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Chcesz trójdrożne paczki Sonus
Kup pan Piano w wersji Domus
Skóra, drewno, garść głośników
Prosto z Włoch, nie od Chińczyków

Trzecia ju¿ generacja konstrukcji Grand Piano
nosi oznaczenie D lub Domus – czyli serii,
która zast¹pi³a seriê Home. W tamtej, jak

równie¿ w pierwszej edycji “niskobud¿etowych” So-
nusów (cudzys³ów jak najbardziej konieczny) rów-
nie¿ mieliœmy wolnostoj¹ce Grand Piano, a tak¿e
dwa podstawkowce – Concertino (mniejsze) i Con-
certo (wiêksze). Zmiany w serii Domus dotycz¹ nie
tylko innych typów przetworników, kszta³tów obu-
dów, ale równie¿ tak znamiennego dla ewolucji fir-
my faktu, ¿e model Concerto, niegdyœ jeden z najpo-
pularniejszych “monitorów”, straci³ charakter kon-
strukcji podstawkowej i przybra³ postaæ wolnostoj¹-
c¹. W ten sposób w serii Domus wiêkszoœæ zdoby³y
w³aœnie kolumny pod³ogowe (Concerto i Grand Pia-
no), a podstawkowiec jest ju¿ tylko jeden – ma³e
Concertino, a przewaga du¿ych konstrukcji dotyczy
te¿ od tej pory ca³ej oferty Sonusa. Jeden z elemen-
tów firmowej filozofii, z które wyros³a jej s³awa –
bezkompromisowe lansowanie dwudro¿nych pod-
stawkowców -  w zasadzie odszed³ do historii. Mo¿-
na powiedzieæ – murzyn zrobi³ swoje, murzyn mo¿e
odejœæ. Po zdobyciu presti¿u i przyczó³ków szerszej
popularnoœci, firma musia³a dostosowaæ siê do upo-
dobañ panuj¹cych na szerszym rynku, ni¿ tylko kon-
serwatywne audiofilskie krêgi, kultywuj¹ce kulturê
monitorów. Znacznie wiêksze szanse na sukces maj¹
konstrukcje wolnostoj¹ce, w dodatku wyposa¿ane
w bogaty zestaw przetworników. I oczywiœcie Sonus
nie opar³ siê wp³ywom kina domowego, i wcale nie
od niedawna ma w ofercie zarówno g³oœniki efekto-
we, centralne, jak i subwoofery. Ca³y taki komplet
bez ¿adnego oci¹gania zosta³ te¿ wprowadzony do
serii Domus, obok wymienionych ju¿ trzech modeli
“stereofonicznych”. Podsumowuj¹c, oferta Sonusa
pod k¹tem najbardziej podstawowych cech kon-
strukcji niczym specjalnym siê nie wyró¿nia, a j¹dro
w³asnego stylu i oryginalnoœci znajduje siê w deta-
lach – o ile mo¿na detalami nazwaæ sposób wykona-
nia obudów i u¿yte tutaj materia³y. Po³¹czenie ró¿-
nych gatunków drewna lub oklein i skóry (naturalnej
lub “ekologicznej”...), zaw³aszczaj¹cych sobie ca³¹
widoczn¹ powierzchniê obudów wszystkich kolumn,
jest cech¹ pierwotn¹ Sonusa, z któr¹ siê urodzi³ jako
producent podstawkowców. O ile jednak maluchy
ust¹pi³y pola dorodnym pod³ogowcom, to estetyka
drewno&skóra sprawdza siê do dzisiaj, bo okaza³a
siê w du¿ej mierze uniwersalna – oczywiœcie nie bê-
dzie odpowiada³a ka¿demu, ale kolumn o wygl¹dzie
nijakim lub nowoczesnym jest wokó³ ca³y t³um, a So-
nusy dziêki swojej odwa¿nej i jednoznacznej stylisty-
ce mog¹ siê na jego tle szybko wyró¿niæ.

Kiedy kilka lat temu przedstawialiœmy kolumny Cremona,
mo¿na by³o stwierdziæ, ¿e do tamtej pory Sonus Faber nie

proponowa³  zespo³ów g³oœnikowych tak uk³adowo rozwiniêtych
– czyli wolnostoj¹cych i trójdro¿nych – ze tak umiarkowan¹ cenê.
Rzecz jasna, umiarkowanie nale¿y odczytywaæ tutaj w kontekœcie

ekskluzywnoœci marki... Ale oto zosta³ zrobiony kolejny krok
w tym kierunku.

  GRAND PIANO DOMUS
Sonus Faber
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Stylu Grand Piano Domusów nie psuje nawet czterog³oœnikowa
kombinacja przetworników, chocia¿ o tradycyjnym audiofilskim

minimaliŸmie oczywiœcie mo¿emy zapomnieæ.

Kszta³t lutni jest nieco uproszczony,
jednak to i tak postêp w stosunku do
poprzedniej serii Home, w której boczne
œcianki by³y konwencjonalnie równoleg³e.
Ale to raczej stylowe po³¹czenie skóry
i drewna nadal nie pozwoli pomyliæ Sonusa
z jakimikolwiek innymi kolumnami. Chyba
¿e z Chin – sk¹d przybywaj¹ kopie wszelkich
pomys³ów.

Konstruktor Sonusów wydaje siê
coraz bardziej przekonany do zalet

pierœcieniowego tweetera Vify, wprowadza
go we wszystkich kolejnych konstrukcjach,

a dla sekcji nisko-œredniotonowej wybra³
powlekane membrany celulozowe nowych

g³oœników Seasa.

P ierwsze Grand Piano by³y dwudro¿ne
(chocia¿ z dodatkiem membrany biernej),
nastêpne – Home – ju¿ dwuipó³dro¿ne,

aby w wersji Domus dorobiæ siê kolejnego prze-
twornika – œredniotonowego, i przeistoczy³y siê
w uk³ad trójdro¿ny z dwoma niskotonowymi.
Widaæ konstrukcyjne powinowactwo z Cremon¹,
poniewa¿ uk³ad jest analogiczny, wielkoœci g³oœ-
ników równie¿, a w przypadku wysokotonowe-
go sam typ jest bardzo podobny. Tutaj nowe
Grand Piano Domus, a tak¿e wszystkie konstruk-
cje serii Domus s¹ teoretycznie bogatsze od star-
szych konstrukcji, poniewa¿ na miejsce kopu³ko-
wo-pierœcieniowej Vify wszed³ tweeter pierœcie-
niowy – w ofercie Vify najdro¿szy. Szczegó³owy
opis zacznijmy wiêc st¹d. Pierœcieniowy tweeter
dla znawców techniki g³oœnikowej to ju¿ nic no-
wego. Tym razem w wersji ekranowanej (pe³ne
ekranowanie, z dodatkowym ferrytem i puszk¹
na ca³oœci uk³adu magnetycznego), a uk³ad drga-
j¹cy w znanym wariancie z cewk¹ 25-mm (od
niedawna jest te¿ dostêpny mniejszy, z cewk¹
19-mm). Sonus Faber – lub Vifa na jego ¿yczenie
– zmienili p³ytê przedni¹ g³oœnika, która ma le-
kko sto¿kowy profil i wyt³oczone logo w³oskiej
marki. Jak pokaza³y pomiary, w zakresie wyso-

kotonowym Grand Piano ma bardzo ³adn¹ cha-
rakterystykê, wiêc “usprawnienia” te na pewno
mu nie zaszkodzi³y. Jedno tylko dziwi – “ring ra-
diator” s³ynny jest z tego, ¿e jako podstawowy
tweeter (przystosowany nawet do niskich czês-
totliwoœci podzia³u, czyli do pracy ju¿ od 2kHz),
a nie jako dodatkowy supertweeter, przenosi
pasmo a¿ do 40Hz, co powtarzaj¹ zarówno ma-
teria³y firmowe Vify, katalogi wszelkich firm sto-
suj¹cych ten przetwornik w swoich kolumnach,
jak te¿ potwierdzaj¹ pomiary (chocia¿ nie nasze,
które niestety same koñcz¹ siê przy 20kHz).
Tymczasem w danych technicznych Grand Piano
Domus (œci¹gniêtych ze strony www Sonusa), ja-
ko pasmo przenoszenia tych kolumn podano 30-
20 000kHz. Nic nie wskazuje na to, aby w Grand
Piano Domus zastosowano g³oœnik pierœcieniowy
w jakiejkolwiek s³abszej wersji (w ogóle siê z ta-
k¹ nie spotkaliœmy), wiêc to chyba tylko gapiost-
wo osoby przygotowuj¹cej te informacje, albo
sabota¿ konkurencji... Co siê rzadko zdarza, tym
razem w rzeczywistoœci jest znacznie lepiej ni¿
w katalogu, ale skoro ju¿ jesteœmy przy pasmie
podawanym przez producenta, to z drugiej stro-
ny – i dos³ownie z drugiej strony pasma akus-
tycznego – wynik 30Hz jest przesadzony, w tym
miejscu charakterystyka ma ju¿ spadek grubo
ponad 10dB, a dopisek producenta, ¿e podawane
pasmo “uwzglêdnia strojenie portu” (bas-reflek-
su) jest zupe³nie niezrozumia³y, tym bardziej ¿e
uk³ad rezonansowy obudowy Grand Piano do-
strojono do ok. 40Hz.

Wróæmy do samych przetworników. Wszyst-
kie poza wysokotonowym tym razem przyby³y
z Norwegii. S¹ to wiêc oczywiœcie produkty fir-
my Seas, z któr¹ Sonus w swoich pocz¹tkach

doœæ intensywnie kooperowa³. Kiedy jednak
wiêkszoœæ wysi³ku konstrukcyjnego Nor-

wegów posz³a w kierunku membran
magnezowych, Sonus skierowa³ siê

do Duñczyków, oferuj¹cych prze-
de wszystkim du¿y wybór mem-

bran opartych na celulozie (chocia¿ w poprzed-
niej wersji – Home – membrany g³oœników Vifa
by³y wykonane z w³ókna szklanego). Powrót Se-
asa do konstrukcji Sonusa mo¿e mieæ jednak
zwi¹zek z tym, ¿e sam Seas przywróci³ do ³ask
membrany celulozowe – i w³aœnie takie znajdzie-
my w g³oœnikach nisko-œredniotonowych wszyst-
kich Domusów. Nowoczesne, odlewane kosze
jednoznacznie wskazuj¹, ¿e s¹ to œwie¿o opraco-
wane modele. W centrum membran znajduj¹ siê
“kapsle”, podobne jak w wiêkszych g³oœnikach
referencyjnych Sonusów Stradivari, ale o ile tam
by³y to elementy aluminiowe, funkcjonalnie zin-
tegrowane z uk³adem magnetycznym i pe³ni¹ce
równie¿ rolê radiatorów, to w przypadku Domu-
sa wykonano je z plastiku. Niewielka œrednica
tych elementów zdradza równoczeœnie, ¿e cewki
napêdowe wszystkich g³oœników, zarówno nis-
kotonowych jak i œredniotonowego, maj¹ œredni-
cê tylko 25-mm, s¹ wiêc doœæ delikatne i nie
znios¹ du¿ych obci¹¿eñ termicznych, ale w za-
mian mog¹ mieæ nisk¹ indukcyjnoœæ, co przek³a-
da siê na pewne zalety akustyczne. G³oœniki te
maj¹ ekranowanie magnetyczne, ale ju¿ tylko
w formie po³owicznej – do podstawowych uk³a-
dów magnetycznych doklejono 6-cm pierœcienie
magnetyczne. W³aœciwe magnesy s¹ standardo-
wej wielkoœci – w œredniotonowym 7-cm, w nis-
kotonowych 9-cm. G³oœnik œredniotonowy izolo-
wany jest od komory g³oœników niskotonowych
g³êbokim “kubkiem” z grubego tworzywa sztucz-
nego, daj¹cym mu objêtoœæ nieca³ych 2 litrów.
To niezbyt wiele dla 15-cm g³oœnika, ale je¿eli
czêstotliwoœæ podzia³u nie jest drastycznie niska
i nie zbli¿a siê do podwy¿szonej przez ma³¹ po-
datnoœæ czêstotliwoœci rezonansowej g³oœnika,
nie powinno byæ problemu. Dwa g³oœniki nisko-
tonowe wspó³dzia³aj¹ we wspólnej komorze
z otworem wyprowadzonym z przodu.
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HI-END

rys. 1.  Grand Piano Domus, charakterystyka modułu impedancji. rys. 3. Grand Piano Domus, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O

w płaszczyźnie poziomej.

 rys. 5. Grand Piano Domus, charakterystyki przetwarzania
w zakresie niskich częstotliwości

rys. 2. Grand Piano Domus, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 4. Grand Piano Domus, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Pierwszy rzut oka na
rys. 1, i wiadomo, ¿e
bêdzie o czym napisaæ.
Konstruktor najwyraŸniej
przeprowadzi³ linearyzacjê
charakterystyki impedan-
cji, co po pierwsze jest
rzadko spotykane, po
drugie chyba po raz
pierwszy w zespole
g³oœnikowym Sonusa,

po trzecie zamiar ten przeprowadzono bardzo
konsekwentnie w ca³ym pasmie – nie ograniczo-
no siê do zakresu œrednio-wysokotonowego, ale
elektrycznemu wyt³umieniu poddano równie¿
wierzcho³ki w zakresie niskotonowym, a to ju¿
naprawdê rzadki ptak, bo wymaga zastosowania
w zwrotnicy obwodów z elementami o du¿ych
wartoœciach. Z drugiej strony nie walczono z po-
zosta³oœciami – niewielkimi wzniesieniami, bo
przecie¿ ca³y zabieg linearyzacji charakterystyki
impedancji ma na celu u³atwienie wspó³pracy ze
wzmacniaczem, a takie niewielkie zmiany war-
toœci impedancji nie zrobi¹ ju¿ na ¿adnym wra¿e-
nia. Je¿eli mimo wszystko mamy czymœ siê tutaj
martwiæ, to ewentualnie ok. 3-omowymi mini-
mami w zakresie nisko-œredniotonowym. Ale nie
martwmy siê na zapas, nikt nie bêdzie pod³¹cza³
Domusów do tanich amplitunerów, a raczej do
normalnych wzmacniaczy, które z takim obci¹-
¿eniem poradz¹ sobie tylko lekko napinaj¹c mus-
ku³y.

Podobnie jak w przypadku B&W 804S, mo¿na
z czystym sumieniem napisaæ, ¿e charakterystyka
przetwarzania (rys. 2) jest ogólnie dobrze zrów-
nowa¿ona, co znaczy, ¿e znajdziemy na niej miej-
scowe nierównomiernoœci, ale balans miêdzy
podstawowymi zakresami jest uchwycony. Po-
niewa¿ przy okreœlaniu tolerancji dla 804S po-
zwoliliœmy sobie na przymkniêcie oka na jedn¹
z nierównomiernoœci, to je¿eli odpuœcimy Grand
Piano do³ek przy 500Hz, te¿ uchwycimy charak-
terystykê w polu +/-2,5dB. W tych granicach
pozostaje nam wzmocnienie niskich czêstotli-
woœci wokó³ 100Hz, œrednich wokó³ 1kHz, i bar-
dzo ³adne prowadzenie wysokich tonów.

Badanie charakterystyki przetwarzania w za-
kresie œrednio-wysokotonowym na osiach 15O

i 30O w p³aszczyŸnie poziomej (rys. 3), czyli w sy-
tuacji, gdy kolumny nie s¹ skierowane wprost na
miejsce ods³uchowe, ujawnia typowe dla wiêk-
szoœci g³oœników wysokotonowych, w tym rów-
nie¿ niekonwencjonalnego tweetera pierœcienio-
wego, zastosowanego w Grand Piano, skupianie
wi¹zki na osi g³ównej. Jednak dziêki temu, ¿e na
niej w³aœnie charakterystyka lekko wznosi³a siê
w kierunku czêstotliwoœci najwy¿szych, to na osi
15O, lekko siê obni¿aj¹c, biegnie piêknie, bo ró-
wno, a¿ do 20kHz. Dopiero na osi 30O, powy¿ej
10kHz widaæ szybki spadek charakterystyki,
wiêc tak zdecydowanego skrêcenia kolumn z kie-
runku miejsca ods³uchowego nale¿y unikaæ.

Skrêcanie kolumny nie wnosi nic nowego w za-
kres œrednich czêstotliwoœci, wzmocnienie oko-
lic 1kHz jest nieusuwalne.

Maskownica, chocia¿ nie tak doskona³a jak
w przypadku B&W 804S, bo w Grand Piano wy-
konana w tradycyjny sposób (z p³ata mdf-u), ma
niewielki wp³yw na charakterystykê (rys. 4).
W zakresie wysokotonowym rodzi siê kilka nie-
równomiernoœci, ale wszystkie pozostaj¹ umiar-
kowane i nie burz¹ wczeœniejszych proporcji. Na
pewno wprawne ucho je us³yszy, ale nie mo¿na
zdecydowanie nakazywaæ zdejmowania mas-
kownic dla “prawid³owego” dzia³ania Sonusów,
zw³aszcza gdyby mia³y ucierpieæ na skutek intru-

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 87
Rek. moc wzmacniacza [W]** 30−200
Wymiary (WxSxG) [cm] 106x20x31

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta

zów zwierzêco-dzieciêcych i przez to dzia³aæ
jeszcze mniej prawid³owo, a nawet w ogóle.

Bas-refleks dostrojono do 40Hz, co pokazuje
rys. 5, a na nim minimum na charakterystyce
g³oœników. Charakterystyka ciœnienia z otworu
ma sp³aszczony wierzcho³ek w zakresie 30-
80Hz, a charakterystyka wypadkowa uwypukla
80-100Hz.
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Zwrotnica w Grand Piano Domus to rzecz
bardzo skomplikowana. Zmontowana na
 p³ytce drukowanej, zawiera bardzo wiele

elementów (cewki w wiêkszoœci rdzeniowe, ale
w filtrze wysokotonowego powietrzna, konden-
satory po po³owie polipropylenowe i elektroli-
tyczne, kilkanaœcie rezystorów, g³ównie metali-
zowane). Oczywiœcie taka sytuacja musi mieæ
swoje uzasadnienie, które producent objaœnia
ca³kiem rozwlekle (czy jemu te¿ p³ac¹ za wier-
szówkê?). W samej tabelce z podstawowymi da-
nymi technicznymi pod has³em zwrotnica czyta-
my: “Idealnie ³¹cz¹ca, pocz¹tkowo pierwszego rzê-
du, dalej rozdzia³ wielonachyleniowy, optymalizo-
wana charakterystyka fazy dla prawid³owych osi¹-
gów przestrzenno-czasowych...” Poezja. W skró-
cie, taka, jak powinna byæ. Czêstotliwoœci po-
dzia³u – 400Hz i 3,6kHz. Faktem jest jednak, ¿e
w pomiarach “wysz³a” nam bardzo ciekawa cha-
rakterystyka impedancji, sugeruj¹ca zastosowa-
nie obwodów linearyzuj¹cych, o których jednak
w powy¿szym tekœcie nie wspomniano. Intrygu-
j¹co wygl¹da te¿ wewnêtrzne okablowanie –
przewody s¹ chyba srebrzone, chocia¿ cienkie,
s¹ doœæ sztywne, co ju¿ samo w sobie jest ko-
rzystne. Terminal pod³¹czeniowy nie jest rozbu-
dowany do dwóch par, które umo¿liwi³yby bi-
wiring, ale pojedynczy zestaw trzpieni wpisuje
siê w pogl¹dy firmy o bezzasadnoœci podwójnego
okablowania.

Wreszcie obudowa – chyba jednak wci¹¿ naj-
bardziej charakterystyczna cecha konstrukcji So-
nusa. Po celulozie g³oœników nisko-œredniotono-
wych, ani nawet po pierœcieniowym wysokoto-
nowym Sonusa nie poznamy, tym bardziej po
zwrotnicy, schowanej wewn¹trz, a po obudowie
od razu. Sonus zdoby³ wiele lat temu presti¿ ofe-
ruj¹c perfekcyjnie wykonane monitory, z³o¿one
z elementów litego drewna, dobieranego pod
k¹tem w³aœciwoœci akustycznych, podobnie jak
czyni siê to w przypadku instrumentów. Nie
mo¿na by³o przenieœæ tego najwy¿szego standar-
du do konstrukcji zarówno tañszych, jak i wiêk-
szych, wiêc piêkne drewno widoczne na bocz-
nych œciankach Grand Piano Domus to ju¿ nie ma-
syw, ale naturalna okleina drzewa tekowego, po-
³o¿ona na p³yty z mdf-u. Jest te¿ wersja z lakie-
rem fortepianowym. Chocia¿ powierzchnie ze-
wnêtrzne boków biegn¹ ³ukiem, tworz¹c
kszta³t “lutni” którego Sonus by³ prekur-
sorem, to od wewn¹trz s¹ p³askie –
elementy te przygotowano wiêc nie
z mdf-u giêtego, ale z grubych p³yt,
których zewnêtrzne strony mocno

wyprofilowano. Patrz¹c do wnêtrza od strony
akustycznej wci¹¿ pozostaje zaleta, ¿e boczne
œcianki nie s¹ wzglêdem siebie równoleg³e. Poza
tym producent twierdzi, ¿e boczne œciany s¹ od-
przêgniête (decoupled), chodzi pewnie o zatrzy-
manie drgañ powstaj¹cych w panelu przednim,
w którym osadzone s¹ g³oœniki. W otworach dla
g³oœników mo¿na dostrzec faluj¹ce podfrezowa-
nie wykonane od ty³u – pozwala ono swobodniej
uciec powietrzu od membrany do obudowy. Po-
dobny zabieg wykonano w B&W 804S, ale kto
kogo bêdzie w tej sprawie ci¹ga³ po s¹dach, jesz-
cze nie wiadomo. Front, w¹ski panel tylny, a tak¿e
œciankê górn¹, pokryto czarn¹ skór¹.

Jak dobrze widaæ ma zdjêciach, Grand Piano
maj¹ sylwetkê lekko pochylon¹ do ty³u. Nie jest
to jednak cecha samej bry³y kolumny, ale wp³y-
wu na ni¹ coko³u. Metalowa p³yta jest uzbrojona
w cztery kolce, z których dwa przednie maj¹ 4-
cm d³ugoœci, a tylne tylko 1,5-cm. To oczywiœcie
wywo³uje pochylenie, które nie jest zabiegiem
tylko estetycznym, i nie wolno z niego rezygno-
waæ. Bowiem w³aœnie dla takiego ustawienia –

które determinuje wzajemne po³o¿enie poszcze-
gólnych przetworników wzglêdem s³uchacza –
 dostrojono relacje fazowe miêdzy nimi dla naj-
lepszej charakterystyki na osi g³ównej. Chyba, ¿e
ktoœ s³ucha siedz¹c bardzo nisko – wówczas mo-
¿e, a nawet powinien zlikwidowaæ pochylenie
kolumny.

Mo¿e znalaz³oby siê i wielu naœladowców So-
nusa, gdyby nie ten ma³y problem (dla nich, nie
dla Sonusa), ¿e aby wed³ug takiego przepisu za-
projektowaæ i wykonaæ kolumny g³oœnikowe,
trzeba mieæ nie lada talent, umiejêtnoœci i do-
œwiadczenie. Ma³y b³¹d, i wielka pora¿ka. Mieliœ-
my tego przyk³ady równie¿ na naszym polskim
podwórku, do tej roboty jednak najlepiej nadaj¹
siê W³osi, a przede wszystkim sam Sonus. Jest
nawet kilka firm, które próbuj¹ iœæ w œlady Sonu-
sa, i to firm w³oskich - ale chocia¿ ich produkty
s¹ na wysokim poziomie, to nie zyskuj¹ takiego
aplauzu, bo trzeba powiedzieæ szczerze, ¿e nie
widaæ w nich tej pomys³owoœci, jaka wraz ze
szlachetnoœci¹ emanuje z kolumn Sonusa.

Role siê odwróci³y
– dawniej stosu-

j¹ca bardziej
skomplikowane

filtry, firma B&W
znacznie je ostat-

nio uproœci³a,
a niegdyœ chwa-

l¹cy siê filtrami 1.
rzêdu Sonus

uwierzy³ w pre-
cyzjê i skutecz-

noœæ rozbudowa-
nych uk³adów.

Rozpraszanie
pola magnetyczne-

go od g³oœników
niskotonowych

i œredniotonowego
zredukowano za

pomoc¹ dodatko-
wych, odwrotnie
spolaryzowanych

pierœcieni ferrytowych,
w konstrukcji g³oœnika

wysokotonowego
zastosowano pe³ne

ekranowanie, co poznaæ
po puszce zas³aniaj¹cej

ca³y uk³ad magnetyczny.
Domusy mo¿emy postawiæ

bli¿ej telewizora, ni¿ 804S.
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Nigdy dot¹d nie pisa³em czêœci ods³ucho-
wej testu tak szybko po samych pró-
bach. Up³ynê³a tylko godzina, od kiedy

odstawi³em 804S i Domusa pod œcianê pokoju
ods³uchowego, a ju¿ stukam w klawiaturê. Daw-
niej mija³o chocia¿ kilka dni, ale tym razem czas
goni, za kilka dni ma byæ gotowy ca³y artyku³..  wiêc
zaczynam pisanie od najtrudniejszego i przecie¿
nieuniknionego – w koñcu œwie¿oœæ raczej mi
pomo¿e. Do poœpiechu przy s³uchaniu oczywiœ-
cie siê nie przyznam, ale nigdy te¿ nie twierdzi-
³em, ¿e trwa to tygodniami. Wyznajê teoriê, jak
najbardziej popart¹ praktyk¹, ¿e dla ustalenia 90-
procent cech akustycznych pary kolumn wystar-
czy jedna godzina i kilka dobrze znanych nagrañ.
Ju¿ po kilkunastu minutach znamy kolumny na
50%, ale ¿eby poznaæ je na sto procent, trzeba
by s³uchaæ ich miesi¹cami. Trzeba znaleŸæ opti-
mum. Zreszt¹ tylko te pierwsze 50% sk³ada siê
z informacji, które mo¿na nazwaæ obiektywnymi.
Dalej wchodzimy w niuanse, które w coraz
wiêkszym stopniu s¹ subiektywne. Dlatego s³u-
chaj¹c kolumn z zamiarem kupienia ich dla sie-
bie, jest sens s³uchaæ ich d³u¿ej. Kiedy natomiast
chcemy zdaæ relacjê z faktów, wystarczy krótsza
sesja.

Grand Piano Domus dobrze pasuje do tego
schematu, choæ sam wcale nie jest g³oœnikiem
graj¹cym schematycznie. Ale w³aœnie dziêki temu
indywidualny styl jego grania by³ ewidentny od
pocz¹tku próby. Nie jest to wcale styl wielce
skomplikowany (i bardzo dobrze) - chocia¿ ju¿
na drugim etapie, bardziej subiektywnych reflek-
sji, mo¿e rodziæ ró¿ne skojarzenia. O swoich na-
piszê na koñcu. Na razie prowadz¹c neutraln¹
analizê cech akustycznych, mo¿na z ca³¹ pew-
noœci¹ stwierdziæ, ¿e Grand Piano wiêkszoœæ
swoich si³ witalnych kieruje w stronê ni¿szej
czêœci pasma. Nie oznacza to, ¿e próbuje biæ re-
kordy w najni¿szych rejestrach, ale ju¿ umownie
œredni podzakres basu podawany jest z du¿ym
zaanga¿owaniem, i nie ma co ukrywaæ, jest to
czêœæ pasma wyeksponowana. To, ¿e niskich to-
nów jest nie tylko du¿o, ale i ¿e s¹ dynamiczne,
dodatkowo zwraca na nie uwagê, ale zarazem
du¿a ¿ywoœæ nie pozwala muzyce niepotrzebnie
spowalniaæ ani traciæ klarownoœci, co przy du-
¿ym udziale basu ³atwo mog³oby siê zdarzyæ.
O ile bas z 804S wykazywa³ siê przyjemn¹ miêk-
koœci¹, to bas z Domusa pokazuje przyjemn¹...
twardoœæ. Paradoks jest pozorny – obydwie
przeciwne cechy mog¹ byæ zwi¹zane zarówno
z dobr¹, jak i s³ab¹ kondycj¹ niskich tonów, same
w sobie niczego nie przes¹dzaj¹. B&W, wype³-
niaj¹c dŸwiêki miêkkim syciwem, wcale nie gubi-
³y ich konturów, a Sonus, graj¹c twardo i ryt-
micznie, unika uderzania t¹ twardoœci¹ w sposób
przykry, a tylko podkreœl¹ ni¹ swoj¹ zdolnoœæ do
szybkiego manewrowania. Owszem, zatrzymuj¹c
swoje przetwarzanie przez zakresem najni¿szych
tonów, ³atwiej mu pochwaliæ siê kontrol¹ i zwar-
toœci¹, któr¹ traci siê tym ³atwiej, im ni¿ej siê
schodzi. Niskie tony zaznaczaj¹ siê wiêc z ocho-

t¹, ale pozostaj¹ w œcis³ym, naturalnym i dobrze
zorganizowanym zwi¹zku z pozosta³ymi sk³ado-
wymi. Trudno powiedzieæ, ¿e s¹ wtopione, bo
przecie¿ pozostaj¹ na pierwszym palnie, to ra-
czej na nich i dooko³a nich budowana jest ca³a
tkanka muzyczna. Oczywiœcie spójnoœæ ta wynika
ze wspomnianej dobrej kondycji rytmicznej,
a tak¿e dostatecznie p³ynnego przejœcia w za-
kres œrednicy. Tutaj równie¿ dŸwiêk lekko, ale
jak¿e umiejêtnie i z wyczuciem podrasowano.
Wokale potrafi¹ pojawiæ siê w sposób nadzwy-
czaj plastyczny, namacalny, skoncentrowa-
ny. Podobnie jak w 804S, nie ma mowy
o przesadzie na prze³omie œrednich i wyso-
kich czêstotliwoœci, w pierwszym wra¿eniu
przewagê ma “ni¿szy œrodek”, ale obawy
o podbarwienie i zniekszta³cenie za chwilê
z ulg¹ oddalamy – brzmieniu g³osów nie dzieje
siê szkoda, nie zostaj¹ pogrubione i zaciemnione,
tak jakby dla zrównowa¿enia zabiegu uspokoje-
nia wy¿szych rejestrów, równie¿ gdzieœ w dol-
nych partiach co nieco ujêto, kieruj¹c strumieñ
informacyjny bardziej “œrodkiem œrodka”. To
jednak wcale nie zunifikowa³o brzmieñ ró¿nych
instrumentów i g³osów, a tylko doda³o im zdecy-
dowania i podkreœli³o naturaln¹ spójnoœæ. Zara-
zem w zwi¹zku z mocnym i zwinnym basem, tak
plastyczny, charyzmatyczny œrodek pasma two-
rzy tandem o ponadprzeciêtnych umiejêtnoœ-
ciach budowania g³êbi i wra¿enia muzycznej na-
turalnoœci, chocia¿ po czêœci jest to w³asna krea-
cja prowadzona przez Grand Piano. Pierwsze no-
tatki nie traktowa³y wcale o silnym basie, ale
w³aœnie o ogólnym odczuciu dŸwiêku bogatego,
ciep³ego, g³êbokiego - chocia¿ bas wcale nie siê-
ga w kilkanaœcie Hz, a detale nie zostaj¹ wyró¿-
nione. Doszliœmy wiêc do rozdzia³u pt. wysokie
tony... te na pewno nie wychodz¹ przed szereg.
O ile œrednica ma szansê graæ z basem równo-
prawny duet, to góra pasma dosta³a rolê akom-
paniuj¹c¹. Na pewno nie przypadkiem. Kto lubi
du¿o wysokich tonów, nieustannie b³yszcz¹cych
detali, panuj¹c¹ w dŸwiêku jasnoœæ, oczywiœcie
musi szukaæ gdzie indziej. Recepta na brzmienie
Domusa by³a inna. Ale i w górnym zakresie pas-
ma jest nagroda dla tych, którzy j¹ doceni¹. Wy-
sokie tony nie bêd¹ nieustannie absorbowa³y
i podszczypywa³y, ale wraz z dobrymi nagrania-
mi, z pewn¹ doz¹ nieœmia³oœci, subtelnie, ale ele-
gancko, poka¿¹ wszystko. Wytrenowane ucho
nigdy przedwczeœnie i kategorycznie nie powie,
¿e Domus ma górê st³umion¹, lecz cierpliwie po-
czeka na moment, kiedy same muzyczne okolicz-
noœci dadz¹ okazjê do wykazania siê jakoœci¹,
a nie iloœci¹. Wysokie tony Grand Piano maj¹ bo-
wiem doskona³¹ rozdzielczoœæ i zdolnoœæ ró¿ni-
cowania najdrobniejszych smaczków. W uszy ni-
gdy nie wcina siê analitycznoœæ, wszystkie dŸwiê-
ki s¹ separowane dobrze, ale naturalnie, bez wy-
si³ku i ostrych ciêæ.

Brzmienie Domusów nie ma œladów synte-
tycznoœci, jest w nim wiele z dawnej, analogowej
epoki. Szlachetne, ale bardzo przyjazne dla s³u-

chacza. Wymagaj¹ce od niego tyle, aby wczu³ siê
w klimat, a nie oczekiwa³ na fajerwerki czy stu-
procentow¹ neutralnoœæ. Wówczas zaczynaj¹
wci¹gaæ, przykuwaæ, z jednej strony trzymaj¹
przy ju¿ w³o¿onej p³ycie, z drugiej zapraszaj¹ do
sprawdzenia, jak brzmi nastêpna.

I jeszcze jedno, o czym wspominam bardzo
rzadko, bo uwa¿am takie dywagacje za ryzykow-
ne: wydaje siê, ¿e Grand Piano Domus, tak jak
s³u¿y s³uchaczowi komfortowym dŸwiêkiem, oka-
¿e siê równie uprzejmym kompanem dla sprzêtu
wspó³pracuj¹cego, ma³o wra¿liwym na przypadki
potraktowania zbyt jasno i ostro graj¹cymi ele-
mentami. Tego mo¿na siê domyœlaæ po profilu
tonalnym, du¿ej dawce ciep³a, jak i delikatnej ar-
tykulacji zakresu œrednio-wysokotonowego. Prob-
lem przesycenia dotyczy ewentualnie zakresu
niskich tonów, tutaj nieco bardziej uniwersalne
mog¹ okazaæ siê 804S, które z kolei bêd¹ wyma-
gaæ wiêkszej starannoœci dla uzyskania wywa¿one-
go, nieagresywnego wybrzmienia wysokich tonów.

Prostym sposobem na pochylenie
kolumny, bez kosztownego kompliko-

wania jej obudowy, mo¿e byæ cokó³
z ró¿nej wysokoœci kolcami. Ich

szerokie rozstawienie zabezpiecza
stabilnoœæ.

MODUS
Cena (para)[z³] 15 000
Dystrybutor HI-FI SOUND STUDIO

Wykonanie i komponenty
Kolejna edycja Grand Piano jeszcze bogatsza od po-
przedniej. Dobre przetworniki, luksusowa obudowa,
eleganckie detale wykoñczenia.

Laboratorium
Lekkie falowanie charakterystyki w zakresie œrednich
czêstotliwoœci, wysokie tony jak od linijki.
4-omowa, ale wyrównana charakterystyka impedancji.

Brzmienie
Obfitoœæ zakresu nisko-œredniotonowego, g³êbia, na-
sycenie, plastycznoœæ, lekkie ocieplenie, jednak bez
zmiêkczenia – bas mocny, dynamiczny. Wokale skon-
centrowane, na pierwszym planie, góra delikatna.

GRAND PIANO

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=438
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/hifisoundstudio
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