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Xavian ma prost¹ receptê na sukces, a proste recepty zawsze siê sprawdzaj¹
choæby w czêœci – podczas gdy konkurenci w pocie czo³a i na maksymalnych
obrotach swoich komputerów wymyœlaj¹ coraz bardziej odwa¿ne i trudne kszta³ty,
materia³y i technologie, Xavian uprawia klasykê – stosuje rozwi¹zania i komponenty
od dawna sprawdzone. Na pierwszy rzut oka widaæ, co jest grane. A poniewa¿
monitor za 7000 z³ to gatunek bardzo audiofilski, a audiofile s¹ w du¿ej czêœci
tradycjonalistami, wiêc z pewnoœci¹ znajdzie siê wielu, dla których w³aœnie taki
projekt bêdzie wzruszaj¹cy. I dla oka, i dla ucha.

I to jest w³aœnie gwóŸdŸ programu XN 185 II.
Obudowa jest tylko szlachetnym, nieagresyw-
nym t³em dla tandemu wyœmienitych przetworni-
ków. Indeks “II” w symbolu konstrukcji wskazu-
je, ¿e jest to nowa, druga wersja 185-tki. Przy-
znajê, ¿e przegapi³em starsz¹ i nie wiem, jak by³a
zbudowana. Ale niezale¿nie od tego zwraca uwa-
gê fakt, ¿e do nowej konstrukcji Xavian wybra³
typy przetworników produkowane ju¿ od ponad
dziesiêciu lat (w przypadku wysokotonowego
mo¿e to ju¿ ponad dwadzieœcia...). By³o to mo¿-
liwe chyba tylko w przypadku nieœmiertelnych
Scan-Speaków, ka¿de inne wydawa³yby siê ju¿
przestarza³e, a Scan-Speak jest niemal jak wino...
Mamy wiêc parê klasyków – 20-mm jedwab-
n¹ kopu³kê D2010/8511 (w wersji bez ferroflui-
du), któr¹ ³atwo poznaæ po cienkiej warstwie
pianki na froncie, i 18-cm nisko-œredniotonowy
18W8545 (czyli w podstawowej wersji z du¿ym
uk³adem magnetycznym), którego pomarszczona
membrana kryje w sobie przede wszystkim celu-
lozê, ale wzbogacon¹ o w³ókno wêglowe. W za-
kresie niskich tonów g³oœnik ten jest do dzisiaj
nie do pobicia (w kategorii 7-calowych nisko-
œredniotonowych), ze wzglêdu na przygotowanie
do pracy przy bardzo du¿ych amplitudach, tak
liniowych (13mm), jak i maksymalnych (20mm).
Potrzebne jest do tego jednoczeœnie podatne, jak
i wytrzyma³e zawieszenie, jak te¿ bardzo d³uga
cewka drgaj¹ca, co z kolei poci¹ga za sob¹ za-
przêgniêcie do pracy bardzo du¿ego, silnego
uk³adu magnetycznego. Aby wszystko chodzi³o
jak w zegarku nawet przy du¿ych amplitudach,
“motor” jest wyposa¿ony w system Symmetric-
Drive, daj¹cy symetryczny rozk³ad pola powy¿ej
i poni¿ej szczeliny i w konsekwencji znaczn¹ re-
dukcjê zniekszta³ceñ. Przy tak odpowiedzialnej
konstrukcji uk³adu drgaj¹cego, mo¿liwe by³o
ustalenie niskiej czêstotliwoœci rezonansowej
(28Hz), która z natury wywo³uje du¿¹ amplitudê.
G³oœnik ten jest rekomendowany do obudów
bas-refleks o objêtoœci od 10 do 20 litrów, Xa-
vian zastosowa³ tylko 10 litrów netto (obudowa
najmniejsza w tej grupie) – a i tak osi¹gn¹³ wy-
raŸnie najni¿sz¹ czêstotliwoœæ graniczn¹. Otwór
bas-refleksu znajduje siê z ty³u, co mo¿e wywo-
³aæ lekki niepokój tych, którzy chcieliby ustawiæ
monitory bardzo blisko tylnej œciany. Faktycznie,
to mo¿e nie byæ najlepsze rozwi¹zanie, ale pó³
metra powinno ju¿ wystarczyæ dla prawid³owego
zachowania siê basu, a ponadto takie odsuniêcie
od œciany zawsze jest korzystne, niezale¿nie od
lokalizacji wylotu uk³adu rezonansowego. Otwór
ma œrednicê 5-cm, a wylot ma tylko niewielkie
wyprofilowanie; to jedyny szczegó³, który wyda-
je siê niedopracowany. Zastosowany g³oœnik nis-
kotonowy mo¿e poruszyæ du¿¹ mas¹ powietrza,
wywo³uj¹c w 5-cm tunelu du¿e prêdkoœci prze-
p³ywu, a wyprofilowanie krawêdzi rzeczywiœcie
jest zdolne redukowaæ powstaj¹ce w takiej sytu-
acji turbulencje

W ybór takiego stylu to te¿ skutek ogra-
niczeñ – ma³e firmy nie maj¹ takich
mo¿liwoœci technicznych, aby samo-

dzielnie wymyœlaæ nowe rodzaje membran, czy
nawet budowaæ skrzynki o fantazyjnych kszta³tach.
Bezpiecznej jest dla nich pozostawaæ w ramach
konwencji prostych konstrukcji, co jednak te¿
wymaga umiejêtnoœci i wyczucia proporcji, zaró-
wno wizualnych, jak i brzmieniowych... bo na te-
go rodzaju produkcie skupi siê jednak uwaga
przede wszystkim audiofi lów starszej daty,
a w ka¿dym razie wychowanych w kulturze pry-
matu brzmienia nad wygl¹dem, i ¿aden dŸwiêko-
wy mankament nie przejdzie niezauwa¿ony.

Firma Xavian uprawia w³aœnie ten gatunek
g³oœnikowy, wszystkie jej konstrukcje maj¹ bar-
dzo konwencjonalny, na tle dzisiejszych pomys-

³ów konkurencji wrêcz surowy styl. Skrzynki
sk³adane s¹ z p³yt mdf (o ¿adnym wyginaniu na
razie nie ma mowy), oklejane naturalnym forni-
rem (wybór wersji kolorystycznych równie¿ nie
zaskakuje: czereœnia, orzech, klon), czasami œciê-
cie bocznych krawêdzi, a najwiêkszym wybry-
kiem jest pochylenie frontu, wprowadzone m.in.
w XN 185 II. Do tego minimalna iloœæ ozdobni-
ków, czyli ma³a tabliczka z nazw¹ firmy na przed-
niej œciance i  na maskownicy. Z ty³u przyzwoite
zaciski przy³¹czeniowe, doœæ nietypowo, ale jed-
noczeœnie ponownie “purystycznie” zamocowane
bezpoœrednio w œciance obudowy, bez ¿adnej p³yt-
ki poœrednicz¹cej. I wystarczy, ¿eby w 100-pro-
centach zrealizowaæ przepis na monitor dla au-
diofila. Oczywiœcie, o ile nie zapomni siê jeszcze
o jednym drobiazgu – o dobrych g³oœnikach...
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Dziêki pozbyciu siê wylotu z przedniej œcian-
ki, ma ona wymiary okreœlone tylko przez wiel-
koœæ g³oœników, a ca³a bry³a obudowy staje siê
niska i krêpa. Dodatkowo kosz g³oœnika nisko-
œredniotonowego nie zosta³ zag³êbiony w wyfre-
zowaniu, bo zamiarem konstruktora by³o nasu-
n¹æ go czêœciowo na p³ytê przedni¹ tweetera,
aby w ten sposób zbli¿yæ centra akustyczne.
Obudowa jest z³o¿ona z p³yt 22-mm, i w tej sy-
tuacji, przy umiarkowanych wymiarach, nie wy-
pada czepiaæ siê braku dodatkowych wzmoc-
nieñ.

Zwrotnica jest œrednio skomplikowana, za-
wiera 2 cewki i 4 kondensatory (nie licz¹c rezys-
torów) – prawdopodobnie jest to zestaw filtrów
elektrycznie 2. rzêdu dla nisko-œredniotonowe-
go i 3. rzêdu dla wysokotonowego. Czêstotli-
woœæ podzia³u to 2,6kHz, ale staranne filtrowa-
nie pozwala obci¹¿aæ D2010 nawet tak nisko.

Do XN 185 II trzeba oczywiœcie mieæ pod-
stawki, czyli w razie ich braku – dokupiæ. Propo-
zycja firmowych standów, solidnych i dopasowa-
nych wzorniczo ST100, wydaje siê sensowna,
gdy¿ nie kosztuj¹ one maj¹tku – 1350 z³ para.

Jako ostatni w teœcie, opis Xaviana zostaje naj-
bardziej wzbogacony o porównania z pozosta-

³ymi modelami.
Przychodzi to zreszt¹ z ³atwoœci¹, bo do dys-

pozycji mamy trzy zupe³nie ró¿ne charaktery. Co
ciekawe, charaktery brzmieniowe zbiegaj¹ siê ze
stylem w wygl¹dzie. I na pewno nie ma tu auto-
sugestii, chocia¿ nie by³ to test “œlepy”. Paradigm
gra tak, jak wygl¹da – mocno, zdecydowanie,
z du¿¹ zawartoœci¹ konturów i jednoznacznymi
barwami. Focal – œwie¿o, lekko, bezpretensjo-
nalnie. No, mo¿e tutaj zwi¹zek z wygl¹dem jest
umowny. Ale Xavian ponownie go ukazuje – kla-
syczna aparycja, i bardzo solidny dŸwiêk.

XN 185 II buduje swój brzmieniowy wizeru-
nek na mocnym, nasyconym fundamencie nisko-
œredniotonowym, do którego dodaje delikatn¹,
ale równie¿ bardzo bogat¹ górê pasma. Poza za-
kresem wysokich tonów, gdzie s³ychaæ wielk¹
dba³oœæ o rozdzielczoœæ i niuanse, niskie i œred-
nie tony s¹ przede wszystkim gêste, pe³ne sub-
stancji i “cia³a”. Bas idzie na ca³ego, schodzi nis-
ko i uderza z niezwyk³¹ dla10-litrowego monito-
ra dynamik¹. Mimo ¿e sprawnoœæ basu jest oczy-
wista od pocz¹tku, to i tak od czasu do czasu
potrafi on zaskoczyæ jeszcze mocniejszym i g³êb-
szym ruchem. Chocia¿ XN 185 II maj¹ bardzo
poprawne, audiofilskie maniery, to ten efekt jest
trochê jak z kina domowego – gdzie zaskoczenie
atakiem basu ma du¿e znaczenie dla dramaturgii.
Aktywnoœci niskich tonów Xaviana idzie w su-
kurs nie mniej witalna œrednica. Wtedy obydwa
te elementy tworz¹ œwietnie zgrany tandem,

który decyduje o wra¿eniu si³y, spójnoœci i natu-
ralnoœci, z jak¹ graj¹ XN 185 II. I wystarczy, ¿e
góra pasma w odpowiedzialny sposób gra rolê
uzupe³niaj¹c¹, aby maj¹c zdolnoœæ do ukazania
w³aœciwej gradacji wszystkich szczegó³ów, nadaæ
w ten sposób ca³emu brzmieniu w³aœciwe pro-
porcje i wyrafinowanie. Wysokie tony zosta³y
ustawione w idealnym miejscu, aby nigdy nie
mo¿na im by³o wytkn¹æ ani wyeksponowania, ani
objawiania choæby œladów metalicznoœci czy na-
tarczywoœci, a jednoczeœnie tak czêsto, bez wy-
si³ku i skupiania uwagi, s³yszymy ich zró¿nicowa-
nie i bogactwo, a zarazem spokojn¹, fizjologicz-
n¹ fakturê. 20-mm jedwabna kopu³ka Scan-Spea-
ka podaje informacje z wyj¹tkow¹ kultur¹. Na-
tychmiastowa analitycznoœæ to domena Paradig-
ma, swoboda, lekkoœæ i otwartoœæ to urok Foca-
la, za to Xavian mo¿e byæ dumny z si³y i jakoœci
tkanki dŸwiêkowej, z której buduje odtwarzan¹
muzykê. Jego brzmienie jest “organiczne”, wy-
posa¿one w spokojn¹, ale g³êbok¹, naturaln¹
barwê. Du¿a masa dŸwiêku daje wra¿enie s³ucha-
nia kolumn znacznie wiêkszych, ni¿ dwudro¿ny
monitor, co nie zostaje okupione utrat¹ zalet
w³aœciwych ma³ym konstrukcjom – brzmienie jest
szybkie, scena szeroka i dobrze uporz¹dkowana,
chocia¿ jej g³êbokoœæ nie jest tak efektownie za-
znaczona, jak w Focalach, lokalizacje jeszcze nie
tak dok³adne, jak w Paradigmie. Xavian swobod-
nie nape³nia dŸwiêkiem du¿e pomieszczenie,
i chocia¿ “powa¿ne” s³uchanie bêdzie siê odby-
waæ z okreœlonego miejsca, to muzyka o dobrych
proporcjach bêdzie dociera³a i w inne rejony.

DŸwiêk nieprzejaskrawiony, bez najmniej-
szych tendencji do “b³yskotliwoœci”, a jednak
bardzo ¿ywy, bezpoœredni, wolny, a tak¿e bez
œladu “zas³ony” oddzielaj¹cej nas od muzyki.
W bezproblemowy, ale te¿ wywa¿ony sposób
ukazuje jakoœæ nagrañ. XN 185 II mo¿na zaak-
ceptowaæ od razu, ale ¿eby je w pe³ni doceniæ,
trzeba pos³uchaæ nieco d³u¿ej, wtedy krok po
kroku pokazuj¹, jak bogaty maj¹ arsena³, jak po-
trafi¹ ró¿nicowaæ materia³ muzyczny, chocia¿ na
pocz¹tku wcale nie eksponuj¹ czynnika analitycz-
nego.

Zaciski przy³¹czeniowe zainstalowano doœæ nietypowo – w jednym szeregu, i bezpoœrednio
w tylnej œciance. Ale mo¿na siê przyzwyczaiæ, tym bardziej ¿e zaciski s¹ z³ocone.

Cena [z³] 6800
Dystrybutor VOXAL

Wykonanie i komponenty
Bardzo klasyczne i staranne – zarówno w formie i wy-
koñczeniu obudowy, jak i w doborze przetworników.

ocena bardzo dobra
Laboratorium
Dobre zrównowa¿enie w ca³ym pasmie, niska dolna
czêstotliwoœæ graniczna. Umiarkowana efektywnoœæ,
ale wysoka, znamionowo 8-omowa impedancja.

ocena dobra+
Brzmienie
Gêste, homogeniczne, bogato nasycone naturalnymi
barwami, ozdobione dobr¹ szczegó³owoœci¹ i delikat-
noœci¹ wysokich tonów. Niski i dynamiczny bas. Prze-
strzeñ uporz¹dkowana, bez fajerwerków.

ocena dobra+

XN 185 II
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rys. 1. Signature S2, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 5. Signature S2, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 2. Signature S2, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 4. Signature S2, charakterystyka przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

rys. 3. Signature S2,  charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O

w płaszczyźnie poziomej.

XN185 II maj¹ w tej grupie najni¿sz¹ efek-
tywnoœæ – ok. 84dB – ale w du¿ej czêœci jest to
usprawiedliwione wysok¹, 8-omow¹ impedancj¹
znamionow¹ – na charakterystyce impedancji
(rys. 1) minima nie schodz¹ poni¿ej poziomu 6Ω.
Przebieg jest doœæ typowy, widaæ dzia³anie obu-
dowy bas-refleks i œrednio skomplikowane filtro-
wanie, chocia¿ od strony wysokich czêstotliwoœ-
ci z pewnoœci¹ rzêdu wy¿szego, ni¿ pierwszy.

Ze wzglêdu na wysok¹ moc znamionow¹,
chêtnie przyjm¹ spor¹ porcjê watów, ale nie bê-
d¹ tego wymuszaæ nisk¹ impedancj¹, tak ¿e w su-
mie XN 185 II mo¿na bez ryzyka pod³¹czyæ do
ka¿dego wzmacniacza, tyle ¿e rezultat brzmie-
niowy bêdzie uzale¿niony od jego jakoœci.

Mimo widocznych lokalnych nierównomier-
noœci, charakterystyka przetwarzania XN185II
(rys. 3) unika powa¿nych pu³apek i okazuje siê
utrzymywaæ w najwê¿szym polu tolerancji w tes-
towanej grupie konstrukcji – wystarcza +/- 2,5dB.
W dodatku najlepsze jest rozci¹gniêcie niskich
czêstotliwoœci, spadek –6dB znajduje siê w oko-
licach 40-45Hz. W zakresie œrednich tonów wi-
daæ pojedynczy wyskok przy 800Hz, powy¿ej
charakterystyka biegnie bardzo równo, przecho-
dz¹c bez ¿adnych zawahañ przez czêstotliwoœæ
podzia³u.

Impedancja znamionowa [Ω]* 8
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 84
Rek. moc wzmacniacza [W]** 50−150
Wymiary (WxSxG) [cm] 32,5x22x33

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta

Na osiach 15O i 30O (w p³aszczyŸnie poziomej)
utrzymujemy podobny kszta³t, a¿ do 15kHz, do-
piero na samym skraju pasma pojawia siê wiêk-
sze os³abienie. Tak czy inaczej i w przypadku XN
185 II mo¿na próbowaæ ró¿nych ustawieñ, bez
obaw o wywo³anie powa¿nych problemów.

Wobec tak wzorowego prowadzenia zakresu
œrednio-wysokotonowego, maskownicê reko-
mendujemy zdj¹æ – wywo³uje ona w¹skopasmo-
we, ale wyraŸne i doœæ liczne nierównomiernoœci
(rys. 4). W przypadku XN 185 II, inaczej ni¿ przy
Profile 908 i Signature S2, mamy do czynienia kla-
syczn¹ konstrukcj¹, strojon¹ bez maskownicy.

Nisk¹ doln¹ czêstotliwoœæ graniczn¹ XN 185
II zawdziêczaj¹ nie tylko odpowiednio niskiej
czêstotliwoœci rezonansowej bas-refleksu (ok.
40Hz), ale te¿ silnemu promieniowaniu otworu
w tym rejonie (rys. 5), o czym decyduj¹ para-
metry samego g³oœnika, przystosowanego do ta-
kiego w³aœnie strojenia.
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Obrazek znany
ju¿ od 10-lat:
“Wêglowy” Scan-
Speak i jego silny
uk³ad magnetyczny.
Razem z nim nie
mniej zas³u¿ona,
20-mm kopu³ka
D2010.

P³ytkê zwrotnicy przymocowano
bezpoœrednio do zacisków przy³¹czenio-

wych. Wszystkie kondensatory to polipropy-
leny – Xavian nie oszczêdza³ na jakoœci

komponentów.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=456
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