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T o ju¿ trzecia generacja serii Vivace. O ile jednak pierwsze
dwie generacje ró¿ni³o niewiele, to trzecia ma z poprzednikami
niewiele wspólnego. Pozosta³y jednak znamienne cechy

firmowego stylu ESA. Bez wzglêdu na zakres cenowy, wszystkie
kolumny ESA maj¹ obudowy wykoñczone naturalnym fornirem. Do
niedawna by³o to zjawisko niepowtarzalne wœród kolumn wolnosto-
j¹cych w sektorze nisko–œredniobud¿etowym i do dzisiaj jest
rzadkoœci¹, choæ ju¿ nie tak niezwyk³¹ – tania chiñska produkcja
wkroczy³a i na to pole. ESA wszystkie swoje obudowy produkuje
w Polsce (je¿eli ma to dla kogoœ jakieœ znaczenie...). Odwiedzi³em tê
podwarszawsk¹ fabryczkê i wys³ucha³em tam argumentów na temat
przewag obudów polskich nad chiñskimi (które mia³y uzasadniæ
przykry fakt, ¿e polska produkcja jest znacznie dro¿sza). Otó¿
chiñski MDF jest jakoby s³abszy od polskiego. Obudowa g³oœnikowa
nie jest jednak poddawana tak du¿ym obci¹¿eniom, aby mia³o mieæ
to wielkie znaczenie; w przypadku upadku obudowy z trzeciego
piêtra (przez d³u¿sz¹ czêœæ ¿ycia mieszka³em na trzecim piêtrze, to
coœ o tym wiem), polska obudowa mo¿e siê nie rozpadnie, ale có¿
z tego...

Zreszt¹ koszty samego materia³u w cenie obudowy maj¹
najmniejsze znaczenie, w Polsce znacznie dro¿sza jest po prostu
robocizna, a dla u¿ytkownika najwa¿niejsza jest starannoœæ
wykonania – i za tê ostatecznie warto p³aciæ. Tej nie sposób
krytykowaæ, od strony stolarskiej skrzyneczki Vivace wykonane s¹
bez zarzutu, chocia¿ bez jakiegoœ wyrazistego pomys³u estetyczne-
go. Mimo to ³adnymi proporcjami uda³o siê uzyskaæ efekt mi³y dla
oka, który zak³óca jednak kilka drobiazgów: szpetne i zaaplikowane
w nadmiernej liczbie uchwyty dla ko³ków maskownicy, ta z kolei
nadmiernie gruba – prawie dwucentymetrowa (ponownie
decydowa³y próby wytrzyma³oœciowe?) i absolutnie archaiczny,
ciê¿ki, chyba kuty znaczek z logo. W tych detalach po prostu brak
finezji, podczas gdy zasadnicza obudowa, podkreœlam, jest z³o¿ona,
zafornirowana i polakierowana po mistrzowsku. W zwi¹zku z tym
jeszcze jedna zabawna ciekawostka. W obudowach ESA prawie
zawsze pojawia³a siê, w pewnej odleg³oœci od powierzchni frontu,
minimalna dylatacja – by³a ona konieczna, wynika³a ze sposobu
sk³adania obudowy. W obecnych Vivace zauwa¿y³em, ¿e dylatacja ta
sta³a siê znacznie wiêksza, co nie przysparza urody. Spyta³em, czy
by³o to konieczne. Dowiedzia³em siê ¿e tak, poniewa¿... pi³a ma
okreœlon¹ szerokoœæ. Jak to – wiêc tê dylatacjê wycina pi³a, a nie jest
ona efektem z³o¿enia odrêbnych czêœci obudowy? Poniewa¿
oryginalny projekt zak³ada³ istnienie dylatacji, a aktualna technologia
sk³adania wszystkich œcianek z krawêdziami œciêtymi pod k¹tem 45O

powoduje, ¿e powstaje bry³a o g³adkich powierzchniach, wiêc
dylatacja jest wycinana... Rozumiecie? Teraz opanowali najbardziej
zaawansowany (wœród tradycyjnych) sposób sk³adania skrzynek (taki
jaki widzimy np. u Pro–Aca), a potem oszpecili tak piêknie
wykonane obudowy. Prawie wszystko to maj¹ zaraz poprawiæ,
a wtedy bêdzie naprawdê bardzo ³adnie. Za wyj¹tkiem znaczka, do
którego w³aœciciel jest bardzo przywi¹zany, zw³aszcza ¿e ma jeszcze
du¿y ich zapas...

Producenta wypada pochwaliæ za coœ, co by³o dot¹d zwykle
zaniedbywane – generalnie przez polskie firmy. Wreszcie opako-

wanie jest schludne i wytrzyma³e, kolumny s¹ w kartonie
zabezpieczone nie krusz¹cym siê styropianem, ale tward¹ piank¹.

Vivace to chyba jedyne polskie kolumny w sektorze
nisko/œredniobud¿etowym, które mo¿na spotkaæ
w przynajmniej kilkunastu sklepach w Polsce. Zw³aszcza
wobec inwazji taniej chiñskiej produkcji, wystêpuj¹cej
pod szyldami firm bardziej i mniej renomowanych, ¿ycie
polskiego fabrykanta nie jest ³atwe. A jak jeszcze dokucz¹
mu spóŸnione p³atnoœci dilerów i z³oœliwe recenzje
w prasie...

Ma³y pierœcionek na szczêœcie
VIVACE 2XTESA
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Nowa seria wykorzystuje inne g³oœniki ni¿
poprzednie Vivace. Indeks XT wskazuje na
zmianê warty przy wysokich tonach – w pierw-
szej generacji dzia³a³a klasyczna kopu³ka Vify
D27, póŸniej by³ to kopu³kowo–pierœcieniowy
DX, teraz pojawia siê przetwornik jeszcze lepszy
– pierœcieniowy XT. Nie jest to jednak jego
najpopularniejsza, 25–mm wersja, ale mniejsza,
z cewk¹ 19 mm. Jej wybór ³atwo uzasadniæ:
nowa generacja Vivace opiera siê nie na 18–cm,
ale na 15–cm g³oœnikach nisko–œredniotonowych,
które pozwalaj¹ na stosowanie wy¿szych
czêstotliwoœci podzia³u, a wiêc umo¿liwiaj¹
po³¹czenie z delikatniejszym, lepiej odtwarzaj¹-
cym najwy¿sze czêstotliwoœci tweeterem.
W monitorkach Vivace EXT pracuje jedna 15–tka,
w najwiêkszych Vivace 3XT s¹ co prawda dwie
niskotonowe 18–tki, ale œredniotonowy to
ponownie 15–tka. Zmiany, w stosunku do
poprzednich Vivace, w doborze g³oœników
w zakresie nisko–œredniotonowym nie odnosz¹
siê tylko do ich œrednic – zastosowano przet-
worniki zupe³nie innego typu, poprzednio by³y
to Vify serii TC, te jednak nie s¹ ju¿ w ogóle
produkowane (a szkoda...), ich miejsce zajê³y
Perlessy SDS – parametrycznie i konstrukcyjnie
doœæ podobne, z membranami celulozowymi.
Tym razem g³oœniki ustawione w klasycznym
szyku dwuipó³dro¿nym w rzeczywistoœci tworz¹
uk³ad dwudro¿ny – obydwa SDS–y s¹ bowiem
pod³¹czone przez ten sam filtr.

ODS£UCH
Podobnie jak w przypadku Cantonów Chrono

507, równie¿ tutaj na uznanie zas³uguje nie tylko
samo brzmienie, ale i celowoœæ dzia³añ
producenta. Tym razem firma co prawda nie
przedstawia wizerunku potencjalnego u¿ytkow-
nika, ale w porównaniu do brzmieñ kolumn
Vivace poprzednich generacji mo¿na dostrzec
kontynuacjê i rozwój. Pewne zmiany by³y
nieuniknione, bo inne g³oœniki, inna obudowa...
ale po pierwsze wa¿ne zalety poprzednich Vivace
zosta³y zachowane, a po drugie zmiany s¹
generalnie na lepsze. Te na gorsze te¿ wymieniê,
¿eby nie by³o za s³odko. Najpierw kontynuacja:
Vivace wci¹¿ brzmi¹ bezpoœrednio, bardzo
komunikatywnie, w sposób zarówno nieskompli-
kowany, fizjologiczny, ³atwo przyswajalny, jak
te¿ nie poddaj¹c muzyki nadmiernemu
uproszczeniu. Dobra jest szczegó³owoœæ,
zró¿nicowanie i naturalnoœæ barw, dobra jest
dynamika i nasycenie. Wiêcej ni¿ dobra jest
swoboda przestrzenna. Czytelny i lekko
wyeksponowany pierwszy plan te¿ jest
dziedzictwem poprzednich Vivace, ale ju¿
efektowne oderwanie siê dŸwiêku od kolumn
i rozszerzenie sceny jest atutem najnowszej
wersji. DŸwiêk nie dochodzi z zani¿onej
wysokoœci, jak z Cantonów Chrono 507
i sk¹din¹d bardzo dobrych w swojej klasie
cenowej kolumn za 2000 z³ z testu kwietniowe-
go, ale pojawia siê na optymalnej wysokoœci, co
owocuje swobod¹ i naturalnoœci¹ najw³aœciwsz¹
odtworzeniu ma³ych sk³adów. Tak¹ scenê mamy

bowiem przed sob¹, gdy siedzimy w klubie
jazzowym, a nie w du¿ej sali koncertowej.
Zreszt¹ i lekki, przejrzysty, zwinny charakter
brzmienia Vivace 2XT te¿ pasuje do odtworzenia
dobrze nagranej muzyki akustycznej. Œrodek
pasma jest wybitnie plastyczny, jednak nie
podgrzany w dolnym podzakresie – „niski
œrodek” zosta³ trochê odchudzony, nie na tyle,
aby mówiæ o utracie dobrego oparcia dla np.
fortepianu czy saksofonu, ale na tyle, ¿eby
praktycznie nigdy nie osi¹gaæ wra¿enia potêgi
i masywnoœci, g³osy nie s¹ pogrubiane. Dawne
Vivace 2 nawet nie w tym zakresie mia³y wiêcej
cia³a, co gra³y wybitnie dynamicznie œrednim
basem – podobnie jak przedstawiane obok
Chrono 507. Vivace 2 XT w tej dziedzinie nie
kulej¹, ale te¿ ju¿ nie rz¹dz¹. Niskie tony s¹
³adnie rozci¹gniête – mo¿e nawet siêgaj¹ ni¿ej
ni¿ wczeœniej i ni¿ej ni¿ w Chrono 507, s¹
³agodniejsze, wywa¿one miêdzy skrajnoœciami
charakteru, proporcjonalne do reszty pasma. Nie
prowadz¹ brzmienia mocno wybijanym rytmem,
nie s¹ te¿ jednak ¿adnym hamulcem dla ogólnie
doœæ szybkiego dzia³ania. Vivace 2XT nie ma wiêc
a¿ takiej dynamiki i wigoru jak jego poprzednik,
w zamian ma wiêcej kultury i finezji. Dobry
obraz takiej modyfikacji, chocia¿ odnosz¹cej siê
w zasadzie do ca³ego brzmienia i ca³ego pasma,
daje zakres wysokich tonów. Teraz pojawia siê
wiêcej drobin, wiêcej powietrza na samym jego
skraju, jednoczeœnie optymalny poziom i p³ynne
po³¹czenie ze œrodkiem nie powoduj¹ ani
objawów natarczywoœci w dolnym podzakresie

(do tej granicy zbli¿a³y siê dawne Vivace 2), ani
os³abienia spójnoœci i wyizolowania. Takie
brzmienie, z lekk¹ przewag¹ zakresu œredniowy-
sokotonowego, pojawi³o siê przy ustawieniu
daleko od œcian. Ustawienie bli¿ej œcian, które
pewnie bêdzie czêœciej praktykowane, rokuje
wiêc bardzo dobrze – mo¿e nie dla przestrzen-
noœci, ta jednak by³a w teœcie tak wyœmienita, ¿e
mo¿emy z niej co nieco straciæ, a rezultaty wci¹¿
bêd¹ ponadprzeciêtne.

VIVACE 2XT
Cena (para)[z³] 3000
Dystrybutor ESA

www.esa.com.pl

Wykonanie
Nowoczesna, smuk³a sylwetka, obudowa wykonana
jednak bardzo tradycyjnie – i solidnie, oklejona natural-
nym fornirem. Dobre przetworniki nisko–œredniotono-
we, bardzo dobry tweeter. Wysokiej klasy elementy
zwrotnicy.
Parametry
Charakterystyka zrównowa¿ona, bez najmniejszego
wzmocnienia niskich czêstotliwoœci, z lokalnymi nie-
równomiernoœciami. Impedancja 4 omy, efektywnoœæ
85 dB.

Brzmienie
Doskonale czytelne, komunikatywne, lekkie, ale z dob-
rze nasyconym i rozci¹gniêtym basem. Swoboda
w kreowaniu przestrzeni, wyrafinowanie wysokich
tonów.

Vivace nie
pod³¹czymy w bi–wiringu,
co chyba jednak ma³o komu
spêdzi sen z powiek. Gniazdo przejawia
inne ambicje – z³o¿one jest z pojedynczych
trzpieni osadzonych na tylnej œciance, a nie
w plastikowej puszce.

Otwór bas–refleks trudno przegapiæ –
ulokowano go bezpoœrednio pod g³oœnikami.
W takim miejscu jest najmniej sk³onny do
interakcji ze œcianami pomieszczenia, teoretycz-
nie mo¿na wiêc doœæ swobodnie ustawiaæ Vivace
2XT, bez obaw o utratê kontroli nad niskimi
czêstotliwoœciami.

Obudowa jest zgrabna i solidna – front ma
gruboœæ 25 mm, a wewn¹trz znajduj¹ siê dwa
poziome wieñce. Cokó³ jest funkcjonalny –
zapewnia smuk³ej kolumience w³aœciwe
podparcie i stabilnoœæ. Na wyposa¿eniu s¹ kolce.

G³êbokoœæ wydaje siê znaczna na tle szerokoœci,
ale faktycznie niewiele przekracza 30 cm.
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LABORATORIUM ESA VIVACE 2XT

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83 V/1 m) [dB]* 87
Moc znamionowa [W]** 100
Wymiary ***(WxSxG) [cm] 100x 15 x 32
Masa [kg] 15

* parametry zmierzone, ** dane producenta, *** bez cokołu

rys. 2. charakterystyka modułu impedancji.

Charakterystyka przetwarzania Vivace 2 XT
ma kszta³t doœæ nietypowy, bo ani trochê nie
eksponuje zakresu niskich czêstotliwoœci, co jest
zjawiskiem powszechnym w dzia³aniu dominu-
j¹cych na rynku konstrukcji bas–refleks. Vivace
2 XT to te¿ kolumna z otworem, ale pewna
cecha charakterystyki impedancji – niski
pierwszy wierzcho³ek (przy 22 Hz) wskazuje, ¿e
uk³ad rezonansowy obudowy jest t³umiony,
sk¹din¹d nisko dostrojony (minimum przy

35 Hz). W rezultacie charakterystyka przetwa-
rzania nie jest na basie podbita, chocia¿ dziêki
relatywnie ³agodnemu spadkowi siêga doœæ nisko
– punkt –6 dB pojawia siê przy 40Hz, a –10 dB
poni¿ej 30 Hz.

W zakresie œrednio–wysokotonowym widaæ
szereg lokalnych nierównomiernoœci, ale nie
determinuj¹ one jakiejœ powa¿nej tendencji. Na
osi 7O w dó³ mamy ma³y „pik” przy 5,5 kHz, a 7O

w górê os³abienie w zakresie kilku kHz.

Maskownica wywo³uje dwie zapad³oœci – przy
4 i 6 kHz. Ze wzglêdu na lekk¹ przewagê górnej
czêœci pasma nad doln¹, warto zejœæ w bok z osi
g³ównej na oœ 15O lub nawet trochê wiêcej,
spróbowaæ wiêc ustawienia kolumn z osiami
g³ównymi mniej–wiêcej równoleg³ymi, biegn¹-
cymi po bokach miejsca ods³uchowego.

Impedancja znamionowa to 4 omy – takiej
wartoœci minimum pojawia siê przy 200 Hz.
Efektywnoœæ wynosi 87 dB.

19–mm wersja XT jest rzadziej spotykana
ni¿ bardziej uniwersalny wariant 25–mm, ale
w po³¹czeniu z 15–cm nisko–œredniotonowy-

mi sprawdza siê doskonale – konieczna
wy¿sza czêstotliwoœæ podzia³u nie jest wtedy

problemem, a procentuje lepsze
rozpraszanie mniejszej membrany

na skraju pasma.

Membrany
g³oœników nisko–
œredniotonowych
swoim czarnym
kolorem nie daj¹
natychmiastowej
odpowiedzi, z jakie-
go materia³u s¹
wykonane, ale to
ponownie – tak jak
w poprzednich
Vivace i we wszyst-
kich pozosta³ych
konstrukcjach ESA
– celuloza, w tym
przypadku powle-
kana.

Po uk³adzie czêœci ³atwo odczytaæ, ¿e
zwrotnica sk³ada siê z filtrów 2. rzêdu dla
sekcji nisko–œredniotonowej i 3. rzêdu dla

wysokotonowej. Zwraca uwagê brak
rezystorów, czyli tym samym równie¿ brak

t³umika dla g³oœnika wysokotonowego – uda³o
siê zgraæ g³oœniki pod wzglêdem efektywnoœci

bez jego pomocy. Obydwie cewki s¹
powietrzne, kondensatory polipropylenowe,

a rezystory metalizowane. Elementy
przymocowano do p³ytki MDF–u

i po³¹czono bezpoœrednio.

Przetworniki stosowane w kolumnach Vivace pochodz¹
z koncernu Tymphany, który od kilku lat jest w³aœcicie-
lem duñskich marek g³oœnikowych. W Vivace znajdujemy

nisko–œredniotonowe Peerlessy serii SDS i wysokotono-
wy pierœcieniowy XT, zaprojektowany przez Vifê.

rys. 1. charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.


