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Kolumny Audiovectora wygl¹daj¹ doœæ zwyczajnie tylko na pierwszy rzut oka –
chwilê potem odnajdujemy wyró¿niaj¹ce je szczegó³y. Odkrywamy te¿, ¿e
produkty Audiovectora tworz¹ niezwyk³¹ konstelacjê konstrukcji, miêdzy

którymi zachodz¹ niebezpieczne dla klienta zwi¹zki... kusz¹ upgrade’ami, czyli
mo¿liwoœci¹ przechodzenia do wy¿szego modelu poprzez wymianê

przetworników.

Zgodnie z wektorem upgrade'u
Audiovector Mi3 Niewiele brakuje, a minê³oby dziesiêæ lat od

czasu, kiedy po raz ostatni testowaliœmy Au-
diovectory. A poniewa¿ historia samego Au-

dio jest niewiele d³u¿sza, wiêc w ogóle nie mieliœmy
okazji zaliczyæ zbyt wielu Audiovectorów – tak jakoœ
siê z³o¿y³o... By³y dwa – podstawkowe M1 i wolno-
stoj¹ce M3. Tak, M3 ju¿ by³y, ale teraz s¹ Mi3,
a mog³yby byæ równie¿ Mi3Super, Mi3Signature,
Mi3Avantgarde, Mi3AvantgardeArreteLE, bo pod szyl-
dem Mi3 wystêpuje ca³a rodzina konstrukcji. Dawne
M3 testowaliœmy w wersji Signature – wówczas naj-
lepszej w serii M3, natomiast teraz badamy podsta-
wowy, najtañszy wariant z nowszej serii Mi3. Brzmi
to mo¿e trochê zawile, ale oferta Audiovectora jest
skomponowana w sposób nietypowy, w oparciu o
kilka bazowych projektów generowane s¹ ca³e serie,
w ramach których konstrukcje ró¿ni¹ siê jakoœci¹
komponentów, ale zasadniczy uk³ad pozostaje taki
sam. Wszystkie Mi3 (podobnie jak poprzednie M3)
s¹ wiêc klasycznymi uk³adami dwuipó³dro¿nymi – z
dwoma jednakowymi przetwornikami 18-cm, jednak
inaczej filtrowanymi – dolny pracuje tylko w zakresie
niskich tonów, górny obs³uguje zarówno niskie, jak
i œrednie. Taka konfiguracja filtrów nie przes¹dza
z góry, czy w stosunku do mo¿liwoœci uk³adu dwu-
dro¿nego wzmocnieniu ulegnie sam bas, czy wzroœ-
nie efektywnoœæ w ca³ym pasmie – zale¿y to ju¿ od
bardziej szczegó³owych parametrów filtrowania. Do
kompletu potrzebny jest jeszcze g³oœnik wysokoto-
nowy, w przypadku Mi3 jest to 25-mm kopu³ka teks-
tylna, podobnie jak w Mi3Super i Mi3Signature, za to
w najdro¿szych wersjach Avantgarde i AvantgardeAr-
reteLE pojawia siê tweeter wstêgowy. Ale i w ramach
samego typu kopu³kowego nastêpuje zmiana miêdzy
modelem Super a Signature... Jak dok³adnie skonstru-
owany jest model Mi3, wiemy z w³asnych oglêdzin
dostarczonej do testu pary; czym ró¿ni¹ siê kolejne,
“wy¿sze” wersje, dowiadujemy siê z informacji pro-
ducenta, wiêc nie gwarantujemy œcis³oœci tych da-
nych.

Mimo du¿ego pola manewru dla wprowadzania
kolejnych udoskonaleñ (w sumie piêæ modeli w ro-
dzinie Mi3), ju¿ w podstawowych Mi3 zainstalowano
potrójne gniazdo przy³¹czeniowe, umo¿liwiaj¹c wiêc
tri-wiring, a nawet tri-amping. Takie akrobacje gene-
ralnie s¹ rzadko stosowano, a je¿eli ju¿, to przy kon-
strukcjach co najmniej trójdro¿nych. W przypadku
uk³adów dwuipó³dro¿nych mo¿e wydawaæ siê to
przerostem formy nad treœci¹, dopóki nie wpadnie-
my na trop opcji zastosowania zewnêtrznych, aktyw-
nych zwrotnic. Has³o “Active” pojawia siê bowiem
w rubrykach wszystkich modeli, w tabelce wskazuj¹-
cej na mo¿liwoœci ich upgrade’u; w³aœnie – ka¿dy mo-
del, poczynaj¹c od naszego podstawowego Mi3, mo-
¿emy udoskonalaæ do ka¿dego wy¿szego, wymienia-
j¹c okreœlone elementy. Obawiam siê tylko, ¿e pier-
wszy krok mo¿e byæ najtrudniejszy – ró¿nica miêdzy
Mi3 a znajduj¹cym siê piêtro wy¿ej Mi3Super dotyczy
przede wszystkim innych g³oœników nisko-œrednioto-
nowych, których koszt, znaj¹c ceny dyktowane przez
Audiovectora, z pewnoœci¹ nie bêdzie niski. Nikt nie
bêdzie jednak zmusza³, a to pewna mo¿liwoœæ, któr¹
mo¿na te¿ interpretowaæ jako roz³o¿enie zakupu
dro¿szego modelu na raty.
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Opcja ruchów “apgrejdowych” jest niezwykle
rzadko wprowadzana przez firmy g³oœnikowe
(szczerze mówi¹c, to na szybko nie przypomi-
nam sobie ¿adnej innej), choæ znana z kilku przy-
padków producentów elektroniki.

I tak naprawdê dopiero teraz doszliœmy do
sedna sprawy, do genezy takiej a nie innej kom-
pozycji oferty Audiovectora – podporz¹dko-
wanej w³aœnie koncepcji przerabiania modeli
tañszych na bardziej zaawansowane. Z jednej
strony ogranicza to ca³¹ ofertê tylko do kilku
schematów, ale poniewa¿ wspó³czeœnie zdecy-
dowanie najpopularniejsze s¹ uk³ady dwudro¿ne
i dwuipó³dro¿ne, wiêc ju¿ tylko dwa uk³ady wy-
jœciowe – wolnostoj¹ce dwuipó³dro¿ne Mi3 oraz
podstawkowe dwudro¿ne Mi1 maj¹ szansê na
akceptacjê wiêkszej czêœci klientów. Z drugiej
strony w³aœnie poprzez swoj¹ wyj¹tkowoœæ
w œwiecie g³oœnikowym, sama perspektywa mo¿-
liwego upgrade’u zdecydowanie wyró¿nia Audio-
vectora.

Poza rozbudowanym terminalem przy³¹cze-
niowym, ju¿ najtañszy model zas³u¿y³ sobie na
specjalne rozwi¹zanie w obrêbie g³oœnika wyso-
kotonowego. Problem zneutralizowania (lub wy-
korzystania) ciœnienia od tylnej strony membrany
g³oœnika nisko-œredniotonowego wymaga zasto-
sowania du¿ej obudowy; g³oœnik wysokotonowy
na szczêœcie nie potrzebuje ju¿ tak k³opotliwych
instalacji, najczêœciej wystarcza ma³a puszka za
uk³adem magnetycznym, w której wytracana jest
energia od tylnej strony kopu³ki, biegn¹ca tam
przez tunel znajduj¹cy siê w centralnej czêœci
magnesu. Niektórzy konstruktorzy powiêkszaj¹
tê objêtoœæ, tworz¹c w samej obudowie specjal-
n¹ komorê (Audio-Physic), inni bardziej dbaj¹
o sam jej kszta³t (Nautilus B&W). Audiovector
wyprowadza tê energiê na zewn¹trz, montuj¹c
za g³oœnikiem wysokotonowym tunel o znacznej
œrednicy (w stosunku do œrednicy kopu³ki, czy
w porównaniu do tunelu z Nautilusa), i pos³uguje
siê tutaj standardowym elementem - tunelem
stosowanym zwykle w roli portu bas-refleks.
Drugi taki sam tunel znajduje siê w dolnej czêœci
tylnej œcianki, pe³ni¹c ju¿ spodziewan¹ funkcjê
wypromieniowywania ciœnienia z uk³adu rezo-
nansowego komory g³oœników niskotonowego/
nisko-œredniotonowego. Ale wchodz¹c do œrod-
ka obudowy, mamy kolejne niespodzianki. Miê-
dzy 18-cm g³oœnikami za³o¿ono przegrodê, jed-
nak nie do koñca szczeln¹ – znajduj¹ siê w niej
cztery otwory o œrednicy 4-cm ka¿dy, przytkane
kawa³kami g¹bki. Wspomniany “prawdziwy” ot-
wór bas-refleks jest wyprowadzony z dolnej,
wiêkszej komory, bezpoœrednio w któr¹ promie-
niuje g³oœnik niskotonowy, na którego pracê
wp³ywaæ jednak te¿ bêdzie wewnêtrzny uk³ad
rezonansowy, tworzony przez obydwie komory
i otwory miêdzy nimi, ale uk³ad ten oczywiœcie
oddzia³uje tak¿e na górny g³oœnik nisko-œrednio-
tonowy. Jakie wskutek tego pojawiaj¹ siê charak-
terystyki, przedstawiamy w dziale laboratorium,
ale i bez pomiarów wiadomo, ¿e tak skonfiguro-
wany uk³ad wprowadzi pewne t³umienie – które

z pewnoœci¹ nie jest od rzeczy w sytuacji, gdy
g³oœniki maj¹ wysok¹ dobroæ uk³adu rezonanso-
wego, a konstruktor nie chce stosowaæ w takiej
sytuacji najprostszej obudowy zamkniêtej, lecz
jednak wyprowadziæ bas-refleks. Kolejny ele-
ment stratny znajduje siê w wewnêtrznym koñcu
tunelu bas-refleksu – du¿y kawa³ek g¹bki w ta-
kim miejscu mo¿e sporo zmieniæ w dzia³aniu ca-
³ego uk³adu rezonansowego. Obudowa jest
w ogóle nietypowo wyt³umiona – nie wyk³adano
materia³em œcianek, ale w dwóch miejscach (po-
za ju¿ wspomnianymi otworami) ulokowano du-
¿e kostki g¹bki. Uk³ady magnetyczne maj¹ nie-
wielk¹ œrednicê (7-cm), ale z dodatkowym pierœ-
cieniem tej samej œrednicy. We wzorze koszy (z
tworzywa ABS) i membran (powlekana celuloza)
odnajdujemy powinowactwo z g³oœnikami serii
TC duñskiej Vify. Model Mi3Super jest ju¿ wypo-
sa¿ony w g³oœniki z wy¿szej pó³ki (odlewane ko-
sze serii Premium Line, silniejsze uk³ady magne-
tyczne).

Obudowa nie jest zbyt masywna, front ma
gruboœæ tylko 16-mm, ale jedna przegroda pozio-
ma (miêdzy g³oœnikami), a zw³aszcza pionowa,
biegn¹ca przez ca³¹ wysokoœæ obudowy, pozwala
ostatecznie uznaæ, ¿e jest ca³kiem przyzwoita.
S³owa “ostatecznie” i “przyzwoita” proszê t³u-
maczyæ sobie wedle uznania. Osobiœcie uwa¿am,
¿e na tym pu³apie cenowym bardziej na miejscu
by³yby inne okreœlenia. A s¹ jakie s¹, bo obudowa
jest jaka jest. Tym bardziej daleko do pe³nej sa-
tysfakcji, je¿eli ta sama obudowa ma s³u¿yæ jako
baza dla kosztownych upgrade’ów. Ale mo¿e je-
den z nich polega na pogrubieniu przedniej œcian-
ki? Nie mo¿na mieæ jednak ¿adnych zastrze¿eñ
do jakoœci wykoñczenia powierzchni i samej es-
tetyki. Wyrafinowana skandynawska elegancja ³¹-
czy prostotê kszta³tów z finezj¹ detali. Dostêpne
s¹ cztery podstawowe wersje kolorystyczne –
wiœnia (widoczna w naszym teœcie), palisander (z
angielska zwany te¿ drzewem ró¿anym), klon,
czarny, a tak¿e specjalna opcja polakierowania
na wysoki po³ysk w kolorze dowolnie wybranym
przez klienta.

Bardzo du¿a p³yta terminalu przy³¹czenio-
wego zawiera trzy pary zacisków – na

starcie mo¿liwy jest wiêc tri-wiring, dla
wiêkszych gierojów tri-ampping, ale

ukoronowaniem tego szalonego przedsiê-
wziêcia jest dopiero opcja aktywnych

zwrotnic, oferowanych przez Audiovectora.
I wtedy ¿ycie ma sens.

P³yta terminalu jest tak du¿a nie dla picu –
po jej drugiej stronie znajduje siê ca³a
p³ytka zwrotnicy, zaciski wchodz¹ bezpo-
œrednio w œcie¿ki, skracaj¹c drogê sygna³u.
Uk³ad jest doœæ prosty, podejrzewamy filtr
1. rzêdu dla niskotonowego i filtry 2. rzêdu
dla nisko-œredniotonowego i wysokotonowe-
go, elementy s¹ dobrej jakoœci. Audiovector
obiecuje ponadto poprawê
wynikaj¹c¹ z przeprowadze-
nia specjalnego zabiegu
zamra¿ania wszystkich
miedzianych elementów do
temperatury, w której
materia³ uzyskuje najlepsz¹
krystaliczn¹ strukturê,
obni¿aj¹c¹ rezystancjê.
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rys. 1.  Mi3, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 2. Mi3, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 6.  Mi3, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości.

rys. 5.  Mi3, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Wp³yw nietypowej obudowy na przebieg cha-
rakterystyki impedancji (rys. 1) w zakresie nis-
kich czêstotliwoœci nie odznacza siê tym razem
ca³ym szeregiem wierzcho³ków – wrêcz prze-
ciwnie, na skutek strat wprowadzonych do uk³a-
du rezonansowego, pierwszy wierzcho³ek typo-
wej bas-refleksowej parki zosta³ niemal ca³kowi-
cie  sp³aszczony. Minimaln¹ wartoœæ notujemy
przy 30Hz, wynosi ona bezpardonowe 3 omy,
a nawet jeœli uznamy, ¿e sygna³y tak niskich czês-
totliwoœci pojawiaj¹ siê rzadko, i przeniesiemy
siê powy¿ej 100Hz, to i tak wartoœæ 3,5 oma
w zakresie 100-150Hz powoduje, ¿e klasyfikuje-
my Mi3 jako konstrukcjê znamionowo 4-omow¹,
a nie 8-omow¹, co sugeruj¹ materia³y firmowe.
Ale spokojnie, ta impedancja nie wygl¹da w su-
mie na niebezpieczn¹, i nie potknie siê o ni¹ ¿a-
den normalny wzmacniacz.

Mi3 bardzo liniowo prowadz¹ zakres œred-
nich czêstotliwoœci – przedzia³ 200Hz-4kHz mieœ-
cimy w polu +/-1dB, trudno o lepszy wynik w
obrêbie zespo³ów g³oœnikowych (rys. 2). Do te-
go dochodzi jednak wzmocniony zakres niskich
czêstotliwoœci, i pewna dwulicowoœæ wysokich –
najpierw wycofanie oktawy 4-8kHz, a powy¿ej
wzrost i wysoki poziom a¿ do samego skraju pas-
ma akustycznego. To sytuacja na osi g³ównej,
ustalonej na osi g³oœnika wysokotonowego, czyli
prostopadle, na wysokoœci 90cm. Schodzenie z osi
g³ównej w p³aszczyŸnie poziomej, czyli pozosta-

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 86
Moc znamionowa [W]** 200
Wymiary (WxSxG) [cm] 100x20x28

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

no uk³ad rezonansowy bas-refleksu wyprowa-
dzonego na zewn¹trz, ale jego dzia³anie jest t³u-
mione zarówno elementem stratnym w tunelu,
jak i “nieszczelnoœciami” przegrody miêdzy nim
a górnym g³oœnikiem – nisko-œredniotonowym.
Te z kolei wywo³uj¹ na charakterystyce górnego
g³oœnika jeszcze p³ytsze os³abienie w zakresie
20-25Hz. Charakterystyka z otworu ma szczyt

rys. 4.  Mi3, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym na wysokościach 90cm, 100cm i 110cm.

wanie na wysokoœci 90cm, ale przy skrêcaniu ko-
lumny, powoduje oczekiwane, szybkie wytraca-
nie energii najwy¿szych czêstotliwoœci, ale tak¿e,
co ju¿ mniej po¿¹dane, dalsze obni¿anie poziomu
w zakresie “ni¿szej góry” (rys. 3). Ale jest na to
rada – pomiary na innych wysokoœciach (rys. 4)
pozwoli³y odkryæ, ¿e na wysokoœci 80cm os³abie-
nie w okolicach 4kHz wype³nia siê, w zamian na
wysokoœci 100cm pog³êbia siê – dobrze wiêc
usi¹œæ w g³êbokim fotelu. Te lokalne zaburzenia
to oczywiœcie zupe³nie naturalny skutek zmienia-
j¹cych siê relacji fazowych miêdzy g³oœnikiem nis-
ko-œredniotonowym a wysokotonowym w zakre-
sie czêstotliwoœci podzia³u.

Maskownica zachowuje siê spokojnie, nie wp³y-
waj¹c istotnie na przebieg charakterystyki (rys. 5).

Rys 6. pokazuje, jakie kszta³ty charakterys-
tyk przetwarzania w zakresie niskich czêstotli-
woœci wymodelowa³a nietypowa obudowa Mi3.
Charakterystykê dolnego g³oœnika (niskotonowe-
go) mo¿na odnaleŸæ jak¹ tê, która ma os³abienie
w zakresie 30-40Hz – w tych okolicach dostrojo-

przesuniêty w stronê czêstotliwoœci nieco wy-
¿szych ni¿ rezonans uk³adu, ale ³adnie zaokr¹glo-
ny, i charakterystyka wypadkowa stopniowo
zwiêksza swoje nachylenie.

18-cm g³oœniki niskotonowy i nisko-
œredniotonowy jeszcze nie imponuj¹
odlewanymi koszami i du¿ymi
œrednicami uk³adów magnetycz-
nych, ale wersja “oczko wy¿sza”
– Mi3 Super – jest ju¿ super,
bo ma znacznie piêkniejsze
i mocniejsze g³oœniki.

czerwiec 2007czerwiec 2007czerwiec 2007czerwiec 2007czerwiec 2007

 rys. 3. Mi3, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.
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Mi3 graj¹ swobodnie, a na tle pozosta³ych dwóch Duñczyków nawet
z impetem, a czasami ostro. Ta ostroœæ jest oczywiœcie wzglêdna,

a przede wszystkim w wydaniu Mi3 ca³kiem przyjemna, bo raczej “otwiera”
brzmienie w zakresie najwy¿szych tonów, ni¿ zamyka je metalicznym przy-
t³umieniem. Nie jest to wiêc wariant brutalny i agresywny, ale tylko przypra-
wiaj¹cy brzmienie w celu podkreœlenia rysunku dŸwiêku i wydobycia drob-
nych detali, co wywo³uje wra¿enie, ¿e s³yszymy wiêcej, a nie mniej. Taka
prezentacja wysokich tonów oczywiœcie przyci¹ga ku nim uwagê, wiêc z kolei
œrednica nie ma ju¿ szans na rolê lidera, ale te¿ nie jest cofniêta. Nieco mniej
wype³niona i nie tak plastyczna ni¿ w Dynaudio, na pewno nie jest mniej
neutralna, i nie brak jej podstawowej treœci. Co jednak najwa¿niejsze dla
charakteru Mi3, styl gry skrajów pasma jest dobrze skoordynowany i œwietnie
s³u¿y podkreœleniu rytmu, st¹d te¿ ów impet, który nie móg³by siê rozwin¹æ
tylko dziêki aktywnoœci wysokich tonów. Wraz z ich wyrazistoœci¹ dostaje-
my te¿ szybki, raczej suchy i twardy, trochê podbarwiony w górnym pod-
zakresie, ale nie mêcz¹cy bas, efektownie motoryczny, ca³kiem nisko scho-
dz¹cy, jednak nie zmieniaj¹cy najni¿szych dŸwiêków w magmê. To ciekawe
– nie da siê ukryæ, ¿e technicznie najskromniejsze g³oœniki niskotonowe
Mi3, w tej niekonwencjonalnej obudowie daj¹ bas bardziej dynamiczny
i konturowy, ni¿ kosztowniejsze przetworniki w Dali i Dynaudio.

W brzmieniu Mi3, od góry do do³u, nie ma œladu “kluchy”; mo¿e graj¹
ciut za jasno, i nie maj¹ charyzmy p³yn¹cej z mocy “dolnego œrodka”, nie
maj¹ “brzucha” który nadaje bluesowi najlepszy klimat, ale nie mo¿na ich
z³apaæ na ewidentnych tonalnych b³êdach. Saksofon tenorowy pozosta³ te-
norowy, a nie zamieni³ siê w altowy. Wysokie nie s¹ tak wyrafinowane
i pe³ne powietrza, jak w Dali, ale có¿ – to by³a broñ Dali, Audiovector ma
inne zalety. Scena jest naturalna, bez przestrzennych fajerwerków i znie-
walaj¹cej cielesnoœci pozornych Ÿróde³, ale przejrzysta, pouk³adana, zara-
zem pozwala dŸwiêkom na pewn¹ swobodê, nie wi¹¿e ich ani nie zakrywa –
mamy wra¿enie dobrego kontaktu.

Kolumny z charakterem i ochot¹ do grania, mo¿e mniej audiofilskiego
wyrafinowania, g³askania i cyzelowania, a wiêcej wigoru i muzycznego ¿y-
cia, a przy tym bez dzikich wyskoków.

Tylko nieliczni
konstruktorzy wychodz¹
poza schemat wyt³umia-
nia fal od tylnej strony
kopu³ki w ma³ych
puszkach za uk³adami
magnetycznymi.
Audiovector od lat
stosuje trochê bardziej
skomplikowane
rozwi¹zanie – za
g³oœnikiem znajduje siê
tunel, prowadz¹cy a¿ do
tylnej œcianki obudowy.

Mi3
Cena (para)[z³] 8200
Dystrybutor BEST AUDIO

www.bestaudio.com.pl

Wykonanie i komponenty
£adna obudowa, standardowe przetworniki, eleganc-
kie dodatki, kilka w³asnych firmowych patentów.

Laboratorium
Bardzo dobre wyrównanie w g³ównej czêœci pasma,
trochê wyeksponowane same skraje.

Brzmienie
Dynamiczne, rytmiczne, kontrastowe i lekko wyost-
rzone. Dziarski bas, neutralna œrednica, wyrazista góra.


