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Canton
C anton nie boi siê du¿ych kolumn. Dziêki temu trudno by³o

przegapiæ jego stoisko na ostatniej wystawie IFA w Berlinie,
jak i z dum¹ pokazywane nowe modele. Wielkie srebrzyste

kolumny przypominaj¹ce swoimi gabarytami, kolorem, a poniek¹d
tak¿e zaokr¹glonym kszta³tem polarnego niedŸwiedzia, przyci¹ga³y
uwagê wszystkich mi³oœników “bezkompromisowych” zespo³ów
g³oœnikowych. I nie by³y to wcale testowane tutaj Vento 809, ale
o wiele, wiele wiêksze Vento 1DC, czyli flagowce nowej serii, maj¹ce
prawie 150 cm wysokoœci, 40 cm szerokoœci i 60 cm g³êbokoœci –
a wiêc w ka¿dym wymiarze bij¹ce na g³owê obydwie testowane teraz
kolumny. Dwie trzydziestki niskotonowe, dwie osiemnastki œrednio-
tonowe – kolos, o którym trzeba wspomnieæ w czasach, gdy tego
typu wybuja³e konstrukcje powstaj¹ coraz rzadziej.

Ale niedŸwiedŸ polarny made in Germany jeszcze do Polski nie
dotar³, lecz jego mniejszy brat – Vento 809 – ju¿ tak, i dlatego to on
jako pierwszy na naszych ³amach zaprezentuje koncepcjê Vento.

Wobec dostojnych, konwencjonalnych Ergo i znacznie bardziej
nowoczesnych Karatów, Vento zajmuje pozycjê pomiêdzy nimi, choæ
koncepcyjnie na pewno bli¿sz¹ Karatom. Nie widaæ wiêc w Vento idei
rewolucyjnych ani zapêdów do eksperymentowania, chocia¿ jest kil-
ka nowych elementów – tyle ¿e nowych w kolumnach Cantona, a nie
w ogóle. Muszê przyznaæ, ¿e wprowadzone ponad dziesiêæ lat temu
Karaty nadal wydaj¹ mi siê nawet bardziej awangardowe od Vento,
a tym bardziej wówczas, gdy siê pojawi³y, robi³y du¿e wra¿enie. Ven-
to s¹ skrojone mniej odwa¿nie, jakby w odpowiedzi na stwierdzone
i sprawdzone z ca³¹ pewnoœci¹, przez firmowych badaczy rynku, za-
potrzebowanie na produkty o okreœlonych cechach. Je¿eli wiêc du¿a
czêœæ potencjalnych klientów obawia³a siê g³oœnika niskotonowego
na bocznej œciance Karatów – to w Vento ju¿ go tam nie ma. Zainsta-
lowanie g³oœników niskotonowych na froncie nie pozwoli³o zastoso-
waæ tak w¹skiej obudowy, jak w Karatach, a w¹skie obudowy podob-
no nadal s¹ w modzie, ale widocznie nie jest to ju¿ tak wa¿ne. W za-
mian obudowa zyska³a znany z coraz wiêkszej liczy projektów op³y-
wowy kszta³t, tzn. boczne œcianki biegn¹ce ³ukami do ty³u. Wobec
faktu, ¿e tak wiele firm stosuje ten pomys³ (którego Sonusowi najwy-
raŸniej nie uda³o siê skutecznie ochroniæ ¿adnym patentem), z jednej
strony nie mo¿na siê dziwiæ, ¿e i Canton nie chce pozostawaæ w tyle,
z drugiej jednak strony obudowy w kszta³cie lutni przesta³y ju¿ byæ
tak¹ rewelacj¹, jak u swojego zarania, spotkaæ je mo¿na w produk-
tach chiñskich za tysi¹c z³otych para. Dla tak powa¿nej i technolo-
gicznie uzbrojonej firmy jak Canton, tego typu kszta³t obudowy nie
powinien byæ dzisiaj g³ównym motywem wprowadzenia nowej, refe-
rencyjnej serii. Szukamy wiêc dalej elementów, które okreœlaæ mog¹
innowacyjnoœæ i wysoki status Vento. Aluminiowe membrany te¿ nie
s¹ odkryciem tego sezonu, ani dla ca³ego przemys³u g³oœnikowego,
ani równie¿ dla samego Cantona – by³y i s¹ stosowane w ca³ej rodzi-
nie Karat. Z takim jednak rozwiniêciem tej technologii w serii Vento,
¿e tym razem wszystkie g³oœniki, ³¹czenie z najwiêkszymi niskotono-
wymi, maj¹ membrany metalowe, podczas gdy w Karatach g³oœniki
niskotonowe na bocznych œciankach, ukrywaj¹ce siê notorycznie pod
czarnymi okr¹g³ymi maskownicami, mia³y membrany celulozowe.
Poza tym jak¹œ tajemnicê ukrywaj¹ w sobie obudowy dwóch najdro¿-
szych modeli serii Vento – 1DC i 5DC (w tym drugim uk³ad g³oœników
jest  analogiczny, jak w testowanych 809) – producent oznajmia funk-
cjonowanie “4-komorowego systemu”, “niezwykle z³o¿onej kon-
strukcji obudowy”, ale niczego wiêcej siê nie dowiemy, dopóki nie
dostaniemy tych kolumn w swoje rêce, nie zmierzymy ich w labora-
torium i nie rozkrêcimy. Pozosta³e modele Vento, ³¹cznie z naszym
809, maj¹ klasyczne obudowy bas-refleks.

Oferta Cantona w wy¿szych zakresach cenowych by³a od lat
ustabilizowana i oparta na dwóch znanych seriach – Ergo i Karat.

Dlatego pojawienie siê w niej zupe³nie nowych modeli rodziny Vento
zas³uguje na uwagê – w jak¹ stronê zmierzaj¹ konstrukcje Cantona,

jakie nowe pomys³y i technologie maj¹ projektanci jednej
z najwiêkszych niemieckich firm?

VENTO 809
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Seri¹ Vento, Canton wprowadza
w swojej ofercie nowy kszta³t obudów –
nowy u Cantona... najwyraŸniej ka¿da firma
musi przez to przejœæ. Lepiej póŸno ni¿
wcale?

Zaciski WBT
lub ich podróbki s¹ ju¿

niemal obowi¹zuj¹ce w kolumnach
aspiruj¹cych do klasy hi-end.

Ma³o widoczn¹, ale na pewno wart¹ skomen-
towania zmianê, wprowadzono w zawieszeniach
wszystkich  g³oœników.  Producent  nazywa  to
“wave surround”. W stosunku do typowego za-
wieszenia pó³okr¹g³ego, teraz jego profil  sk³ada
siê z dwóch mniejszych fa³d, jednej wypuk³ej,
drugiej wklês³ej. Dziêki temu dooko³a membrany
nie ma mocnego wybrzuszenia, które wywo-
³ywa³oby odbicia fal i wskutek tego zaburze-
nia charakterystyki przetwarzania. Rozwi¹zanie
to wprowadzi³a kilka lat temu Vifa w 18-cm g³oœ-
nikach nisko-œredniotonowych serii XT, ale naj-
wyraŸniej i tego pomys³u nie uda³o siê uchroniæ
przed skopiowaniem.

Membrany g³oœników niskotonowych s¹ nie
tylko aluminiowe, ale i w zasadzie z³o¿one z
dwóch warstw tego metalu – wklês³a nak³adka
przeciwpy³owa jest tak du¿a, ¿e pokrywa wiêk-
sz¹ czêœæ sto¿kowej (a dok³adnie o profilu wy-
k³adniczym) czêœci membrany, co w sumie da jej
bardzo du¿¹ sztywnoœæ, wa¿n¹ dla dynamicznego
odtwarzania basu. Uk³ad magnetyczny ma œred-
nicê tylko 9-cm, co dla dobrego 20-cm g³oœnika
w konstrukcji hi-end by³oby smutne, ale w tym
przypadku jego si³a wcale nie jest ma³a, bowiem
z³o¿ono dwa pierœcienie magnetyczne, tworz¹c
w sumie doœæ solidny “motor”.

18-cm g³oœnik œredniotonowy ma ju¿ znacz-
nie mniejsz¹ nak³adkê przeciwpy³ow¹, w jego
przypadku bowiem nie mo¿na przesadziæ z mas¹
membrany, a przy jej mniejszej œrednicy sztyw-
noœæ ³atwiej jest utrzymaæ, i dla zakresu œrednich
tonów bêdzie ona zupe³nie wystarczaj¹ca. Tak

jak  i  w  g³oœnikach  niskotonowych,
kosz jest wykonany z tworzywa, a nie
z odlewu metali lekkich, co oczywiœcie
nie wywo³uje huraganu oklasków, ale
w  konstrukcjach  Cantona  zd¹¿yliœmy
siê  ju¿  do  tego  przyzwyczaiæ.  Je¿eli
tworzywo jest dobre, np. wzmacniane
w³óknem szklanym, to ma niewiele gorsze
w³aœciwoœci, ni¿ odlewany z aluminium
czy magnezu, chocia¿ w produkcji jest na
pewno znacznie tañszy. G³oœnik œrednio-
tonowy tak czy inaczej zas³u¿y³ sobie na
w³asn¹ komorê w obudowie, która zo-
sta³a wydzielona przez przegrodê bezpo-
œrednio pod nim, a nad g³oœnikiem wyso-
kotonowym. Tweeter to kopu³ka równie¿
metalowa – aluminiowo-manganowa, os³o-

niêta siatk¹. Poni¿ej jest ju¿ du¿a objêtoœæ
dla g³oœników niskotonowych, które pracuj¹ ra-

zem - zarówno pod wzglêdem pod³¹czenia przez
ten sam filtr dolnoprzepustowy, jak i pod wzglê-
dem napêdzania wspólnego systemu bas-refleks.
Otwór znajduje siê na przedniej œciance, bezpo-
œrednio pod g³oœnikami, co jest rozwi¹zaniem na
pewno najbezpieczniejszym z punktu widzenia
opinii publicznej, czêsto przestraszonej podmu-
chem do ty³u.

Obudowa jest silnie wyt³umiona syntetyczn¹
w³óknin¹, co œwiadczy o zamiarze skutecznego
zwalczania fal stoj¹cych, choæ wprowadzi te¿
czêœciowe t³umienie dzia³ania samego systemu
rezonansowego bas-refleks.

Front obudowy, wykonany z p³yty mdf, ma
gruboœæ 20-mm, nie nale¿y podejrzewaæ, aby po-
zosta³e œcianki mog³y pochwaliæ siê lepszym wy-
nikiem, choæ takie wykonanie mo¿na uznaæ za
poprawne, zw³aszcza ¿e w obudowie kryje siê
kilka poziomych wzmocnieñ.

Zwrotnica jest skomplikowana, do w³aœci-
wych filtrów realizuj¹cych za³o¿one czêstotli-
woœci podzia³u i t³umików dopasowuj¹cych
efektywnoœæ poszczególnych sekcji, do-
³o¿ono jeszcze jeden obwód charak-
terystyczny dla wiêkszoœci kon-
strukcji Cantona. Jego istnienie zna-
jdziemy nawet w symbolu modelu –
“DC” oznacza zastosowanie filtru
dolnozaporowego, który nie prze-
puœci do g³oœników niskotonowych
pr¹du sta³ego i czêstotliwoœci poda-
kustycznych – teoretycznie poni¿ej
20Hz – ale w praktyce os³abi te¿
przetwarzanie najni¿szej czêœci pas-
ma akustycznego. Wprowadzenie
tego filtra nie ma na celu wprost po-
prawy brzmienia, ale zabezpieczenie
kolumny (g³oœników niskotonowych)
przed przesterowaniem zbyt du¿a amplitud¹.
Wiêcej o efektach jego dzia³ania w laboratorium.

Komponenty filtrów s¹ zró¿nicowanej jakoœci,
ale specjalnie starannie potraktowano sprawê
okablowania – wykonano jest ze skrêtki indywi-
dualnie izolowanych przewodników, po trzy na
ka¿dy biegun. Na kablu odczyta³em nazwê (mar-
ki, typu kabla?) Fast Audio, co przywo³uje mi na
myœl tylko dystrybutora z £odzi. Gniazdo przy³¹-
czeniowe podwójne, z³ocone – w porz¹dku.

Pod skrzyni¹ znajduje siê cokó³, o identycz-
nym kszta³cie jak przekrój obudowy, ale polakie-
rowany na czarno i odseparowany dwumilimet-
row¹ szczelin¹ – oczywiœcie po³¹czony z obudo-
w¹ takiej w³aœnie gruboœci podk³adkami dystan-
suj¹cymi i œrubami mocuj¹cymi. Maskownica jest
bardzo klasyczna, to znaczy akustycznie ma³o
wyrafinowana – wyciêta z p³yty mdf, wewnêtrz-
ne krawêdzie nie zosta³y wyprofilowane.

Chocia¿ wydaje siê, ¿e jedynym naturalnym
sposobem wykoñczenia Vento jest ich polakiero-
wanie na kolor srebrny – co widzimy na kolum-
nach w naszym teœcie – to dostêpne s¹ jeszcze
dwie wersje, bardziej “meblowe” – pokryte for-
nirami wiœniowym lub klonowym. Szkoda, ¿e do
Cantona nie dotar³a jeszcze narastaj¹ca ju¿ gdzie
indziej fala popularnoœci ciemnych fornirów i la-
kierów, bo srebrne g³oœniki mog³yby na takim tle
wygl¹daæ naprawdê dobrze.
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rys. 1. Vento 809, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3.  Vento 809, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2.  Vento 809, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 88
Moc znamionowa [W]** 180
Wymiary (WxSxG) [cm] 112x25x35

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

rys. 5.  Vento 809, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 4.  Vento 809, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−niskotonowym, na osi 00, wpływ maskownicy.

Charakterystyka impedancji Vento 809 (rys.
1) faluje na doœæ niskim poziomie, ale w w¹skim
zakresie 3-9 omów (nie licz¹c wzrostu w zakre-
sie subsonicznym), kolumna bêdzie wiêc obci¹¿e-
niem o œrednim stopniu trudnoœci. Wzmacniacz
musi byæ jednak przygotowany do sterowania
kolumnami znamionowo 4-omowymi – za takie
nale¿y uznaæ Vento 809. Wznoszenie siê charak-
terystyki przy najni¿szych czêstotliwoœciach wy-
nika z pewnoœci¹ z dzia³ania elektrycznego filtru
subsonicznego, który jest tradycyjnie stosowany
przez Cantona (i kilka innych niemieckich firm)
dla zabezpieczenia g³oœników niskotonowych
przed przeci¹¿eniem zbyt du¿ymi amplitudami.

Funkcjonowanie takiego filtru musi te¿ - chc¹c
nie chc¹c - ograniczaæ pasmo przetwarzania,
i os³abiaæ poziom niskich czêstotliwoœci jeszcze
w zakresie akustycznym, co nale¿y podejrzewaæ
patrz¹c na rys. 2. Charakterystyka przetwarza-
nia dysponuje z jednej strony wyeksponowanymi
tonami wysokimi, z drugiej niezbyt efektownym
basem – wobec pracy dwóch g³oœników 20-cm,
spadek –6dB w okolicach 40-45Hz nie jest wyni-
kiem godnym podziwu. Zw³aszcza w zwi¹zku ze
wzmocnieniem zakresu powy¿ej 2kHz mo¿na siê
obawiaæ brzmienia zbyt jasnego i szczup³ego.
O ile sposób przetwarzania basu jest zwi¹zany
z dzia³aniem filtru subsonicznego, i ograniczenie
rozci¹gniêcia jak i poziomu najni¿szych czêstotli-
woœci okaza³o siê cen¹, jak¹ trzeba by³o za to
zap³aciæ, to poziom wysokich tonów podlega
swobodnej regulacji uk³adami zwrotnicy, i trud-
no zrozumieæ, dlaczego nie dopasowano go do
“reszty”. Tym bardziej, ¿e Cantona najczêœciej
chwaliliœmy za dobr¹ lub bardzo dobr¹ liniowoœæ
charakterystyki przetwarzania.

Próby obni¿enia poziomu wysokich tonów,
za pomoc¹ odkrêcania osi g³ównej z kierunku
miejsca ods³uchowego, przynios¹ tylko czêœcio-
wy sukces (rys. 3), nawet pod du¿ym k¹tem 30O

zakres 2-15kHz ma przewagê nad zakresem nis-
ko-œredniotonowym.

Maskownica nie jest konstrukcj¹ specjalnie
dopieszczon¹, nie unika wiêc wp³ywu na charak-
terystykê (na skutek odbiæ fal od jej wewnêtrz- nych, ostrych krawêdzi), ale nie wywo³uje wiel-

kich problemów, kilka os³abieñ (najwyraŸniejsze
przy 5kHz) mo¿emy od¿a³owaæ, tym bardziej ¿e
charakterystyka i bez maskownicy nie by³a perfek-
cyjna. Kto chce trzymaæ maskownicê za³o¿on¹ –pro-
szê bardzo, nie ma siê czym przejmowaæ (rys. 4).

Rys. 5 dostarcza nam materia³u do analizy
sposobu przetwarzania niskich czêstotliwoœci,
w sytuacji gdy system obudowy bas-refleks jest
modyfikowany dzia³aniem elektrycznego filtru
dolnozaporowego. Szkoda tylko, ¿e nie mo¿emy
filtru od³¹czyæ, aby pokazaæ ró¿nicê i straty, jakie
ten filtr spowodowa³. Widaæ te¿ charakterystykê
g³oœnika œredniotonowego, która przecina sekcjê

Œrednice uk³adów magnetycznych
g³oœników niskotonowych nie s¹ nadzwy-

czajne, ale maj¹ za to podwójn¹
gruboœæ, dziêki z³o¿eniu dwóch

standardowych pierœcieni
ferrytowych. To równie¿

skuteczny sposób uzyskania
silnego strumienia

w szczelinie.

niskotonow¹ przy 250Hz. Czêstotliwoœæ rezo-
nansow¹ bas-refleks odnajdziemy na podstawie
wyraŸnego minimum na charakterystyce samego
g³oœnika – przy 33Hz. Zwykle w okolicy tej czês-
totliwoœci, ewentualnie minimalnie wy¿ej, poja-
wia siê szczyt charakterystyki ciœnienia z otworu;
tym razem jest on wyraŸnie przesuniêty, do
50Hz, i poziom w tym miejscu (wci¹¿ ciœnienia
z otworu) jest ok. 6dB wy¿szy, ni¿ przy 33Hz.
Mo¿na szacowaæ, ¿e jednoczeœnie tyle st³umiliœ-
my wypadkow¹ charakterystykê przetwarzania
przy 33Hz. Wydaje siê, ¿e stosowanie filtru “sub-
sonicznego” ( w rzeczywistoœci dzia³aj¹cego znacz-
nie wy¿ej, ni¿ tylko w zakresie podakustycznym),
nie jest w tym przypadku op³acalne. Od du¿ej
kolumny oczekujemy efektywnego przetwarza-
nia basu, a nie chowania siê za zabezpieczeniami.
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IMPEDANCJA UMOWNA

N iemiecki wk³ad w rozwój zespo³ów
g³oœnikowych to wiele innowacji tech-
nicznych, ale nie tylko. Nasi zachodni

s¹siedzi s¹ równie¿ wynalazcami oryginalnego
sposobu przedstawiania impedancji znamiono-
wej. W katalogach Cantona, Magnata, a tak¿e kil-
ku innych marek, w rubryce “impedancja” poja-
wia siê odpowiedŸ: “4...8ohm” (np. u Cantona)
albo “4-8 ohm” (np. u Magnata). Trzykropek u
Cantona mo¿na by interpretowaæ jako odzwier-
ciedlenie zawahania, a ca³oœæ zapisu jako skrót
nastêpuj¹cego procesu myœlowego: “Nasze ko-
lumny s¹ oczywiœcie 4 omowe... hm, ale wtedy klien-
ci mog¹ siê wystraszyæ... napiszmy 8 omów.” U
Magnata myœlnik, jak to myœlnik, równie¿ mo¿e
byæ sygna³em podobnego myœlenia, albo zgodnie
z regu³ami zapisu technicznego ma oddawaæ
zmiennoœæ danego parametru. Czêstotliwoœcio-
wa charakterystyka modu³u impedancji pokazuje
rzecz jasna zmiennoœæ tego parametru w funkcji
czêstotliwoœci, ale impedancja znamionowa ma
byæ wyznaczon¹ na podstawie tej charakterysty-
ki, jednoznacznie wyra¿on¹ wartoœci¹, wiêc jed-
nak chyba nie o to mo¿e producentowi chodziæ,
bo jak siê zreszt¹ okazuje, w przypadku obydwu
kolumn równie¿ zmiennoœæ modu³u impedancji
zachodzi w szerszym zakresie, ni¿ 4-8ohm.

Ale owe bzdury wynikaj¹ z dobrych chêci,
choæby ich odrobiny - Niemcy maj¹ problem psy-
chologiczny i skrupu³y, jakich nie okazuje prze-

cie¿ wiêkszoœæ firm brytyjskich i francuskich,
które nie krêpuj¹ siê pisaæ o swoich 4-omowych
kolumnach wprost “8 ohm”. Stuprocentow¹ rze-
telnoœci¹ by³oby napisaæ “4 ohm”, jak zrobi³y to
firmy Adam i Isophon prezentowane miesi¹c te-
mu, ale s¹ to firmy ma³e i sukcesu na rynku nie
odnios¹, ju¿ choæby dlatego, ¿e pisz¹ prawdê.
A na du¿ych firmach, w tym przyk³adzie Canto-
nie i Magnacie, spoczywa zbyt du¿a odpowie-
dzialnoœæ za psychicznych komfort szerokich
rzesz u¿ytkowników, aby móc tak waliæ prawdê

Uk³ad
trójdro¿-
ny, filtry

wy¿szego
rzêdu, a do

tego jeszcze
dodatko-

wy filtr
subsoniczny
- zwrotnica

Vento 809
nie nale¿y

do najprost-
szych.

prosto w oczy. Specjaliœci od marketingu bior¹
wiêc to ciê¿kie brzemiê wiedzy na siebie,
na pewno umieraj¹ ze wstydu, nara¿aj¹ firmê na
obœmianie w maj¹cym globalny zasiêg polskim
Audio, ale u¿ytkownikowi przedstawi¹ polubow-
ne i bezsensowne “4-8 ohm”. Proponujemy tak
podawany parametr tytu³owaæ w danych tech-
nicznych jako “impedancja umowna”, wówczas
bêdziemy j¹ drukowaæ obok zmierzonej przez
nas impedancji znamionowej. Jako impedancji
znamionowej nie mo¿emy...
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HI-END Zespo³y g³oœnikowe 20 000 z³Zespo³y g³oœnikowe 20 000 z³Zespo³y g³oœnikowe 20 000 z³Zespo³y g³oœnikowe 20 000 z³Zespo³y g³oœnikowe 20 000 z³

Aluminiowe membrany g³oœników niskoto-
nowych i œredniotonowych, plus aluminio-
wo-manganowa kopu³ka – w swoich
najlepszych konstrukcjach Canton preferuje
sztywne membrany, chocia¿ w tañszych
spotykamy membrany polipropylenowe
i kopu³ki tekstylne.

VENTO 809
Cena (para)[z³] 11 000
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

Wykonanie i komponenty
Komplet g³oœników z metalowymi membranami. Du¿a
obudowa w modnym kszta³cie. Jest na czym oko za-
trzymaæ i czym siê pochwaliæ.

Laboratorium
Wyeksponowane wysokie tony, ograniczone rozci¹g-
niêcie w kierunku najni¿szych czêstotliwoœci na skutek
filtrowania górnoprzepustowego.
Brzmienie
Bas najni¿ej nie schodzi, ale nadrabia to wspania³¹ dy-
namik¹, œwietnie wpisuj¹c¹ siê w rytmiczny, swobodny
dŸwiêk, w którym króluj¹ jednak bogate wysokie tony.

Poniewa¿ ju¿ przed ods³uchem zna³em wy-
niki pomiarów, wiêc by³em przygotowany
- na ekspansjê wysokich czêstotliwoœci,

a z drugiej strony pasma na krótki, oszczêdny
bas. Jednak to, co us³ysza³em, przekroczy³o moje
oczekiwania i szczer¹ gotowoœæ ¿yczliwego usto-
sunkowania siê do nawet wyraŸnie zaznaczonego
charakteru Vento 809... mia³em ju¿  nawet goto-
w¹ teoryjkê, ale tu nast¹pi³o wyraŸne przegiêcie.
Erupcja wysokich tonów, w ich cieniu œrodek,
a bas w formie szcz¹tkowej, w zasadzie nie ma
go w ogóle! Teraz czytaj¹c to, niektórzy dostaj¹
wypieków ze z³oœci, inni ze z³oœliwej satysfakcji,
ale ju¿ doœæ tych niezdrowych emocji. Okaza³o
siê bowiem, ¿e miêdzy zaciskami podwójnego
terminalu przy³¹czeniowego nie by³o zwor, cze-
go nie zauwa¿y³em wk³adaj¹c banany w górn¹
parê, wiêc sygna³ nie p³yn¹³ do dolnej, obs³uguj¹-
cej sekcjê niskotonow¹, i przez moment szoko-
wa³em siê dzia³aniem Vento 809  od 200Hz
wzwy¿, ale jednak nieco d³u¿ej, ni¿ trwa³oby to
bez owego  pocz¹tkowego za³o¿enia, ¿e wyso-
kich tonów bêdzie na pewno wiêcej ni¿ basu.
Myœl, ¿e a¿ tak Ÿle byæ nie mo¿e, przysz³a jed-
nak chwilê póŸniej, zwory zosta³y za³o¿one,
i mo¿emy zaczynaæ opis od nowa.

Niezale¿nie od tego, jak mi siê jakieœ brzmie-
nie podoba, muszê doceniæ firmy, które konsek-
wentnie dostarczaj¹ kolumny o podobnym cha-
rakterze. Daje to przeœwiadczenie, ¿e konstruk-
tor dobrze wie, czego chce, i wie, jak swój za-

miar realizowaæ. Ponadto klienci mog¹ pod¹¿aæ
tym tropem – je¿eli spodoba im siê brzmienie
tañszego modelu, to za czas jakiœ, bêd¹c przygo-
towanymi na wiêkszy wydatek, nie musz¹ siê
rozgl¹daæ dooko³a i tym sposobem sko³owacieæ
od przebogatego wyboru na rynku, ale mog¹
pójœæ na skróty, i to bezpiecznie, w stronê dro¿-
szych konstrukcji. Oczywiœcie, pochwa³a dla ta-
kiej  konsekwencji  w  kreowaniu  firmowego
brzmienia nie dotyczy sytuacji, gdy brzmienie to
jest ewidentnie niedobre, bo przecie¿ wówczas
ka¿dy wyj¹tek o wiêkszej poprawnoœci jest mile
widziany. Ale to, co proponuje Canton, dobrze
pasuje do schematu, który mo¿emy spokojnie
zaakceptowaæ. Vento 809 to nie pierwsza ju¿ bo-
wiem konstrukcja Cantona, która przede wszyst-
kim bardzo odwa¿nie gra wysokimi tonami. Au-
diofil wychowany na neutralnych, liniowych cha-
rakterystykach natychmiast to zauwa¿y, ale nie
tylko audiofile kupuj¹ takie kolumny jak Vento
809, a mo¿e nawet nie oni przede wszystkim.
Dla wszystkich jednak, mo¿e z wyj¹tkiem frakcji
lubuj¹cej siê w ma³ych monitorach, ale na pewno
dla wszystkich bez wyj¹tku kupuj¹cych kolumny
takiej wielkoœci jak Vento 809, wa¿ny jest bas.
Obawy co do si³y basu nie potwierdzaj¹ siê, cho-
cia¿ sprawdzaj¹ siê pomiarowe przepowiednie,
¿e bas bardzo nisko siê nie zapuszcza. Ma to
równie¿ taki skutek, ¿e ca³e brzmienie doskonale
trzyma tempo, jest potê¿ne dziêki sile i uderze-
niom ze œredniego podzakresu niskich czêstotli-
woœci, ale nie ma bezw³adnoœci. Coœ za coœ –
brak najni¿szych rejestrów jest jednak zauwa¿al-
ny, i ten sam klient, który lubi spor¹ dawkê wy-
sokich tonów, zwykle lubi te¿ obfitoœæ basid³a,
“podmuch”, i mo¿e byæ nie do koñca usatys-

fakcjonowany takim “szybkim”, energetycznym
sposobem prezentacji niskich czêstotliwoœci.
Poducha siê nie œciele. Rozjaœnienie wywo³ane
uprzywilejowaniem wysokich tonów jest oczy-
wiste, ale nie agresywne; zarówno dlatego, ¿e
wysokie tony s¹ czyste i dŸwiêczne w przyjemny
sposób, jak i dlatego, ¿e na skali czêstotliwoœci
nie pojawiaj¹ nagle. Niewyczuwalny jest punkt,
powy¿ej którego nastêpuje ich wyraŸne wzmoc-
nienie. Góra pasma p³ynnie wychodzi ze œredni-
cy, powoli zwiêkszaj¹c swój poziom, jednak to
wystarczy, aby wspinaj¹c siê w ten sposób przez
dwie oktawy, osi¹gnê³a zamierzony cel – jedno-
znaczn¹ przewagê nad zakresem œrednich to-
nów. Vento lubi¹ wiêc “cykaæ”, rozpieszczaj¹
zw³aszcza wszelkie blachy i perkusyjne “przeszka-
dzajki”, piêknie wyd³u¿aj¹ ich wybrzmienia –
i przynosi to efekt – mo¿e niezgodny z pryncy-
piami neutralnoœci, ale ³atwo sobie wyobraziæ
zadowolenie wielu s³uchaczy, s³ysz¹cych tak
wzbogacon¹ i “poprawion¹” muzykê. Zjawisko
to staje siê bardziej kontrowersyjne przy uwy-
puklaniu sybilantów, ale te momenty da siê prze-
trzymaæ. Zupe³nie serio i o sprawie powa¿nej –
Vento 809 potrafi¹ bardzo atrakcyjnie odegraæ
stare i nie najlepiej zrealizowane “kawa³ki”. Taka
klasyka, jak Su³tani Swingu Dire Straits... oczy-
wiœcie œwiêtoœæ nie wymagaj¹ca ¿adnego popra-
wiania... a mo¿e jednak? Zabrzmia³a z Vento 809
wyj¹tkowo œwie¿o, bez romantyzmu, ale z m³o-
dzieñcz¹ si³¹ – czy¿ nie takie by³y nasze wra¿enia
prawie trzydzieœci lat temu? Oczywiœcie dlatego,
¿e wówczas podkrêcaliœmy regulator wysokich
tonów na maksa, ale jednak.

Mimo odstêpstw od tonalnej neutralnoœci i li-
niowoœci, a na pewno dziêki bardzo sprawnemu,
dynamicznemu odtwarzaniu basu, ca³e brzmienie
nie tylko trzyma tempo, ale i wydaje siê spójne,
dobrze zorganizowane. Vento 809 to du¿o wigo-
ru i swobody. Nieskrêpowane odtwarzanie wy-
sokich tonów wcale nie prowadzi do katastrofy,
i choæ puryœci mog¹ siê krzywiæ, to na nich cze-
kaj¹ ju¿ nieco dro¿sze, ale jak¿e poprawne Mag-
naty 809. Natomiast pytanie, czy Vento 809 nie
by³yby jeszcze bardziej atrakcyjne dla klienta, do
którego s¹ adresowane, gdyby pozbawione filtru
górnoprzepustowego w sekcji niskotonowej, po-
trafi³y z basem zejœæ znacznie ni¿ej, pozostaje
otwarte. Tutaj powœci¹gliwoœæ nie jest wcale
uk³onem w stronê audiofilów (by³by zupe³nie
niepotrzebny, bo to i tak kolumny nie dla nich,
stwierdzam otwarcie), ale raczej wynika z obaw
przed przesterowaniem. Jednak ciekaw¹ rekom-
pensat¹ okazuje siê uwolnienie dŸwiêku od
jakiegokolwiek zmiêkczenia, bas gra dziarsko
i w tym charakterze doskonale akompaniuje rz¹-
dz¹cej w tej orkiestrze górze pasma. Jak z tego
wynika, œrodek, zw³aszcza jego ni¿szy podza-
kres, ma do odegrania tylko rolê t³a. Jak siê jed-
nak okazuje, taka recepta te¿ mo¿e daæ muzyce
¿ycie.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=87
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/horn
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