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Podobne – nie znaczy ¿e takie same. Ale zbie¿noœæ
kszta³tów, rodzaju g³oœników, a nawet detali wy-
koñczenia, nie jest ani nieistotna, ani przypadko-

wa. Nie wynika te¿ z niemo¿noœci firmy do wymyœlenia
czegokolwiek nowego. W aktualnej ofercie znajdziemy
kilka innych serii, zarówno kolumn sprzedawanych para-
mi, jak i kompletami wielokana³owymi. Niedawno (w
numerze marcowym) przedstawialiœmy kolumnê Vento
809, pochodz¹c¹ z zupe³nie nowej linii referencyjnej.
Kiedyœ referencj¹ by³y w³aœnie kolumny rodziny Ergo,
i faktem jest, ¿e zosta³y nieco zepchniête ze szczytów
zarówno przez Vento, jak i przez Karaty. Ale to, ¿e nadal
wystêpuj¹ w ofercie, a nawet s¹ wci¹¿ modernizowane –
jednak bez zmian podstawowych cech wzorniczych -
jest znamienny i chyba po czêœci wynika z pozycji Can-
tona na niemieckim rynku. To przecie¿ firma silnie zako-
rzeniona na macierzystym rynku, o d³ugiej historii, do
której w ten sposób ma okazjê siê odwo³aæ, jednoczeœ-
nie wzmacniaj¹c efekt “lojalnoœci” klienta. Kto maj¹c lat
dwadzieœcia, dwadzieœcia lat temu kupi³ Cantony, ten
dzisiaj czêsto z przyjemnoœci¹ kupi nowe, lepsze, ale
bliŸniaczo podobne Cantony, i maj¹c ju¿ lat czterdzieœci,
nawet poczuje siê m³odziej... A poniewa¿ bardzo nie-
wiele firm bierze to pod uwagê i ma podobn¹ propozy-
cjê, wiêc Canton mo¿e oddzia³ywaæ w ten sposób nie
tylko na “swoich” dawnych klientów, ale na potencjalnie
wszystkich Niemców tamtego pokolenia, którzy oczy-
wiœcie firmê znaj¹ i do tego typu produktu bêd¹ mieli
sentyment. Ale aby taki efekt osi¹gn¹æ, trzeba trochê
cierpliwoœci, aby przeczekaæ okres, kiedy produkt wyda-
je siê niemodny. Równie¿ w moim odbiorze Ergo by³y
przestarza³e – kiedy kilka lat temu testowa³em jakiœ dro-
gi model, kojarzy³ mi siê z wielkim kredensem. Mo¿e to
te¿ kwestia wielkoœci, ale œredniego kalibru 607 DC tym
razem zrobi³y na mnie doskona³e wra¿enie. Nie maj¹
wygiêtych ani pochylonych œcianek, jednak jakoœæ “sto-
larskiej roboty” jest bez zarzutu, i widaæ j¹ jak na d³oni –
smaczkiem wykonania obudowy s¹ wyprofilowane listwy
³¹cz¹ce œcianki boczne z górn¹ i doln¹, pieczo³owite
oklejenie wszystkich powierzchni, w tym najmniejszych
pasków dooko³a frontu. Mamy tu oczywiœcie do czynie-
nia z naturalnym fornirem, a dostêpnych jest kilka wersji
kolorystycznych – bukowa, czereœniowa, czarna (lakie-
rowany fornir dêbowy), i g³adko lakierowana na sreb-
rno. Maskownica jest wykonana z perforowanego p³ata
blachy, wygiêtego w pobli¿u krawêdzi tak, ¿e wchodzi
on w niewidoczn¹ szczelinê wokó³ tej czêœci frontu, na
której zainstalowano g³oœniki. Fragment ten pokryto de-
likatnym welurem, taki pomys³ pamiêtam z kilku kon-
strukcji sprzed wielu lat, nie tylko Cantona. Napisa³em,
¿e nie ma wygiêtych œcianek, ale front jest lekko wypuk-
³y (w osi symetrii nieco grubszy – 25mm), co spowodo-
wa³o wykonanie dodatkowych podfrezowañ zewnêtrz-
nych krawêdzi wokó³ g³oœników. Obudowa jest po³¹czo-
na z 2-cm gruboœci coko³em, w który mo¿emy wkrêciæ
kolce.

Jeszcze zanim Canton pojawi³ siê w Polsce, w zamierzch³ych latach 80.,
pozna³em tê firmê za poœrednictwem grubych katalogów i du¿ych

plakatów, przywiezionych z targów IFA. Nic dziwnego, ju¿ wówczas by³ to
jeden z najwiêkszych niemieckich producentów zespo³ów g³oœników.

Wkrótce zacz¹³em zbieraæ miesiêczniki audiofilskie, równie¿ niemieckie,
a tam Canton wystêpowa³ niemal w ka¿dym numerze... i w tamtych

czasach za ka¿dym razem by³y to konstrukcje bardzo podobne do w³aœnie
testowanych Ergo 607 DC.

Canton ERGO 607 DC
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G³oœniki nisko-œredniotonowe najnowszej ge-
neracji Ergo maj¹ nie tylko metalowe membrany,
ale i zawieszenia o nowym profilu – zamiast po-
jedynczej, du¿ej fa³dy, s¹ dwie p³ytsze, daj¹ce
podobne mo¿liwoœci amplitudowe, ale stanowi¹-
ce dla fal promieniowanych przez membranê
mniejsz¹ przeszkodê. Z kolei g³oœnik wysokoto-
nowy ma przetwarzaæ pasmo a¿ do 40kHz, cze-
go pomiary jednak nie potwierdzaj¹... co prawda
nie nasze, które i tak koñcz¹ siê na 20kHz, ale
niemieckiego Stereoplaya, gdzie niedawno prze-
badano kilka nowych Ergo w pasmie do 40kHz,
z wynikami mówi¹cymi o jednak “typowych”
mo¿liwoœciach 25-mm kopu³ki – koñcz¹cych siê
przy 20kHz. Przy okazji, w³aœnie po tym, ¿e pier-
wsze testy nowych Ergo pojawi³y siê w niemieckiej
prasie na prze³omie 2005/2006, mo¿na wniosko-
waæ, ¿e s¹ to naprawdê bardzo œwie¿e konstrukcje.

607 DC to najmniejsze Ergo wolnostoj¹ce,
609 DC s¹ ju¿ trójdro¿ne – z 18 cm œredniotono-
wym i par¹ 20-cm niskotonowych, a w 611 DC
niskotonowe osi¹gaj¹ œrednicê 22cm. Dwa pod-
stawkowce nosz¹ symbole 602 (mniejszy, 18-cm

Teraz zajrzyjmy do œrodka obudowy. Tam nie
znajdziemy ju¿ zbyt wiele stolarki, ale plan

minimum wzmocnieñ zosta³ wykonany – jeden
poziomy wieniec ulokowano pod g³oœnikiem wy-
sokotonowym. Za to za górnym  g³oœnikiem (nis-
ko-œredniotonowym) siedzi coœ znacznie bardziej
skomplikowanego. Zwrotnica jest zaskakuj¹co
rozbudowana – przecie¿ wydaje siê, ¿e mamy do
czynienia tylko z uk³adem dwudro¿nym... Ale to,
co w kolumnach Cantona wygl¹da na konfigura-
cjê symetryczn¹ (d’Appolito), jest filtrowane jak
uk³ad dwuipó³dro¿ny. Ponadto membrany, które
dawniej w konstrukcjach Ergo by³y polipropyle-
nowe, teraz, chocia¿ nie od razu siê z tym zdra-
dzaj¹, bo s¹ anodyzowane na czarno, wykonano
z aluminium – tak jak w dro¿szych seriach Karat
i Vento, gdzie jednak siê b³yszcz¹ naturalnym ko-
lorem metalu. G³oœniki ze sztywnymi membrana-
mi wymagaj¹ zdecydowanego odfiltrowania re-
zonansów, i wzi¹wszy to wszystko pod uwagê,
³¹cznie z faktem, ¿e Canton nigdy nie optowa³ za
filtrami ni¿szego rzêdu, z³o¿onoœæ zwrotnicy
przestaje dziwiæ.

nisko-œredniotonowy) i 603 (20-cm), naœcienny
Ergo 601 ma uk³ad podobny jak 602, a centralny
Ergo 605 CM operuje dwoma 18-cm... w uk³adzie
dwuipó³dro¿nym – jest wiêc pod tym wzglêdem
bardzo podobny do naszych 607 DC, chocia¿ ma
prawie dwa razy mniejsz¹ obudowê.

Tradycyjnie, ale jak¿e szlachetnie
i pieczo³owicie wykonana obudowa – œcianki
³¹czone za pomoc¹ elementów z litego drewna
w tak precyzyjny sposób wskazuj¹ na wspó³pra-
cê z bardzo dobr¹ stolarni¹. Kiedyœ widzia³em,
jak obudowy dla serii Ergo produkowa³ zak³ad
w Œwidnicy, ale to by³o prawie 10 lat temu...

Metalowa kopu³ka z soczewk¹ akustyczn¹,
trzyman¹ przez metalow¹ siatkê jednoczeœ-
nie chroni¹c¹ membranê przed uszkodze-
niem - to równie¿ bardzo klasyczne
rozwi¹zanie, stosowane przez Cantona ju¿
przed wielu laty.
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rys. 1.  Ergo 607 DC, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3. Ergo 607 DC, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2. Ergo 607 DC, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 89
Moc znamionowa [W]** 110
Wymiary (WxSxG) [cm] 95x21,5x28,5

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

rys. 5.  Ergo 607 DC, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 4.  Ergo 607 DC, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Charakterystyka impedancji (rys. 1) Ergo 607
DC by³aby ca³kiem typowa, gdyby nie pewna
modyfikacja w zakresie niskich czêstotliwoœci.
Wzrost na samym skraju badanego pasma nie
wi¹¿e siê bezpoœrednio z dzia³aniem uk³adu re-
zonansowego obudowy, ale jest rezultatem filt-
rowania dolnozaporowego (“DC”), które byæ
mo¿e nawet zamaskowa³o ów pierwszy wierz-
cho³ek charakterystyczny dla pracy bas-refleksu,
a byæ mo¿e zosta³ on poddany linearyzowaniu
przez dodatkowe filtry zwrotnicy – pozosta³ tyl-
ko œlad przy 30Hz. Minima le¿¹ doœæ nisko, na
poziomie ok. 3,5 omów przy 50 i 200Hz, wci¹¿
nie s¹ to wartoœci, których móg³by siê przestra-
szyæ porz¹dny wzmacniacz, chocia¿ oczywiœcie
mamy do czynienia z kolumn¹ znamionowo 4-
omow¹.

Ergo 607 DC swoim dzia³aniem stara siê trzy-
maæ blisko liniowej, neutralnej charakterystyki
przetwarzania (rys. 2), pozwala sobie tylko na
bardzo lekkie podniesienie poziomu niskich i wy-
sokich tonów. Obiecuj¹co prowadzony jest za-
kres niskich tonów, bez wyraŸnego wzmocnienia
“œredniego basu”, z minimaln¹ tendencj¹ wzno-
sz¹c¹ a¿ do 60Hz, i dopiero poni¿ej z szybkim
spadkiem, do którego przyczynia siê zarówno
sam sposób pracy  obudowy typu bas-refleks, jak
i dzia³anie filtru dolnozaporowego, w³¹czaj¹cego
siê w³aœnie w tym zakresie.

Wszystkie charakterystyki w p³aszczyŸnie po-
ziomej (rys. 3) wygl¹daj¹ co najmniej dobrze i le-
¿¹ blisko siebie a¿ do 15kHz, tak ¿e nie trzeba
koniecznie ustawiaæ Ergo 607 DC bezpoœrednio
w kierunku miejsca ods³uchowego. Szczególn¹
cech¹ tweetera z soczewk¹ akustyczn¹ jest to,
¿e charakterystyki, wraz ze zwiêkszaniem k¹ta,
chocia¿ zmniejszaj¹ poziom w wiêkszej czêœci
pasma, to przy pewnej czêstotliwoœci, w tym
przypadku 15kHz, zbiegaj¹ siê ze sob¹.

Elegancka maskownica z perforowanej blachy
okazuje siê te¿ bardzo dobrym rozwi¹zaniem ze
wzglêdów akustycznych. Generalnie, maskowni-
ce wszystkich trzech kolumn by³y lepsze ni¿
przeciêtnie, ale przypadku Ergo 607 DC efekt jest
tak dobry (to znaczy prawie w ogóle go nie
ma...), ¿e bez ¿adnych obaw o jakoœæ dŸwiêku,
mo¿emy pozostawiæ g³oœniki zas³oniête (rys. 4).

Rys. 5 przedstawia niezale¿ne charakterysty-
ki obydwu g³oœników 18-cm, ciœnienie z otworu
i charakterystykê wypadkow¹ ca³ego zespo³u
w zakresie niskich tonów.

Porz¹dnie, ale bez rewelacji
– kosze z tworzywa, magnesy
standardowej wielkoœci.
Doskona³e brzmienie Ergo 607
DC wynika bardziej z mistrzow-
skiego strojenia, ni¿ z klasy
przetworników.
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Tak jak w Cabasse Moorea na pierwszy rzut
oka wydawa³o siê, ¿e jest to uk³ad dwuipó³d-

ro¿ny, a okaza³ siê dwudro¿nym, tak symetrycz-
ne ustawienie g³oœników w Ergo 607 DC podpo-
wiada, ¿e jest to konstrukcja dwudro¿na, a na
przekór temu jest dwuipó³dro¿na... Zawsze de-
cyduje o tym nie po³o¿enie g³oœników, ale spo-
sób ich filtrowania. Rzecz w tym, ¿e takie usta-
wienie, jakie widaæ w Moorea, czêœciej sk³ania do
filtrowania dwuipó³dro¿nego, a takie jak w Ergo
607 DC, do dwudro¿nego, poniewa¿ pozwala sy-
mulowaæ punktowe Ÿród³o dŸwiêku – nasze
ucho lokalizuje pozorne Ÿród³o dŸwiêku po-
miêdzy rzeczywistymi Ÿród³ami, o ile promieniu-
j¹ one dok³adnie taki sam sygna³, w tej samej am-
plitudzie i fazie. Je¿eli wiêc dwa identyczne g³oœ-
niki, ustawione poni¿ej i powy¿ej wysokotono-
wego, przetwarza³yby taki sam zakres nisko-

Brzmienie Cantona – nie tych konkretnych
kolumn, ale “firmowe”, stwierdzone na pod-

stawie wielu innych, testowanych wczeœniej kon-
strukcji – niemal¿e wpisuje siê w jeden schemat,
chocia¿ czasami pojawia siê pewna modyfikacja...
Ten schemat to prawid³owa równowaga, spój-
noœæ, dobra dynamika, poprawny bas. A ewentu-
alna modyfikacja polega na wyeksponowaniu wy-
sokich tonów, co oczywiœcie os³abia noty za
równowagê tonaln¹, chocia¿ “uatrakcyjnia” dŸwiêk
w odbiorze Kowalskiego, a raczej Schmidta –
a przynajmniej takie nadzieje musi mieæ wówczas
producent. Co ciekawe, nie wi¹¿e siê to z kryte-
rium cenowym – dwie ró¿ne koncepcje mo¿na
spotkaæ wœród Cantonów tañszych i dro¿szych.
Mimo ¿e nie uwa¿am za karygodne wprowadza-
nie delikatnych “modyfikacji” charakterystyki, to
w przypadku Cantona zdecydowanie wolê owo
podstawowe, rzetelnie liniowe strojenie, i na
szczêœcie takie ma przewagê, i na szczêœcie takie
te¿ reprezentuje 607DC.

Po przesiadce z Heco Elanów 500 (test za
dwa miesi¹ce), których s³ucha³em bezpoœrednio
wczeœniej, pierwsze wra¿enie kaza³o stwierdziæ,
¿e Ergo 607DC brzmi¹ bardziej metalicznie
i b³yskotliwie, co mo¿e mieæ zarówno plusy, jak
i minusy. Zwolennicy suchego, ascetycznego,
i w tym kierunku wyrafinowanego brzmienia nie
padn¹ na kolana przed Cantonem, zreszt¹ nie
tylko tym modelem. Mimo ¿e z charakterystyk¹
podobnie wyrównan¹ jak w przypadku drugiego
niemieckiego zawodnika, Canton ma zupe³nie in-
n¹ barwê. Na pewno lepsz¹ dla przekonuj¹cego
odtworzenia gitary akustycznej – ¿yw¹, nasycon¹

- co szybko da³o siê zauwa¿yæ. A zaraz potem
zapomnia³em o dostrze¿onej na pocz¹tku kontro-
wersyjnej “metalicznoœci”, bo mimo niej, ich
dŸwiêk ma w sobie wiele ciep³a, a nawet trochê
miêkkoœci, na pewno du¿o subtelnoœci. W³aœnie
to, ¿e pierwiastek metalicznoœci, który nazwijmy
ju¿ inaczej – ¿ywoœci¹, zosta³ tak sprytnie po³¹-
czony z delikatnoœci¹, a nie oddany do dyspozycji
rozjaœnieniu i przejaskrawieniu, tworzy bardzo
przyjemny klimat i wysok¹ kulturê Ergo 607DC.
To du¿a sztuka - elementy specjalne w brzmieniu
Ergo, takie jak ca³oœciowe ciep³o i ¿ywoœæ wyso-
kich tonów, które to cechy przecie¿ nie wynikaj¹
z siebie i rzadko id¹ w parze, jednoczeœnie nie
stanê³y na przeszkodzie doskona³emu wyrówna-
niu charakterystyki, nie powsta³y poprzez jej za-
uwa¿aln¹ modyfikacjê. Co wiêcej, wyrazistoœæ
góry pasma nie pochodzi ani z wyraŸnego wyeks-
ponowania, ani z wyodrêbnienia tego zakresu –
œrednica i wysokie s¹ zespolone kompletnie i na
amen, co jest i obiektywnie, i subiektywnie ko-
lejnym atutem. Je¿eli uparcie szukaæ Ÿród³a
wspomnianego ciep³a, to po czêœci znajduje siê
ono w³aœnie w idealnej koherencji. Brzmienie
jest uporz¹dkowane, g³adkie, ka¿dy dŸwiêk spój-
ny, rozdzielczoœæ dobra, i nawet je¿eli analitycz-
noœæ nie okazuje siê imponuj¹ca atakiem detali
i konturów, to odnosi siê ogólne wra¿enie “kom-
pletnoœci” przekazu, w którym niczego wa¿nego
nie brakuje. Bas jest podobny, trochê zaokr¹glo-
ny, ale dostatecznie solidny i oczywiœcie zespolo-
ny z muzyk¹. Gdzie dok³adnie siêga, pokazuje
zmierzona charakterystyka, ale i bez tego œwia-
dectwa mo¿na siê spodziewaæ, ¿e wykonuje

Symetria nie do koñca symetryczna
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“normê” dla kolumn tej wielkoœci.  Przestrzen-
nie, podobnie jak tonalnie, wszystko jest na
swoim miejscu. A do tego jeszcze jedno - subtel-
na dawka s³odyczy, która dope³nia brzmienie Er-
go 607DC.

Ze wszystkich do tej pory testowanych Can-
tonów, wœród których by³o ju¿ sporo udanych mo-
deli, w³aœnie dla tych mam najwiêcej sympatii. Doœæ
niespodziewanie, bo nie s¹dzi³em, ¿e z serii Ergo
mo¿na coœ jeszcze wykrzesaæ, poza sentymentem
samych Niemców do znanego od lat wygl¹du.

Starannie dostrojone, równe i spójne, z daw-
k¹ ciep³a i ¿ywoœci. Neutralne, ale i z w³asnym
charakterem. Przyjemne i kulturalne.

Nawet jak na uk³ad dwuipó³dro¿ny,
zwrotnica jest bardzo skomplikowana
– cztery cewki, szeœæ kondensatorów...
na pewno mamy do czynienia z filtrami
wy¿szego rzêdu, przynajmniej w niektórych
sekcjach.

œredniotonowy, to s³uchacz znajduj¹cy siê na osi
g³oœnika wysokotonowego, nawet bardzo blisko
kolumny, z tego kierunku s³ysza³by ca³¹ muzykê
– pozorne Ÿród³o tonów niskich i œrednich po-
kry³oby siê z rzeczywistym Ÿród³em tonów wy-
sokich. Jednak ostatnio niektóre firmy niemiec-
kie (g³ównie Canton i Elac) ustawiaj¹c g³oœniki
symetrycznie, prowadz¹ ich niesymetryczne,
dwuipó³dro¿ne filtrowanie – tylko jeden prze-
twarza ca³y zakres nisko-œredniotonowy, a drugi
tylko niskotonowy. To te¿ ma swoje zalety – po-
za osi¹ g³ówn¹, kiedy nie znajdujemy siê w rów-
nej odleg³oœci od g³oœników, nie grozi nam zabu-
rzanie charakterystyki powodowane przez brak
zgodnoœci fazowej miêdzy falami œrednich czês-
totliwoœci (promieniowanymi przez dwa g³oœniki
w uk³adzie ca³kowicie symetrycznym). Fal nis-
kich czêstotliwoœci ten problem nie dotyczy, po-
niewa¿ s¹ one znacznie d³u¿sze i niezale¿nie od
po³o¿enia s³uchacza, dotr¹ do niego w fazach
zgodnych. Pozostaje tylko pytanie, dlaczego sto-
suj¹c filtrowanie dwuipó³dro¿ne, g³oœniki roz-
mieszczane s¹ jak do uk³adu symetrycznego...
mam na ten temat kilka hipotez, ale pozostawiê
je na inn¹ okazjê.

ERGO 607 DC
Cena (para)[z³] 5000
Dystrybutor HORN DISTRIBUTION

Wykonanie i komponenty
G³oœniki dobre, z nowoczesnymi uk³adami drgaj¹cymi,
chocia¿ na lekkich koszach. Klasyczna dla serii Ergo,
pierwszorzêdna obudowa – o jakoœci wykoñczenia
niespotykanej w kolumnach wolnostoj¹cych tego za-
kresu cenowego.

Laboratorium
Charakterystyka bliska liniowoœci, równie¿ z maskow-
nic¹, a filtrowanie DC tym razem wcale nie ograniczy-
³o basu. Dobre rozpraszanie, wysoka efektywnoœæ.
Bardzo dobrze.

Brzmienie
Urocze po³¹czenie dok³adnoœci, dŸwiêcznoœci i ciep³a.
Doskonale spójne, wyrównane i wype³nione w ca³ym
pasmie.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=84
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/horn
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