komorê, ale ju¿ nie jest wcale takie oczy-
wiste, a raczej rzadko spotykane, aby w podobny sposób
izolowaæ g³oœnik wysokotonowy, który zwykle “samo-
obs³uguje siê” w³asn¹ ma³¹ puszk¹ za uk³adem magnetycz-
nym, w którym wyt³umia siê ciœnienie od tylnej strony
membrany, albo wrêcz koñczy siê zamkniêtym uk³adem
magnetycznym. Ale w konstrukcji A.P. nie po raz pierw-
szy spotykamy egzotyczne firmowe rozwi¹zanie – do dru-
giego pierœcienia uk³adu magnetycznego (z pewnoœci¹
wentylowanego) przyklejono plaster filcu, który prawdo-
podobnie dostatecznie t³umi krótkie fale najwy¿szych
czêstotliwoœci, ale w obudowie dodatkowo przygotowa-
no komorê, która musi zabezpieczyæ tê delikatn¹ kon-
strukcjê przed inwazj¹ silniejszych fal niskich, a nawet
œrednich czêstotliwoœci.

Komora g³oœnika œredniotonowego wype³niona jest
naturaln¹ we³n¹, co daje kolejne œwiadectwo starannoœci
doboru elementów konstrukcji. Charakterystyczne jest
te¿, ¿e wszystkie g³oœniki przykrêcono nie wkrêtami, jak
czyni siê to w 99% przypadków, ale œrubami... dla któ-
rych gwinty osadzono w gumowych, a wiêc elastycznych
obsadach. Poniewa¿ jednoczeœnie g³oœniki maj¹ gumowe
uszczelki, wiêc ostatecznie ich po³¹czenie z obudow¹,
najwyraŸniej celowo, nie jest maksymalnie sztywne.

Virgo 3 to kolejna edycja zespo³u g³oœnikowego, który ju¿ dziesiêæ lat temu
zaskarbi³ sobie wielk¹ sympatiê entuzjastów wyrafinowanego brzmienia. Imiê

Virgo jest kultywowane chyba równie¿ w³aœnie z tego powodu, bo sama
konstrukcja zmienia siê przecie¿ znacznie. Niezmienny pozostaje uk³ad

g³oœników – trójdro¿ny, z niskotonowymi na bocznych œciankach, z bardzo
w¹sk¹ przedni¹ œciank¹ i delikatnym tandemem œrednio-wysokotonowym.

Fizyka zawê¿ania

VIRGO 3Audio Physic



Zwrotnica jest doœæ skomplikowana, ale
wszystkie jej obwody zgrupowano na jednej p³yt-
ce. Jakoœæ komponentów jest poprawna, jednak
ju¿ nie tak bezkompromisowa, jak wiele innych
detali tej konstrukcji. Znajdziemy kondensatory
polipropylenowe, ale i elektrolityczne, cewki po-
wietrzne, jak te¿ rdzeniowe. Okablowanie wyda-
je siê byæ dobrane po namyœle i selekcji – inne
przewody (p³askie) prowadz¹ sygna³ do g³oœni-
ków niskotonowych i œredniotonowego, inny
(cienki, ekranowany) do wysokotonowego.

Gniazdo przy³¹czeniowe to jedna para naj-
tañszych – ale jednak – zacisków WBT.

Krêcimy siê wci¹¿ z dala od g³oœników, a te
s¹ warte nie mniejszej uwagi. Zacznijmy od do³u.
Na obydwu bocznych œciankach widaæ po dwa
przetworniki – jeden z nich jest “prawdziwym”
g³oœnikiem, drugi membran¹ biern¹. Ustawiono
je w taki sposób, ¿e naprzeciwko ka¿dego g³oœ-
nika znajduje siê membrana bierna. Na skutek
tego g³oœniki s¹ na ró¿nych wysokoœciach (na
jednej œciance membrana bierna jest pod g³oœni-
kiem, na drugiej nad nim). Nie podejrzewam, aby
uk³ad taki spowodowany by³ czym innym ni¿
ograniczonym miejscem – membrana bierna nie
ma uk³adu magnetycznego, i mieœci siê naprze-
ciwko g³oœnika dystansowana tylko cienk¹ wars-
tw¹ g¹bki. Dwa g³oœniki bezpoœrednio naprze-
ciwko siebie nie zmieœci³yby siê w obudowie
o tej szerokoœci. Natomiast roz³o¿enie g³oœni-
ków miêdzy obydwie œcianki w systemie push-
push (obydwa synchronicznie sprê¿aj¹ i rozprê-
¿aj¹ powietrze) daje zarówno symetryczne cha-
rakterystyki promieniowania, jak i do pewnego
stopnia pozwala zmniejszyæ mechaniczne naprê-
¿enia w obudowie. G³oœniki niskotonowe to 18-
cm duñskie Peerlessy z aerodynamicznymi odle-
wanymi koszami i membranami nomexowymi
(celuloza uszlachetniania w³óknem aramidowym),
znane wczeœniej z dwuipó³dro¿nej konstrukcji
Tempo. S¹ to wiêc g³oœniki z za³o¿enia nisko-
œredniotonowe, lecz ograniczone w Virgo 3 do
zadañ niskotonowych. Co ciekawe, dopiero nie-

dawno g³oœniki z membranami Nomex zosta³y
przez Peerlessa udostêpnione dla rynku hobbis-
tycznego. Membrany bierne wykorzystuj¹ takie
same kosze, nomexowe membrany zosta³y do-
ci¹¿one i usztywnione bardzo du¿ymi, sferyczny-
mi nak³adkami.

G³oœnik œredniotonowy pochodzi z innego
kraju Skandynawii – a wiêc z Norwegii. 12-cm
Seas z metalow¹ membran¹ i sto¿kiem fazowym
w kszta³cie grzyba znany jest z kolei z wiêkszych
kolumn Avanti, w których pracuj¹ dwie takie jed-
nostki. Podobny (mo¿e nawet identyczny  -
w ka¿dym razie z zewn¹trz nie widaæ ró¿nic)
przetwornik znajduje siê w dwudro¿nych moni-
torkach Brilon 2.0, dzia³aj¹c jako nisko-œrednio-
tonowy. Nic wiêc dziwnego, ¿e w Virgo 3 mo¿li-
we by³o ustalenie niskiej czêstotliwoœci podzia³u
(ok. 200Hz, a charakterystyka œredniotonowego
biegnie na doœæ wysokim poziomie a¿ do
100Hz), korzystnej dla uk³adów z odsuniêtymi
od siebie g³oœnikami niskotonowym i œrednioto-
nowym. Cen¹ za to jest niska efektywnoœæ ca³e-
go zespo³u, ograniczana przez nisk¹ efektywnoœæ
w zakresie kilkuset Hz, który przetwarzany jest
przez ma³y g³oœnik, w dodatku zainstalowany na
w¹skim froncie. Oczywiœcie przyjmowanie du-
¿ych mocy w tym zakresie czêstotliwoœci przez
cewkê 25-mm, jaka pracuje w omawianym g³oœ-
niku te¿ nie jest mo¿liwe, wiêc w rezultacie
maksymalne natê¿enie dŸwiêku mo¿liwe do wy-
ciœniêcia z Virgo 3 bêdzie raczej umiarkowane.

Na samej górze pasma wracamy znów do Da-
nii, sk¹d sprowadzono pierœcieniow¹ Vifê XT.
Nie jest to jednak znany ju¿ z wielu konstrukcji
model z cewk¹ 25-mm , ale póŸniej opracowana
wersja z mniejsz¹ membran¹ i cewk¹ 20-mm,
która górn¹ czêstotliwoœæ graniczn¹ przesuwa
jeszcze wy¿ej, a przede wszystkim poprawia
charakterystyki kierunkowe. Z g³oœnikiem tym
nie zrealizujemy tak niskich czêstotliwoœci po-
dzia³u, jak z podstawow¹ wersj¹ XT25, ale do

W¹ska obudowa uzyskuje
stabilnoœæ dziêki poprzecznym stalowym

podporom, uzbrojonym w kolce.

Delikatna maskownica nie zak³óca promie-
niowania g³oœników, co jest rzadko spotyka-
ne, i godne pochwa³y.

wspó³pracy z 12-cm œredniotonowym pierœ-
cieniowy maluch jest idealny.

Audio Physic zmodyfikowa³ jego standar-
dow¹ wersjê, zmieniaj¹c front na metalowy
i tworz¹c zupe³nie inny system  t³umienia pro-
mieniowania od tylnej strony membrany, opi-
sany wczeœniej wraz z obudow¹.

G³oœniki œredniotonowy i wysokotonowy
mog¹ zostaæ zas³oniête owaln¹ maskownic¹,
mocowan¹ poprzez trzy delikatne ko³eczki do

specjalnych œrub trzymaj¹cych g³oœnik
œredniotonowy. Sposób ten okaza³
siê akustycznie prawie doskona³y –
maskownica nie wprowadza niemal
¿adnych zmian na charakterystyce.
Ju¿ po konstrukcji widaæ, ¿e Virgo

3 to bardzo specyficzna konstrukcja – nie-
zwykle wyrafinowana, dla œwiadomego audiofila,
który nie da siê zwieœæ iloœci¹ przetworników
niskotonowych, i nie bêdzie zamierza³ za ich po-
moc¹ urz¹dziæ balangi.
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G³oœniki i membrany bierne zainstalowano
naprzeciw siebie naprzemiennie, aby
zmieœci³y siê przy ograniczonej szerokoœci
obudowy.

Membrana bierna
ma ciê¿szy uk³ad
drgaj¹cy, aby
dostroiæ siê do
odpowiednio niskiej
czêstotliwoœci rezonanso-
wej uk³adu.

Z w¹skiej œcianki szerokie rozpraszanieUk³ad  z  g³oœnikiem  niskotonowym  na
bocznej œciance ma swoje uzasadnienie
w tych samych prawach akustyki, które

pozwalaj¹ wyodrêbniæ subwoofer, czyli fizycznie
odsun¹æ Ÿród³o promieniowania czêstotliwoœci
najni¿szych od Ÿróde³ czêstotliwoœci œrednich
i wysokich, które z kolei powinny znajdowaæ siê
mo¿liwie blisko siebie. W pewnym uproszczeniu
zale¿noœæ tê mo¿na oprzeæ na d³ugoœciach fal –
im d³u¿sza fala czêstotliwoœci podzia³u miêdzy
poszczególnymi sekcjami zespo³u, tym wiêksza
mo¿e byæ odleg³oœæ miêdzy tymi sekcjami. Po-
nadto niskie czêstotliwoœci promieniowane s¹
wszechkierunkowo, co wywo³uje odbicia
i utrudnia lokalizacjê ich Ÿróde³. Nie jest to zjawis-
ko samo w sobie korzystne, gdy¿ ogranicza ob-
szar wra¿eñ przestrzennych do zakresu œrednio-
wysokotonowego, ale mo¿e byæ przynajmniej
wykorzystane do przesuniêcia Ÿród³a promienio-
wania niskich tonów w wygodniejsze miejsce.

Ale dlaczego boczna œcianka ma byæ odpo-
wiedniejszym po³o¿eniem dla g³oœnika niskoto-
nowego, ni¿ przednia? Dlatego, ¿e wed³ug opinii
wielu konstruktorów (równie¿ tych, którzy nie
decyduj¹ siê na przesuniêcie g³oœnika niskotono-
wego na boczn¹ œciankê), korzystna akustycznie
jest w¹ska przednia œcianka – której szerokoœæ
oczywiœcie znacznie ³atwiej zredukowaæ, usuwa-
j¹c z niej najwiêkszy w zestawie trójdro¿nym,
g³oœnik niskotonowy. Ponownie wracamy do d³u-
goœci fal – fale d³u¿sze od wymiarów œcianki
bêd¹ j¹ swobodnie op³ywa³y, w efekcie czego

charakterystyki kierunkowe (w p³aszczyŸnie po-
ziomej) bêd¹ szersze w wiêkszym zakresie czês-
totliwoœci. Ale... nawet przy œciance przedniej
tak w¹skiej, jak w przypadku Virgo 3, przejœcie
z promieniowania “rozproszonego” do “skupio-
nego” i tak nast¹pi w okolicach 1-2 kHz, a wiêc
tym sposobem uzyskanie spójnej charakterystyki
kierunkowej w ca³ym zakresie akustycznym
oczywiœcie nie jest mo¿liwe. Dlatego krytycy te-
go rodzaju rozwi¹zania argumentuj¹, ¿e w spra-
wie charakterystyk kierunkowych g³ównym prob-
lemem promieniowania zespo³ów g³oœnikowych
nie jest charakterystyka wê¿sza czy szersza, ale
fakt, ¿e nie jest ona stabilna, lecz ulega zmianie –
w³aœnie na skutek tego, ¿e szerokoœæ przedniej
œcianki zawsze nawi¹zuje do d³ugoœci fali kilkuset
Hz lub kilku kHz, czyli czêstotliwoœci z zakresu
akustycznego. “W¹ska” przednia œcianka nigdy
nie jest doœæ w¹ska, aby zjawisko to wyrugowaæ
poza pasmo akustyczne, a jedynie przesuwa je
z jednego miejsca na charakterystyce w inne.
Oczywiœcie konstruktor, który uwa¿a szerokie
charakterystyki kierunkowe za jednoznacznie
lepsze od wê¿szych, cieszy siê z tego, ¿e  w ten
sposób promieniowana jest mo¿liwie najwiêksza
czêœæ pasma. Szersze rozpraszanie œrednich
czêstotliwoœci zwiêksza iloœæ odbiæ i kreuje swo-
bodniejszy, bardziej przestrzenny dŸwiêk. Ale
coœ za coœ. Im wiêksza czêœæ energii promienio-
wanej przez g³oœniki jest szeroko rozpraszana,
tym mniejsze ciœnienie na osi g³ównej i ni¿sza
efektywnoœæ, na tej osi mierzona. Teoria znajdu-
je potwierdzenie w... teorii, zmierzona przez nas
efektywnoœæ napiêciowa Virgo 3 to tylko 85dB,
co dla trójdro¿nej, wolnostoj¹cej, 4-omowej ko-
lumny jest wynikiem bardzo umiarkowanym. Ale
w praktyce to, co w pomiarach bezpowrotnie

uciek³o na boki i do ty³u, nie jest ca³kowicie stra-
cone - czêœciowo wyt³umione, czêœciowo odbite
wspó³tworzy w³aœnie bogatsz¹ przestrzennoœæ
i nieco zwiêksza poziom g³oœnoœci w miejscu
ods³uchowym.

To jednak tylko zasady i zjawiska najbardziej
podstawowe. Konstruowanie dobrych konstruk-
cji z w¹skim frontem i g³oœnikiem niskotonowym
na bocznej œciance wymaga wielkiej fachowoœci
i doœwiadczenia. Dlatego wœród uk³adów tego
typu jest chyba najwiêkszy procent realizacji nie-
udanych, poniewa¿ oryginalna koncepcja kusi
równie¿ amatorów. U¿ytkownicy te¿ maj¹ czês-
to ciê¿ki orzech do zgryzienia – zespo³y tego
typu s¹ czêsto doœæ kapryœne, to znaczy silniej
zmieniaj¹ swoje brzmienie w zale¿noœci od usta-
wienia (odleg³oœci od œcian pomieszczenia), ni¿
kolumny o tradycyjnej konfiguracji. Gdy g³oœnik
niskotonowy jest jeden – czyli na jednej z bocz-
nych œcianek – natychmiast pojawia siê te¿ pyta-
nie, w któr¹ stronê nale¿y go skierowaæ – w ze-
wnêtrzn¹ (czyli œciany bocznej pomieszczenia)
czy wewnêtrzn¹ (do œrodka sceny). Nigdy nie
by³o w tej mierze uniwersalnej recepty, i na
pewno posiadacze tego typu kolumn mocno siê
napocili, czêsto zamieniaj¹c je miejscami. Przy-
najmniej tej fatygi oszczêdzaj¹ nam Virgo 3, gdy¿
maj¹ dwa g³oœniki niskotonowe – po jednym
z ka¿dej strony. Ale... poniewa¿ towarzysz¹ im
zainstalowane naprzeciwko membrany bierne,
wiêc jeden z g³oœników niskotonowych znajduje
siê nieco wy¿ej ni¿ drugi. To, zdaniem najbar-
dziej zblazowanych redaktorów, nie ma ju¿ ¿ad-
nego znaczenia, ale z pewnoœci¹ da zaanga¿owa-
nym entuzjastom powód do eksperymentów...
z zamienianiem kolumn miejscami.
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rys. 1.  Virgo 3, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3.  Virgo 3, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2.  Virgo 3, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 85
Moc znamionowa [W]** b.d.
Wymiary (WxSxG) [cm] 100x16x42

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

rys. 4.  Virgo 3, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości.

Charakterystyka impedancji Virgo 3 nie wyka-
zuje gwa³townych zmiennoœci poza zakresem
niskotonowym, ale jest jednak wielokrotnie po-
falowana, co wskazuje na zastosowanie filtrów
wy¿szego rzêdu (rys. 1). Przy 120Hz spotykamy
lokalne minimum o wartoœci 4Ω, przy 550Hz o
wartoœci 3,5Ω. Bez zastrze¿eñ kwalifikujemy
wiêc Virgo 3 do grupy kolumn znamionowo 4Ω.

Efektywnoœæ jest jednak doœæ niska jak na
wolnostoj¹c¹, 4-omow¹ konstrukcjê – osi¹gnê³a
poziom 85dB.

Charakterystyka przetwarzania prezentuje
siê bardzo kulturalnie (rys. 2). Lekk¹ przewagê
ma czêœæ pasma powy¿ej 1kHz, ale dla szerokie-
go zakresu 45Hz-20kHz mieœcimy siê w grani-
cach +/-2dB.

Oczywiœcie na osiach innych ni¿ g³ówna (0O),
bêdziemy trochê traciæ z ciœnienia w zakresie
wysokotonowym (rys. 3), mo¿na wskazaæ na oœ
15O (w p³aszczyŸnie poziomej) jako optymaln¹
dla uzyskania najlepszej liniowoœci do 13kHz.

Maskownica Virgo 3 wywiera tak niewielki
wp³yw na charakterystykê przetwarzania, ¿e
mo¿na j¹ pozostawiæ za³o¿on¹ bez obaw.

Na zestaw charakterystyk mierzonych w po-
lu bliskim (rys. 4) sk³adaj¹ siê: para g³oœników
niskotonowych (grzbiet pomiêdzy 100 a 150Hz),
para membran biernych (ostry szczyt przy 45Hz),

g³oœnik œredniotonowy (³agodny spadek od
500Hz do 100Hz, poni¿ej ju¿ znacznie

bardziej stromy), i charakterys-

tyka wypadkowa (le¿¹ca wyraŸnie najwy¿ej w za-
kresie 45Hz–500Hz). Widaæ bardzo dobre zin-
tegrowanie fazowe sekcji niskotonowej i œred-
niotonowej, mimo szerokiego zakresu ich wspó³-
pracy (g³oœnik œredniotonowy przetwarza efektyw-
nie a¿ do 80Hz), p³ynne przejœcie miêdzy zakresa-
mi. Uk³ad rezonansowy membran biernych do-
strojono do 45Hz, do tej czêstotliwoœci Virgo
3 ci¹gn¹ charakterystykê niemal liniowo, poni¿ej
nastêpuje gwa³towny spadek, w³aœciwy uk³adom
z membran¹ biern¹.

Odkrêcenie panelu z gniazdem
przy³¹czeniowym otwiera drogê do

uk³adów zwrotnicy. Ani laicy, ani
fachowcy nie znajd¹ tam jednak nic

specjalnie ciekawego...

Zamkniêcie wentylowanego
uk³adu magnetycznego
g³oœnika wysokotonowego
za pomoc¹ filcu wymaga³o

przygotowania komory
w obudowie, zabezpieczaj¹cej

przed wp³ywem ciœnienia od
innych g³oœników.
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Audio Physic osi¹gn¹³ najwy¿szy stopieñ
reputacji w audiofilskim œwiatku, i rów-
 nie¿ nasz rynek nie uchroni³ siê przed

silnymi wp³ywami A.P. A fenomen polega na
tym, ¿e jest to jedna z wielu firm niemieckich,
z których zdecydowana wiêkszoœæ musi zarówno
w Polsce, jak i w ca³ej Europie – mo¿e poza ro-
dzimym rynkiem niemieckim – funkcjonowaæ
w cieniu firm brytyjskich, amerykañskich, duñs-
kich, francuskich czy w³oskich, które mówi¹c na-
jogólniej, wœród “wtajemniczonych” ciesz¹ siê
wiêksz¹ sympati¹. Wtajemniczenie to czêsto
wcale nie wynika z prawdziwych doœwiadczeñ
i spotkañ z ró¿nymi brzmieniami, ale z powiela-
nych stereotypów, które dawno temu zakodo-
wa³y w naszej œwiadomoœci obawê co do dŸwiê-
ków dobiegaj¹cych bezpoœrednio zza Odry.
Sprzedawcy kolumn nie-niemieckich mog¹ pró-
bowaæ naj³atwiejszej sztuczki w walce z jakim-
kolwiek niemieckim konkurentem – wystarczy
poufale i ostrzegawczo, zawieraj¹cym cieñ lek-
cewa¿enia, tonem Wujka Dobra Rada, skwito-
waæ pytanie klienta o jakoœæ kolumn niemieckiej
firmy krótkim zdaniem zawieraj¹cym has³o “nie-
mieckie brzmienie”, i sprawa czêsto jest za³at-
wiona odmownie – dla firmy niemieckiej oczywiœ-
cie. “Udawajcie ¿e nic nie s³yszycie” – radzi³ prze-
cie¿ Wujek Mikulski w Misiu. Co pojêcie “nie-
mieckiego brzmienia” mia³o oznaczaæ, ju¿ chyba
ma³o kto pamiêta (wiêc nie bêdê przypomina³), ale
trzeba przyznaæ, ¿e do dzisiaj wydaje siê  groŸne,
prawda? Jednak ma³o który doradca odwa¿y siê
przedstawiæ kolumny A.P. w taki w³aœnie sposób.
Ale te¿ wcale to nie oznacza, ¿e A.P. ma samych
wielbicieli. £aska pañska na pstrym koniu jeŸdzi,
wiêc obowi¹zkowym dodatkiem do grona mi³oœ-
ników talentu A.P. jest garstka malkontentów.
Aby byæ wiarygodnymi, powinni siê oni wykazaæ
w tym przypadku g³êbsz¹ wiedz¹, niekwestio-
nowana reputacja A.P. stawia krytykom poprzecz-
kê wysoko. Ale to tym bardziej kusz¹ce porywaæ
siê na krytykê takiej s³awy. Zw³aszcza, je¿eli ma
siê w zanadrzu jak¹œ alternatywn¹ propozycjê...
Niedawno s³ysza³em od jednego z nowych pols-
kich producentów, ¿e A.P. w porównaniu z jego
kolumnami “w ogóle nie graj¹”. Bior¹c to dos³ow-
nie, radzi³bym sprawdziæ, czy by³y pod³¹czone.

Przyznajê wreszcie, ¿e sam nie nale¿a³em do
wielkich wielbicieli A.P., co nie znaczy, ¿e by³em
ich zaciek³ym przeciwnikiem. Po prostu utrzy-
mywa³em dystans. Po spotkaniu z Virgo 3 dystans
ten jest na pewno mniejszy, chocia¿ do trwa³ej
fascynacji potrzeba bêdzie wiêcej równie uda-
nych kolumn. Mimo ¿e brzmienie Virgo 3 jest pod
wieloma wzglêdami wyrafinowane, to nie trzeba
siê do niego w ogóle przyzwyczajaæ – od pierw-
szych dŸwiêków sprawia przyjemnoœæ, nieobar-
czon¹ ¿adnymi wyraŸnymi zastrze¿eniami. O ile
charakter Credo S100 Phonara wymaga od s³u-
chacza docenienia trudniej uchwytnych elemen-
tów, i zgody na ma³o efektowny, choæ bardzo

neutralny sposób przekazu ka¿dej muzyki, to Vir-
go 3 oferuje brzmienie zarówno dobrze zrówno-
wa¿one, jak i o¿ywione w sposób mi³y dla ucha
chyba ka¿dego - mniej i bardziej wyrobionego.
Jest w tym brzmieniu ewidentna czystoœæ, kla-
rownoœæ, która mo¿e prowadziæ do skojarzeñ
z metalicznoœci¹ czy syntetycznoœci¹ chyba tylko
przy z³ej woli, ale jednak tak¿e przy... porówna-
niu z Credo S100. Tutaj s³ychaæ odmiennoœæ oby-
dwu kolumn. Virgo s¹ przejrzyste, bogate w de-
tale, ukazywane ze swobod¹ i lekkoœci¹ (chocia¿
bez rozjaœnienia), Credo S100 bardziej suche, ale
w tej dawce suchoœci zakodowany jest g³êboki
element naturalnych brzmieñ. Virgo “czyszcz¹”
dŸwiêki z tego nalotu, nie prowadz¹c jednak do
niemi³ej klinicznoœci; powtórzê, ¿e tylko przez
porównanie z Credo S100 mo¿na siê do tego pró-
bowaæ czepiaæ, zawsze jednak podkreœlaj¹c, ¿e
jest to poziom niuansów i kwestii, w których
ostatecznego s¹du wydaæ nie mo¿na. Stosu-
j¹c jeszcze znan¹ analogiê mo¿na powiedzieæ, ¿e
klimat Credo S100 ma wiêcej wspólnego z p³yt¹
i gramofonem analogowym, a Virgo 3 z bardzo
dobrym CD – podkreœlam, bardzo dobrym, a kto
chce, niech tu dopisze sobie SACD. Wybitna jest
góra pasma – wysokie tony s¹ delikatne i wyraŸ-
ne zarazem, dopasowane do ogólnego poziomu
i jednoczeœnie maj¹ce swoj¹ autonomiê. Nie ma
w nich dynamiki prawdziwych blach, ale nie ma
jej nigdzie poza prawdziw¹ perkusj¹. Rzeczywiœ-
cie, z niektórych kolumn mo¿na us³yszeæ wiêk-
sz¹ si³ê ni¿szej czêœci tego zakresu, organiczne
zespolenie ze œrednic¹, ale wówczas trudno jest
uratowaæ subtelnoœæ najdrobniejszych detali
z samego skraju pasma. Virgo 3 demonstruj¹ du-
¿¹ przestrzeñ. O tej powtarzaj¹cej siê zalecie
konstrukcji A.P. napisano ju¿ wiele, wiêc tylko
potwierdzam. Nie dostrzeg³em nadzwyczajnego
rozci¹gniêcia sceny, ale wra¿enie robi³a g³êbia,
oddech, i uporz¹dkowanie zdarzeñ na du¿ej
przestrzeni, z czym wi¹¿e siê wspomniana ju¿
klarownoœæ. Instrumenty s¹ œwietnie wyodrêb-
niane, nie ma œciany dŸwiêku.

Odwa¿ne g³oœniki dla odwa¿nych
konstruktorów - œredniotonowy Seas

z metalow¹ membran¹ i “grzybkowym”
sto¿kiem fazowym, wysokotonowa

pierœcieniowa Vifa w wersji
20-milimetrowej.

VIRGO 3
Cena (para)[z³] 21 500
Dystrybutor AUDIO SYSTEM

Wykonanie i komponenty
Pieczo³owite wykonanie, przemyœlano dos³ownie ka¿-
d¹ œrubkê. Niewielka, a ekstremalnie solidna obudo-
wa, staranny dobór przetworników – z trzech ró¿nych
skandynawskich firm.

Laboratorium
Dobra liniowoœæ z minimaln¹ przewag¹ wy¿szych re-
jestrów, umiarkowana efektywnoœæ.

Brzmienie
DŸwiêczne, klarowne i detaliczne. Piêkne najwy¿sze
tony, dok³adna œrednica i dobrze zintegrowany, lekko
zaokr¹glony bas. W sumie bardzo przyjemne.

Wszystkie podzakresy s¹ poprawnie skoordy-
nowane, a wobec konstrukcji z niskotonowymi
po bokach, z w¹sk¹ przedni¹ œciank¹ i pojedyn-
czym, w dodatku niewielkim przecie¿ g³oœnikiem
œredniotonowym, trzeba okazaæ uznanie za du¿¹,
naturaln¹ si³ê przejœcia miêdzy niskimi a œrednimi
tonami. Nie pojawia siê tam os³abienie czy zawa-
hanie, z zamkniêtymi oczami nie odgad³bym kon-
strukcyjnej natury Virgo 3. Spójnoœæ w ca³ym pas-
mie jest bez zarzutu. Zamiast zrywów i zwro-
tów, tworz¹ w zakresie basu doœæ solidny fund-
ament, oczywiœcie równie¿ odpowiednio mobilny,
a ¿ywoœæ brzmienia wyprowadzaj¹ z dŸwiêcznoœci
i œwie¿oœci.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=65
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/audiosystem
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