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Canton przeb¹kuje coœ o zaletach szerszej przedniej œcianki, ale nie ma odwagi na
serio zrealizowaæ takiej koncepcji, trzyma siê w granicach standardowych dzisiaj 20-

cm. To Celestion robi wiêkszy krok w tym kierunku, F38 ma ju¿ ponad 26-cm, czym
wyraŸnie odcina siê od pozosta³ych kolumn testu. Jednym siê to spodoba, innym nie,

ale 8-calowym g³oœnikiem niskotonowym mo¿e pochwaliæ siê tylko F38.

 Celestion F38
Flagowiec na miarê czasów

pecjalizowane w doskonaleniu brzmienia domo-
wych systemów audio zaczê³y powstawaæ póŸ-
niej, natomiast pierwsi producenci urz¹dzeñ au-
dio rozwijali siê wszechstronnie – dostarczaj¹c
równie¿ produkty do zastosowañ profesjonal-
nych – estradowe, studyjne, do nag³oœnienia,
monitorowania, basowe, gitarowe, itd. Z piêkn¹
histori¹ firmy Celestion mo¿emy zapoznaæ siê na
stronie www, ale nie znajdziemy tam ani s³owa
ani o testowanych w³aœnie F38, ani w ogóle o no-
wej serii F, do której konstrukcja ta nale¿y. To
pocieszaj¹ce dla tradycjonalistów – wbrew teorii,
serwis internetowy okazuje siê czêsto bardzo
opiesza³y, i informacja drukowana ma szansê do-
trzeæ pierwsza.

Dla internautów s¹ tylko starsze modele F –
trzy podstawkowe (F10, F15 i F20), i tylko jeden
wolnostoj¹cy – F30 (oparty na g³oœnikach 13-cm).
Nowe propozycje to wiêksze pod³ogowe F28
(uk³ad dwuipó³dro¿ny z par¹ przetworników 17-
cm), w³aœnie F38, i tym razem tylko jeden model
podstawkowy – F18, a oprócz tego centralny F48.

Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e F38 to najlepsza,
flagowa konstrukcja firmy. Niezale¿nie od jakoœ-
ci F38, to jednak zdecydowanie za niskie loty,
aby firma mog³a zdobyæ, a w zasadzie odzyskaæ
wysoki presti¿, niezale¿nie od prognoz “sprzeda-
walnoœci” dro¿szych modeli. Ale zajmijmy siê ju¿
samymi F38, czuj¹c ciê¿ar odpowiedzialnoœci
oceniania referencyjnego Celestiona. Piêkny to
on nie jest – tak chyba pomyœli wiêkszoœæ  obser-
watorów, obowi¹zuj¹cy od lat kanon urody
szczup³ych konstrukcji robi swoje. A przecie¿
pamiêtam, jak niegdyœ smuk³e wydawa³y siê Altu-
sy 110, które by³y i ni¿sze, i szersze od F38...
Zastanawia mnie wiêc, dlaczego w tak asekura-
cyjnie przygotowanej ofercie Celestion, umiesz-
czono konstrukcjê, na któr¹ wiêkszoœæ produ-
centów by siê nie zdecydowa³a ze wzglêdów
wzorniczych. Wiêc jednak brawa dla Celestion
za niezale¿noœæ. Zaokr¹glenia bocznych œcianek
na pewno s¹ pomocne i dla spokojniejszego
op³ywania fal, i dla spokojniejszego patrzenia na
F38, ale nie s¹ w stanie uczyniæ z F38 kolumny
finezyjnej. F38 s¹ jednak dostêpne w trzech wer-
sjach kolorystycznych (winylowa okleina): ciem-
na jab³oñ, klon i czarny.

Firma Celestion przedstawia siê jako wyna-
lazca metalowych kopu³ek wysokotonowych.
Tweeter takiego rodzaju znajdujemy równie¿
w F38 - 25-mm aluminiow¹ kopu³kê z neodymo-
wym uk³adem magnetycznym.

Do przetwarzania pozosta³ej czêœci pasma
u¿yto dwóch g³oœników - o œrednicach 20-cm
i 17-cm, z zewn¹trz o podobnej konstrukcji,
z celulozowymi membranami. Jak kupowaæ Ce-
lestion z sentymentu, to w³aœnie z celulozowymi
membranami – gitarowe g³oœniki Celestion za-
wdziêcza³y swoje charakterystyczne brzmienie
równie¿ celulozie, której firma wcale nie by³a tak
wierna w konstrukcjach hi-fi, gdzie czêsto siê-
ga³a po polipropylen. Obydwa g³oœniki maj¹ doœæ
du¿e, ekranowane uk³ady magnetyczne, a wiêc
F38 jest ca³kowicie bezpieczny dla telewizorów.

Dawno nie testowaliœmy zespo³ów g³oœni-
 kowych firmy Celestion, chocia¿ jeszcze
w latach 90. marka ta by³a doœæ czêstym

goœciem na ³amach Audio. Nieobecnoœæ Celes-
tion w ostatnich latach wyniknê³a jednak nie
z naszej z³ej woli, ani nawet zaniedbania, ale
z przyczyn zewnêtrznych, “obiektywnych”  - fir-
ma zmienia³a w³aœciciela, profil produkcji, do te-
go do³o¿y³o siê tak¿e zamieszanie w polskiej dys-
trybucji. Sytuacja chyba siê unormowa³a, chocia¿
aktualna oferta Celestion nie oznacza (jeszcze)
powrotu do dawnej formy. Katalog jest doœæ
skromny, obejmuje seriê F – tradycyjnych, ze-
spo³ów g³oœnikowych o niewygórowanych ce-
nach (testowane F38 s¹ najdro¿sze) i rodzinê
SoundStyle – wielokana³owe systemy z ma³ymi

satelitami w roli g³ównej. Pojawi³a siê te¿ nisko-
bud¿etowa “elektronika” (amplituner wielokana-
³owy AVR300 i odtwarzacz DVD300), ale ambit-
niejszych, ani tym bardziej stricte hi-endowych
produktów, nie widaæ. Widaæ za to dewizê: pro-
dukujemy tylko to, co siê sprzeda na sto procent.
Szkoda, bo przecie¿ Celestion to jeden z najstar-
szych producentów g³oœników i sprzêtu audio
w ogóle – jego historia zaczyna siê w latach 20.
ubieg³ego wieku. Wówczas nieznane by³o pojê-
cie zespo³u g³oœnikowego jako uk³adu g³oœników
wyspecjalizowanych w przetwarzaniu poszcze-
gólnych zakresów, ani nawet okreœlenie hi-fi –
wysokiej wiernoœci odtwarzania. Samo odtwa-
rzanie muzyki przez urz¹dzenia by³o fenomenem
wystarczaj¹cym dla pe³nej satysfakcji. Firmy wys-
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F38, dysponuj¹c 20-cm niskotonowym i 16-cm
nisko-œredniotonowym, wraz ze swoj¹ doœæ

du¿¹ obudow¹, wydaje siê byæ predestynowany
do roli basowego wodzireja w testowanej gru-
pie. I owszem, basu im nie brakuje, kto wiêc pat-
rzy zach³annie w stronê F38 ju¿ tylko z tego po-
wodu, nie powinien siê zawieœæ. Ale brzmienie
tych kolumn nie ogranicza siê do po³¹czenia
mocnego basu z nieœmia³a “reszt¹”. Wrêcz prze-
ciwnie – to niekoniecznie bas jest najbardziej
charakterystyczn¹ cech¹ F38. Jest to brzmienie
wielow¹tkowe, w którym dzieje siê du¿o. Od
pierwszych dŸwiêków zwraca na siebie uwagê
góra pasma – jednoczeœnie delikatna i wyrazista,
œwietlista, nie kumuluj¹ca uderzeñ w blachê, nie
skupiaj¹ca siê w ni¿szym podzakresie, ale zajmu-
j¹ca siê wybrzmieniami i aur¹ tworz¹c¹ siê w naj-
wy¿szej oktawie. Wysokie tony objawiaj¹ swoj¹
aktywnoœæ poprzez subtelny, ale w stosunku do
innych kolumn podkreœlony “powiew” - zjawisko
znacznie bardziej delikatne, ni¿ proste rozjaœnie-
nie wprowadzane przez Cantona, jednak bêd¹ce
czymœ dodatkowym w stosunku do nie pozba-
wionych przecie¿ niuansów, ale prowadzonych
równo i bez wyskoków wysokich tonów Elaca.
Osi¹gniêty efekt jest bez w¹tpienia ciekawy
i zwyczajnie przyjemny, równie¿ dlatego, ¿e prze-
³om œrednich i wysokich czêstotliwoœci, w którym
czai siê agresywnoœæ, zosta³ uspokojony. Jednak
samo przez siê oznacza to równie¿, ¿e do pe³nej
neutralnoœci i naturalnoœci F38 nie aspiruj¹. Wy-
sokie tony s¹ wiêc lekko oddzielone od œrednicy,

i chocia¿ trudno jednoznacznie stwierdziæ, ¿e
poziom jest za wysoki, to ich szczególny cha-
rakter kieruje ku nim uwagê, automatycznie
odci¹gaj¹c j¹ od esencji œrednich tonów...
o których z kolei nie mo¿na powiedzieæ, ¿e zo-
sta³y cofniête, tak jak w Cantonach. Obydwie
niemieckie kolumny – Canton i Elac - produkuj¹
brzmienia ró¿ne, ale doœæ ³atwe do rozszyfro-
wania. Celestion wiêcej kombinuje, muzykê
trochê rozwarstwiaj¹c, coœ tutaj dodaj¹c, coœ
tam ujmuj¹c, aby jednak w ogólnym bilansie daæ
kompozycjê jednoczeœnie efektown¹ i ³atw¹ do
strawienia.
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Podwójne, z³ocone gniazdo
to dzisiaj niemal standard w tym zakresie
ceny. Bas-refleks obs³uguje g³oœnik 20-cm,
mniejszy, 16-cm, dzia³a w komorze
zamkniêtej.

F38
Cena (kpl)[z³] 2200
Dystrybutor AUDIO CENTER

Wykonanie i komponenty
Solidne przetworniki i obudowa, ma³o wyrafinowany
projekt plastyczny

ocena dobra+

Laboratorium
Lekkie os³abienie i nierównomiernoœci zakresu
1-3kHz.

ocena dobra

Brzmienie
Mocny, ale nieprze³adowany bas, zaznaczone najwy-
¿sze tony. Du¿a scena dŸwiêkowa, dobra dynamika.

ocena dobra+

ocena wa¿ona (4,4) dobra+

http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/audiocenter
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HI-FI

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 87
Moc znamionowa [W]** 140
Wymiary (WxSxG) [cm] 92x26,5x34

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta

rys. 1. F38, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 4. F38, charakterystyka przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

W zakresie niskich czêstotliwoœci charakte-
rystyka modu³u impedancji F38 pokazuje prze-
bieg nietypowy, z szeregiem drobnych, szybkich
zmian (rys. 1), co jest wynikiem równoleg³ego
dzia³ania dwóch ró¿nych obwodów – niskotono-
wego w obudowie bas-refleks i nisko-œrednioto-
nowego (jednak bardzo nisko fi ltrowanego)
w obudowie zamkniêtej. Minimalna wartoœæ
(przy 80Hz) ma wartoœæ ok. 3,5Ω, F38 uznajemy
za znamionowo 4-omowe.

W przetwarzaniu F38 s¹ nieŸle ogólnie zrów-
nowa¿one (rys. 2), tylko w okolicach 1-3kHz
pojawia siê lekkie os³abienie z szeregiem drob-
nych nierównomiernoœci.

Rys. 3 podpowiada, ¿e najlepszego brzmie-
nia mo¿emy szukaæ pomiêdzy osi¹ g³ówn¹ a osi¹
15O – na której zmniejszymy szpic przy 13kHz.

Maskownica na le¿y do rodzaju œrednio
szkodliwych – jej wp³yw widaæ (1-2dB os³abienie
powy¿ej 2kHz), ale nie wprowadza drastycznych
zaburzeñ (rys. 4).

Rys. 5 pokazuje: charakterystykê niskotono-
wego (z minimum przy 42Hz – czêstotliwoœæ re-
zonansowa bas-refleksu), charakterystykê otwo-
ru (maksimum przy 40Hz), charakterystykê nis-
ko-œredniotonowego (“kolano” przy 60Hz) i cha-
rakterystykê wypadkow¹ wszystkich tych Ÿróde³.
Zintegrowanie fazowe uk³adu jest prawid³owe,
charakterystyka wypadkowa biegnie wyraŸnie
najwy¿ej, a¿ do czêstotliwoœci rezonansowej
bas-refleksu.

Efektywnoœæ jest dobra, ale nie nadzwyczajna
(dla doœæ du¿ej konstrukcji) - 87dB.

rys. 2. F38, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

Ekranowanie od pocz¹tku do koñca – puszki
na magnesach niskotonowego i nisko-

œredniotonowego i neodymowy magnes
wysokotonowego. G³oœniki niskotonowy

i nisko-œredniotonowy wspó³pracuj¹
w zakresie 50-100Hz, kopu³ka

przejmuje przetwarzanie
powy¿ej 3kHz.

Dysponuj¹c par¹ g³oœników zdolnych prze-
twarzaæ niskie czêstotliwoœci, w F38 dostrojono
uk³ad, który ³¹czy sens systemów trójdro¿nych
i dwuipó³dro¿nych. Teoretycznie jest trójdro¿-
ny, poniewa¿ g³oœnik 17-cm wypada uznaæ za
œredniotonowy, a to dlatego, ¿e jest filtrowany
równie¿ “od do³u”, czyli odci¹¿any od najni¿-
szych czêstotliwoœci. Ale du¿y potencja³ tego
g³oœnika w pe³ni wykorzystano, wykonuj¹c to fil-
trowanie bardzo nisko; charakterystyka œrednio-
tonowego opada wyraŸnie dopiero poni¿ej 60Hz.
To chyba uprawnia do okreœlenia go jednak jako

nisko-œredniotonowego. Natomiast g³oœnik
niskotonowy jest szybko t³umiony ju¿

powy¿ej 100Hz – wiêc mo¿e-
my nazwaæ go subnis-

kotonowym. Pro-

ducent podaje czêstotliwoœæ podzia³u 180Hz, co
jednak nie znajduje potwierdzenia w naszych
pomiarach – przy tej czêstotliwoœci g³oœnik
(sub)niskotonowy jest ju¿ t³umiony o ok. 10dB
wzglêdem (nisko)œredniotonowego.

Wiêkszy g³oœnik pracuje w obudowie bas-re-
fleks (wylot na tylnej œciance), mniejszy w objê-
toœci zamkniêtej, ale oczywiœcie znacznie wiêk-
szej, ni¿ zwykle przeznaczana dla g³oœników œred-
niotonowych. Obydwa g³oœniki wspó³pracuj¹ w za-
kresie oko³o jednej oktawy, wiêc nie tylko ich
charakterystyki amplitudowe, ale i fazowe mu-
sia³y zostaæ dopasowane, co wcale nie jest ³atwe
w obszarze dzia³ania ró¿nych uk³adów rezonan-
sowych obudowy, gdzie zmiany charakterystyk
fazowych poszczególnych systemów s¹ znaczne.
Sztuka siê uda³a, co pokazuj¹ pomiary naszego
laboratorium, tylko ma³y do³ek przy 70Hz sygna-
lizuje miejscow¹ niepe³n¹ korelacjê fazow¹.

rys. 3. F38,  charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 5. F38, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości.
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http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=91

	Button1: 


