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Moż li wy do za uwa że nia nie tyl ko w kon struk cjach He co, 
 re ne sans mem b ran ce lu lo zo wych jest przez fir mę 
 szcze gól nie na głaś nia ny – He co chwa li się bo wiem po sia-

da niem naj lep szych... bo naj star szych re cep tur na mem b ra ny ce lu-
lo zo we i do stę pem do naj lep szych su row ców po trzeb nych do ich 
sto so wa nia. Stąd też ce lu lo za jest obec na we wszys t kich kon struk-
cjach He co, w głoś ni kach nis ko to no wych, nis ko –śred nio to no wych 
i śred nio to no wych. 

Ko puł ki wy so ko to no we są kon sek wen t nie tek s tyl ne, cha rak te-
rem dos ko na le pa su jąc do ce lu lo zy. Ma my więc ob raz zu peł nie in nej 
sy tu a cji, in nej fi lo zo fi i, niż w przy pad ku ko lumn Can to na – rów-
nież nie miec kich, rów nież pro du ko wa nych na du żą ska lę, rów nież 
ce nio nych na swoim ro dzi mym ryn ku. Jed na ce cha, nie ste ty, łą czy 
tes to wa ne ko lum ny oby dwu firm – znie na wi dzo ne prze ze mnie wy-
koń cze nie obu dów w „la kie rze for te pia no wym”. Sta te men ty są też 
do stęp ne w la kie rze sreb r nym, oczy wiś cie rów nież błysz czą cym, co 
praw dę mó wiąc jest sła bym po cie sze niem. In for ma cje ka ta lo go we 
mó wią jesz cze o bli żej nie okreś lo nym „wy so kiej ja koś ci na tu ral nym 
for ni rze”, cze go jed nak nie po twier dził dys try bu tor. Al ter na ty wa 
sreb rno –czar na nie jest dla mnie za do wa la ją ca; ja ki kol wiek na tu ral ny 
for nir oka zał by się pew nie lep szą pro po zy cją dla wie lu po ten cjal nych 
klien tów. Dla wie lu nie mniej kon t ro wer syj ne bę dą błysz czą ce alu-
mi nio we pier ś cie nie wo kół wszys t kich głoś ni ków. Na wet ak cep tu jąc 
ten al tu so wy styl, wi dzę w je go re ali za cji pew ną nie do sko nałość – 
głoś nik wy so ko to no wy wy glą dał by le piej z cień szą ob wód ką, ana lo-
gicz ną jak przy po zo sta łych głoś ni kach, a nie z fron tem błysz czą cym 
na ca łej swo jej po wierz ch ni.  

W ten spo sób wy ko na łem plan mi ni mum za strze żeń, ja kie 
za wsze trze ba wy ar ty ku ło wać, zwłasz cza gdy da lej chce się rzecz 
chwa lić. I to bar dzo chwa lić. Sta te ment, wień cząc ca łą ofer tę He co, 
jest kon struk cyj nie wy raź nie sko li ga co ny z naj wy ższą se rią Ce lan; 
ma po dob ną for mę obu do wy, ze „zła ma ny mi” bocz ny mi ścian ka mi 
i po dob ny układ prze twor ni ków, jak największy w tej serii (w jej 
najnowszym wydaniu) Celan XT901. Ale głośniki niskotonowe 
i średniotonowe, choć łączy je celuloza, znacznie się różnią. 

Głoś nik śred nio to no wy to ro dzy nek, ja kie go nie po wsty dzi ły-
by się ko lum ny ab so lut nie naj wy ższej kla sy. Au dio fi lom te go świa ta 
ob jaś niać nie trze ba, ale kto po raz pier w szy sty ka się z ko lum na mi 
za 10 000 zł, zwłasz cza po prze glą dzie znacz nie tańszych głoś ni ków 
w su per mar ke tach, ten mo że przy pusz czać, że oto wy rósł przed 
nim ja kiś re kor dzis ta ja koś ci i ce ny... tym cza sem są ko lum ny dzie sięć 
ra zy droż sze, dwa dzieś cia ra zy droż sze... i co z te go? Ano właś nie 
to, że na wet w kon struk cjach ek s tre mal ne go hi –en du, gdy bym 
spo tkał ta ki głoś nik śred nio to no wy, ja ki zna lazł się w Sta te men tach, 
po chy lił bym się nad nim z uzna niem. I wiel ką sym pa tią. A na wet 
z nos tal gią... głoś nik śred nio to no wy Sta te men tów uzbro jo no bo wiem 
w bar dzo kosz tow ny mag nes Al Ni Co. Kie dyś mag ne sy ta kie by ły 
częś ciej sto so wa ne, dzi siaj to ra ry ta sy. 

Mi ja ją już trzy la ta od opub li ko wa nia tes tu, w któ rym 
po ka za liś my no we, al bo od no wio ne ob li cze fir my 
He co. By ły to Ce la ny, re pre zen tu ją ce obo wią zu ją-
cą kon cep cję tech nicz no –brzmie nio wo –wzor ni czą 
wszystkich nowych konstrukcji Heco. Jak udo wad-
nia ją ko lej ne tes ty, kon cep cję bar dzo uda ną, bę dą cą 
swois tym po wro tem do źró deł i naj lep szych tra dy cji 
tech ni ki głoś ni ko wej. 
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STATEMENT    Heco
Stara celuloza i dobry kobalt
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Mag nes Al Ni Co, od le wa ny kosz, cew ka 
drga ją ca o ma łej śred ni cy, lekka ce lu lo zo wa 
mem b ra na z ma łą tek s tyl ną na kład ką prze ciw-
py ło wą, do te go za wie sze nie „ma te ria ło we”, 
a nie z gu mo wej fał dy – to wszys t ko two rzy 
spój ny ob raz so lid ne go, naj wyższej kla sy, wy so ce 
wys pe cja li zo wa ne go głoś ni ka śred nio to no we-
go, op ra co wa ne go współ cześ nie, za po mo cą 
naj now szych na rzę dzi do pro jek to wa nia, ale na 
ba zie daw nych prze pi sów. Na tym nie ko niec 
za bie gów o jak naj lep sze prze twa rza nie śred nich 
to nów. Głoś nik śred nio to no wy za wsze mu si być 
od se pa ro wa ny od głoś ni ków nis ko to no wych, ale 
naj częś ciej od by wa się to po przez wy dzie le nie 
mu włas nej za mkniętej ko mo ry, ewen tu al nie 
pod po sta cią od ręb ne go mo du łu obu do wy. 
W Sta te men tach skrzy nia głów nej obu do wy jest 
co praw da wspól na dla wszys t kich głoś ni ków, 
a prze gro da se pa ru ją ca głoś nik śred nio to no wy 
usta wiona po zio mo, jed nak ko mo ra ta nie jest 
za mknię ta. Po ja wia się ot wór znacz nie więk szy 
niż ot wór bas –re fleks czy na wet ot wór strat ny – 
na ca łej wy so koś ci ko mo ry śred nio to no wej obu-
do wa prak tycz nie nie ma tyl nej ścian ki, za miast 
niej wi dzi my mas kow ni cę – me ta lo wą krat kę 
z cien ką war s twą ma te ria łu tłu mią ce go; mi mo 
je go obec noś ci i wy tłu mie niu ścia nek sa mej 
ko mo ry moż na uznać, że jest ona prak tycz nie 
ot war ta, a więk sza część ener gi i od tyl nej stro ny 
mem b ra ny wy do sta je się tą dro gą na ze wnątrz. 

Nie cho dzi jed nak o uży tecz ność tej ener gi i, 
a prze de wszys t kim o kom for to we wa run ki pra-
cy dla sa me go głoś ni ka, któ ry nie jest na rażony 
na po wrót fal od bi tych ani też „zdu sze nie” 
w przy pad ku za sto so wa nia du żej iloś ci ma te ria łu 
tłu mią ce go. Je go mem b ra na po ru sza się nie mal 
tak swo bod nie, jak przy in sta la cji w ot war tej od-
gro dzie. Ener gia pro mie nio wa na do ty łu z pew-
noś cią wpły wa na cha rak te rys ty kę kie run ko wą, 
a tak że na kształt cha rak te rys ty ki prze twa rza nia 
na osi głów nej, gdyż część fal będzie opły wać 
obu do wę i in ter fe ro wać z fa la mi po cho dzą cy mi 
od przed niej stro ny mem b ra ny. Dla kon struk-
to ra jest to sy tu a cja trud niej sza do opa no wa nia, 
niż w ukła dzie kon wen cjo nal nym. Ta ka for ma 
obu do wy przy po mi nać też może daw ne obu do-
wy skrzyn ko we... po now nie ja kieś re mi nis cen-
cje, po mys ły na po zór ar chaicz ne, któ re oka zu ją 
się mieć wie le sen su! Sta te ment to kon struk cja 
kon ser wa tyw na i pro wo ka cyj na – ni by mu ze um 
tech ni ki, a wszys t ko działa na me dal.     

Głoś nik wy so ko to no wy, po za błysz czą cym 
fron tem, wy da je się naj mniej efek tow ny w tym 
ze sta wie – to po zor nie ty po wa, 25–mm tek s tyl-
na ko puł ka, ale pro du cent chwa li ją  
(i sie bie) za zdol ność prze twa rza nia pas ma aż 
do 50 kHz (cho ciaż bez po da nia de cy be lo we go 
spad ku); za wdzię czać to ma spe cjal nej tech ni ce 
po wle ka nia na no częs tecz ka mi. 

Głoś ni ki nis ko to no we to dob rze roz wi nię te, 
sil ne 8–ca lo we oka zy; 13,5–cm ukła dy mag ne-
tycz ne, choć to śred ni ca ich ek ra no wa nia, a nie 
ukry tych we wnątrz pier ś cie ni, wy glą da ją bar dzo 
po ważnie, po dob nie jak moc ne od le wa ne ko sze, 
po kry te ra zem z ni mi la kie rem prosz ko wym. 
Wi dać za ró wno du ży prześ wit mię dzy dol nym 
re so rem a mag ne sem, jak i wen ty la cję w środ ku 
te go ostat nie go. 

Mem b ra ny nis ko to no we łą czą tra dy cję z no-
wo czes noś cią – za sad ni cza, stoż ko wa cześć jest 
ce lu lo zo wa, ale du ża na kład ka przy go to wa na 
jest z ple cion ki z włók na węg lo we go; peł ni ona 
nie tyl ko ro lę „prze ciw pyłową”, za my ka jąc do-
stęp do cen t rum ukła du mag ne tycz ne go, ale też 
usztyw nia ca ły układ drga ją cy.               

Brak prze gro dy roz dzie la ją cej oby dwa 
głoś ni ki nie ozna cza jed nak bra ku ja kich kol wiek 
wzmoc nień – po ni żej każ de go z głoś ni ków 
ulo ko wa no po zio my wie niec. Gru bość przed-
niej ścian ki to 22 mm; praw dę mó wiąc, jak na 
wiel kość kon struk cji i jej za so by głoś ni ko we, to 
ra czej skrom ny wy nik.   

W co kół mo że my wkrę cić kol ce al bo gu-
mo we nóż ki – ta dru ga pro po zy cja jest z jed nej 
stro ny bar dzo prak tycz na, a z dru giej dość 
lek ko myś l na, gdyż osła bia „po wa gę” pro duk tu 
w od bio rze au dio fi lów. Któ rzy o Al Ni Co do wie-
dzie li się mo że po raz pier w szy, ale kol ce wy ssa li 
z mle kiem mat ki, że się tak wy ra żę.     

„Krat ka wen ty la cyj na” w rzeczy wis toś ci wen-
ty lu je – po zwa la na swo bod ne wy pro wa dze nie 

ener gi i od tyl nej stro ny mem b ra ny głoś ni ka 
śred nio tono we go. 

Roz wią za nie nie ty po we 
i god ne uzna nia. 

Bo ga te wy po sa że nie 
ter mi na la przy łą cze nio we go 
zwie ra nie za leż ne kom ple ty 
za cis ków dla każ dej z trzech 
sek cji ukła du trój droż ne go. 
W ob rę bie głoś ni ków śred nio to no-
we go i wy so ko to no we go do dat nie 
za cis ki są zdub lo wa ne, da jąc do stęp 
do re gu la cji po zio mów w tych 
za kre sach. 
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Ba te ria trzech ot wo rów bas –re fleks 
ob słu gu je je den układ re zo nan so wy 
– wspól ny dla oby dwu głoś ni ków. Wy ko na nie 
tu ne li to szczyt so lid noś ci i ele gan cji w tej dzie-
dzi nie – są wy pro fi lo wa ne, me ta lo we, 
cię te dia men tem i prz ykręco ne. 
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Wi dząc po tęż ną syl wet kę nie miec kiej ko lum-
ny, wie lu au dio fi lów in tui cyj nie oce nia ją cych te 
spra wy bę dzie prze ko na nych, że ma do czy nie-
nia z kon struk cją sta no wią cą po waż ne wy zwa nie 
dla pod łączo ne go wzmac nia cza – z tzw. trud nym 
ob cią że niem. 

Jed nak po miar po ka zu je, że z im pe dan cyj-
ne go pun k tu wi dze nia Sta te ment wca le nie jest 
groź ny – dwa mi ni ma w za kre sie nis ko to no wym 
ma ją war tość ok. 4,5 oma, le żą więc znacz nie 
wy żej, niż w ty po wych kon struk cjach o im pe-
dan cji zna mio no wej 4 omy (patrz obok – Can ton 
Reference 7DC). Zmien ność w za kre sie śred-

nio –wy so ko to no wym nie jest du ża i przy bie ra 
kształt du że go gar bu o mak sy mal nej wy so koś ci 
10 omów w za kre sie śred nio to no wym. 

Przed sta wio na ro dzi na cha rak te rys tyk prze-
twa rza nia od no si się do pod łą cze nia „li nio wych” 
wejść dla głoś ni ków śred nio to no we go i wy so-
ko to no we go (ilu stra cja dzia ła nia re gu la cji – na 
sąsied niej stro nie). I rzeczy wiś cie, moż na mó wić 
o li nio woś ci, bo utrzy my wa nie się w gra ni cach 
+/ –1,5 dB to dla ze spo łu głoś ni ko we go du ży 
suk ces. W do dat ku cha rak te rys ty ki z róż nych 
osi le żą bar dzo blis ko sie bie, a pod ką tem 30O, 
zwyk le naj bar dziej upo śle dza ją cym prze bieg, 

zni ka na wet je dy ny ma ły man ka ment, wi docz ny 
pod mniej szy mi ką ta mi – gór ka przy 4 kHz. Bas 
nie zo stał wy raź nie uwy puk lo ny w śred nim pod-
za kre sie, co jest w za sa dzie sta łą prak ty ką dla 
du żych ko lumn, ma za to świet ne roz ciąg nię cie 
– spa dek –6 dB po ja wia się przy 30 Hz. A sko ro 
tak, to pro du cent obie cu je pas mo od 18 Hz... 

Efek tyw ność na pię cio wa jest umiar ko wa na 
– 86 dB, ale pa mię taj my o im pe dan cji nie żą da ją-
cej od wzmac nia cza du że go prą du dla uzys ka nia 
te go wy ni ku. 

Ek ra no wa nie ukła dów mag ne tycz nych głoś ni ków 
nis ko to no wych zwięk szy ło ich śred ni cę aż do 13,5 

cm. Rów nie moc ne są od le wa ne ko sze, ma ją ce też 
opły wo wy pro fil. Ko sze i mag ne sy po kry to la kie rem 

prosz ko wym, tłu miącym wib ra cje. Wi dać rant 
ko sza le we go głoś ni ka – błysz czą ce pier ś cie nie nie 

są do dat ko wy mi ele men ta mi de ko ra cyj ny mi, ale in-
teg ral ną częś cią głoś ni ka, tyl ko ina czej ob ro bio ną.   

Głoś nik wy so ko to no wy ma pusz kę ek ra nu ją cą, 
któ ra przy okaz ji peł ni ro lę ma łej ko mo ry 
wy tłu mia ją cej fa lę od tyl nej stro ny ko puł ki. 

Obu do wy nie są pro s to pa d ło ścia na mi, nie co 
bar dziej skom pli ko wa ny kształt zwięk sza 

sztyw ność kon struk cji i ogra ni cza ak tyw ność 
fal sto ją cych.

Impedancja znamionowa [Ω]* 6
Efektywność (2,83 V/1 m) [dB]* 86
Moc znamionowa [W]** 300
Wymiary (WxSxG) [cm] 123 x 30 x 43,5
Masa [kg] 43

* parametry zmie rzo ne, ** dane producenta

rys. 2. Cha rak te rys ty ka mo du łu im pe dan cji.

rys. 1. Cha rak te rys ty ka przetwarzania na różnych osiach.
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ODSŁUCH
Za nim mog łem przy stą pić do za sad ni-

czych po rów nań z Can to na mi, któ re do je-
cha ły ty dzień póź niej, po sta wi łem He co obok 
mo ni to rów B&W i MA (test w kwiet nio wym 
Au dio). A samo spo tka nie mię dzy Sta te men ta-
mi a Reference 7 tym ra zem trwa ło wy jąt ko wo 
dł ugo, za nim osiąg ną łem spo kój du cha i umys łu, 
że już do koń ca wiem, co jest na rzeczy. Twór-
czy nie pokój za czął się jesz cze przed od słu-
cha mi, od wy ob ra żeń i ocze ki wań, opar tych 
na wcześ niej szych tes tach He co, a tak że na 
zna jo moś ci roz wią zań tech nicz nych za war tych 
w Sta te men cie, do ty czących prze de wszys t kim 
wy ra fi no wa nej sek cji śred nio to no wej. Sta te ment 
jest świe żym uko ro no wa niem ca łej ofer ty He co, 
któ ra wcześ niej koń czy ła się tes to wa ny mi przez 
nas Ce la na mi 700. Już te ko lum ny mia ły bas nie 
la da – ciężki, twar dy, do mi nu ją cy, co wca le nie 
by ło kon ty nu a cją za wsze moc ne go, ale le piej 
zrów no wa żo ne go brzmie nia rów nież nam 
zna nych mniej szych Ce la nów; py ta nie na su wa-
ło się więc ta kie: czy Sta te ment bę dzie da lej 
brnął w tym kie run ku i ja ko naj więk sza bes tia, 
bę dzie miał też naj więk szy, już bar ba rzyń s ki bas? 
Praw dę mó wiąc, by ło by to już nie do znie sie-
nia. Czy po prze sta nie na tym, co osiąg nął Ce lan 
700? Te go się oba wiałem, ale wte dy po wie dział-
bym – trud no. Czy mo że cof nie się na po zy cję 
zna ną z brzmie nia np. Ce la nów 500? Mia łem ta ką 
na dzie ję – tak też się sta ło. Pier w sza prze szko-
da wzię ta, Sta te men ty ma ją dob rą równo wa gę 
to nal ną. Ich bas nie jest pod nie sio ny, nie ustan nie 
wzbu dzo ny, ale nie bra ku je mo men tów, kie dy 
od czu wa my je go si łę. Nie mu si na wet  po ja wić 
się na pier w szym pla nie, czuć jak stoi na straży, 
jak ase ku ru je brzmie nie dys kret nym, lecz pew-
nym fund amen tem naj niż szych częs tot li woś ci. 
To zu peł nie in ne za cho wa nie niż bru tal ne go 
Ce la na 700, in ne też niż w przy pad ku Reference 
7, któ re pod no szą po ziom ba su i roz po ście ra ją 
go w stro nę śred nich to nów, aby moc no ogrzać 
ca łe brzmie nie. Na krót kie py ta nie: „któ ra ko-
lum na ma wię cej ba su?”, po krót kim od słu chu 
zde cy do wa na więk szość od po wie, że Can ton, 
a na wet po wie lu go dzi nach mało kto cał ko wi-
cie zmie ni zda nie, ty le że zacz ną po ja wiać się 
róż ne „ale”. Bas Sta te men tów jest trud niej szy 
do na tych mias to we go uchwy ce nia, roz poz na nia 
i pod su mo wa nia, jest tro chę nie jed no znacz-
ny, cza sa mi gra gęs to, a cza sa mi wręcz le kko. 
Po wie lu prób kach moż na stwier dzić, że ma 
więk szy po ten cjał, lep sze roz ciągnię cie i roz-
dziel czość niż bas z Cantonów, mi mo to cza sa mi 
sta je się nie śmia ły, wy co fu je się, pod czas gdy 
konkurent ni gdy nie ma  wąt p li woś ci, że basem 
chce za wsze grać od waż nie i z roz ma chem. 
Sta te ment tro chę się czai, jak by bał się użyć swo-
jej wiel kiej si ły. Spo ra dycz nie po ja wia się lek kie 
dud nie nie na wy ższym ba sie. Da lej już spo koj ne 
prze jście do śred ni cy nie da je jej po gru bie nia, 
któ re cza sa mi mo że być bar dzo uda ne, zwięk-
szać na tu ral ność, a cza sa mi mo że ob cią żać 
i zmniej szać prze jrzys tość; żad ne go z tych 
efek tów w Sta te men tach jed nak nie ma, co jest 
ma łym roz cza ro wa niem, gdy lu bi się pod grza nie 

ot war ta. Do pie ro po tem wy ra zis ta i pre cy zyj na. 
„Po tem” nie zna czy, że jest to pre cyz ja na pół 
gwiz d ka, ale że tę ce chę do strze że my i doce ni-
my jak by w dru gim rzu cie. Sta te ment jest na wet 
bar dzo de ta licz ny, ty le że zu peł nie bez bo leś nie 
– żad nych na ro wów, syn te tycz noś ci, szklis toś ci, 
me ta licz noś ci itp. Pod wzglę dem bar wo wym 
łą czy na tu ral ność z po wściąg li woś cią  – i w tej 
dzie dzi nie jest bar dzo sub tel ny. Al bo ina czej mó-
wiąc – ce lu lo zo wo –tek s tyl ny.      

Po ziom śred nich i wy so kich to nów mo że my 
re gu lo wać; pier w sze tłu miąc o 2 dB (w od nie sie-
niu do de kla ro wa nej przez pro du cen ta cha rak-
te rys ty ki li nio wej), dru gie w po dob nym stop niu 
wzmac nia jąc. Tłu mić śred ni cy nie pró bo wałem, 
za to sku si łem się na pod bi cie wy so kich. Co 
wte dy? Nie le piej, nie go rzej. Oczy wiś cie ina czej. 
Szko da, że nie ma po zy cji po śred niej, +1 dB. 
Dwa de cy be le to na praw dę du ża róż ni ca. W op-
cji „li nio wej” cha rak te rys ty ka jest rzeczy wiś cie 
bar dzo grzecz na, to co wi dać na po mia rach dos-
ko na le ko re spon du je z wra że nia mi od słu cho wy-
mi, jed nak wzmoc nie nie wy so kich nie po wo du je 
wy koś la wie nia – ro bi się jaś niej, nie ostrzej, 
po wsta je spo dzie wa na su ges tia lep szej szcze gó-
ło woś ci. A co do sa mych wy so kich to nów, to są 
one czys te, ale... in ną czys toś cią niż w Ven to; ich 
ak tyw ność jest od su nię ta od za kre su śred ni cy, 
emi tu ją bo gat sze wy brzmie nia, wię cej de ta li 
i po wiet rza, są mniej wy gła dzo ne i tro chę mniej 
dźwięcz ne w dol nym pod za kre sie. To po częś ci 
efekt róż nych stro jeń, a po częś ci cech sa mych 
prze twor ni ków.  

A te raz pod su mo wa nie. Nie chce mi się 
wy myś lać ja kichś słow nych ka lam bu rów. Bilan-
su jąc wszys t kie za i prze ciw, a od su wa jąc na bok 
fra ze sy o tym, że każda ko lum na jest in na, więc 
każ da mo że się po do bać itp itd., dla mnie to 
je dno z kil ku naj lep szych brzmień w za kre sie do 
20 000 zł. Nie po my li łem się. Do dwudzies tu. 

Andrzej Kisiel

STATEMENT
Cena (para)[zł] 10 000
Dystrybutor ELCO EXIM

www.elcoexim.com.pl

Wykonanie
Prze de wszys t kim dos ko na ła tech ni ka prze twor ni-
ków z nie zwyk le wy ra fi no wa nym śred nio to no wym 
na cze le; nis ko to no wym też zdro wia nie bra ku je... 
Wy ko na nie w la kie rze for te pia no wym nie zbyt pa su-
je do ma syw nej bry ły. Wy so kiej ja koś ci „ak ce so ria”, 
moż li wość re gu la cji głoś ni ków śred nio to no we go 
i wy so ko to no we go.     
Parametry
Bar dzo dob re wy rów na nie cha rak te rys ty ki w ca łym 
pas mie i jej sta bil ność na róż nych osiach po mia ru, 
nis ka dol na częs tot li wość gra nicz na. Nie trud na, 
6–omo wa im pe dan cja, efek tyw ność 86 dB. 
Brzmienie
Du ża ska la i du ża kul tu ra, si ła spo ko ju – do kład ne 
w nie ag re syw ny spo sób, gó ra pas ma ła god na i ot-
war ta, bas o du żym po ten cja le, ale nie pier w szo pla-
no wy. Śred ni ca czys ta, prze jrzys ta, a przy tym miękka 
i przy jem na. Bez em fa zy w ja kim kol wiek za kre sie. 

„Ręcz na se lek cja” – chy ba nie ozna cza to 
se lek cjo no wa nia na no cząs t czek... 

Lek ka ce lu lo zo wa mem b ra na na tek s tyl nym 
za wie sze niu – to sta ra, ale bar dzo dob ra 
re cep ta, sta ją ca do kon fron ta cji ze wszys t ki mi 
su per tech no lo gia mi, któ re wca le nie przy nios-
ły su per brzmie nia. 

De cyz ję o usztyw nie niu mem b ra ny nis ko to no-
wej du żą na kład ką ułat wia fakt, że mem b ra-
na nie mu si mieć tu taj jak naj niż szej ma sy.

te go za kre su, tym bar dziej gdy to wa rzy szy mu 
ta ka je go zwar tość i czy tel ność, jak w Celanach 
500. W za mian Sta te ment po zwa la sa mej śred ni-
cy za grać w spo sób nie zwyk le sub tel ny, płyn ny, 
plas tycz ny, ide al nie wy ważo ny. Za nim na stą pi ło 
po rów na nie z Ven to, ko lum ny He co wy da wa-
ły się grać dos ko na le spój nie, z cze go pły nie 
też spo kój, a mo że wy ni ka on z atu tów sa mej 
śred ni cy. Jed nak Can ton wpro wa dził na jesz cze 
wyższy po ziom „skle je nie” dźwię ku, co od by ło 
się tam kosz tem pre cyz ji i od de chu. W Can-
to nie dla śred ni cy jak by nie ma du żo wol ne go 
miej s ca, w He co ma ona swo bo dę, prze strzeń, 
i ko rzys ta z te go dla dob ra całego prze ka zu, 
a nie dla wy sfo ro wa nia się na pier w szy plan. Oto 
ona: ła god na, nie krzyk li wa, czys ta, neu tral na, 
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Zespoły głośnikowe 10 000 - 14 000 zł HI-END

ALNICO - magnetyczny arystokrata
Głoś nik dy na micz ny, dzi siaj naj sze rzej 

 roz po wszech nio ny typ prze twor ni ka 
elek tro akus tycz ne go, opie ra swo je dzia ła nie na 
współ pra cy sta łe go mag ne su, wy twa rza ją ce go 
po le mag ne tycz ne w szcze li nie mag ne tycz nej 
i cew ki, przez którą pły nie prąd zmien ny do star-
cza ny ze wzmac nia cza. Prąd zmien ny w sta łym 
po lu mag ne tycz nym wy wo łu je si łę elek tro mo-
to rycz ną po ru sza ją cą cew ką i po łą czo ną z nią 
mem b ra ną.      

Naj po pu lar niej sze są ukła dy mag ne tycz ne 
opar te na pier ś cie niach fer ry to wych. Naj po pu-
lar niej sze, bo naj tań sze. Spo ty ka my je w ponad 
90 pro cen tach głoś ni ków. Sil niej sze po le wy-
twa rza mag nes neo dy mo wy, któ ry dzięki te mu, 
dla wy two rze nia od po wied nie go stru mie nia 
w szcze li nie, mo że być znacz nie mniej szy – dla-
te go jest sto so wa ny w sy tu a cjach, gdzie cał ko wi-
te wy mia ry głoś ni ka, naj częś ciej wy so ko to no we-
go, po win ny być jak naj mniej sze (kon cen t rycz ne 
ukła dy prze twor ni ków, twe e te ry do „słup ków” 
w sa mo cho dzie, mi nia tu ro we sa te li ty). Jed nak 
nie tyl ko si ła, ale i ja kość mag ne sów neo dy mo-
wych zna jdu je uzna nie u kon struk to rów – dla-
te go są cza sa mi sto so wa ne rów nież tam, gdzie 
wy mia ry nie ma ją ta kie go zna cze nia, czy li 
w głoś ni kach śred nio to no wych i nis ko to no wych. 
Owa ja kość od no si się do właś ci woś ci, któ rą 
na zy wa się jed no rod nością stru mie nia w szczel-
nie. Sa mą „si łę” moż na w przy pad ku mag ne su 
fer ry to we go zwięk szać w za sa dzie do wol nie,  
zwięk sza jąc wiel kość pier ś cie nia fer ry to we go, 
jed nak „czys tość” (na zy wa jąc to po tocz nie) 
po zo sta nie do me ną mag ne sów neo dy mo wych... 
i „ko bal to wych”, któ re są praw dzi wą arys tok-

ra cją. Mag ne sy Al Ni Co (stop alu mi nium, nik lu 
i ko bal tu) są bar dzo dro gie głów nie z po wo du 
ce ny trze cie go z wy mie nio nych me ta li; nie są też 
łat we tech no lo gicz nie. 

Ja kość ca łe go ukła du mag ne tycz ne go za le ży 
nie tyl ko od uży te go ma te ria łu mag ne tycz ne go; 
w pro wa dze niu stru mie nia uczes t ni czą też in ne 
ele men ty, któ rych geo met ria i ja kość wy ko-
na nia rów nież wpły wa ją na sy tu a cję w szcze-
li nie. Osiąg nię cie wy so kiej pre cyz ji wy ko na nia 
po szcze gól nych ele men tów i mon ta żu ca łe go 
głoś ni ka po zwa la pro jek to wać bar dzo wąs kie 
szcze li ny, nie mal „na styk” wy peł nio ne cew ką 
drga ją cą, co rów nież jest waż ne dla pa ra met rów 
ukła du. Z ko lei no wo czes ne me to dy pro jek to-
wa nia umoż li wia ją op ra co wa nie ta kiej geo met ri i, 
aby wraz z od po wied ni mi do dat ka mi (alu mi nio-
we i mie dzia ne pier ś cie nie i nakład ki w cen t rum 
ukła du mag ne tycz ne go) osiąg nąć sy met rycz ny 
roz kład stru mie nia po oby dwu stro nach szcze-
li ny mag ne tycz nej, zre du ko wać in duk cyj ność 
cew ki i dy na micz ne fluk tu a cje cha rak te rys ty ki 
im pe dan cji, a w koń cu wy ni ka ją ce stąd znie-
kształ ce nia. Wszys t ko to jest moż li we przy 
za sto so wa niu rów nież fer ry to wych ukła dów 
mag ne tycz nych, stąd też nie na le ży są dzić, że 
głoś ni ki z ta ki mi ukła da mi nie ma ją szans osią gać 
bar dzo dob rych pa ra met rów; z ko lei obec ność 
mag ne su neo dy mo we go lub ko bal to we go nie 
jest au to ma tycz nie gwa ran cją, że ma my do 
czy nie nia z głoś ni kiem naj wy ższej kla sy. Zwłasz-
cza wśród głoś ni ków wy so ko to no wych małe 
neo dy mo we kap sel ki bar dzo się roz po wszech ni ły 
w dość ta nich kon struk cjach. Ale co do Al Ni Co, 
to jest to zwierz bar dzo rzad ki.       

Al Ni Co wy twa rza stru mień mag ne tycz-
ny naj wy ższej ja koś ci. W Sta te men tach na 
te go ty pu mag nes „za słu żył so bie” głoś nik 
śred nio to no wy, trak to wa ny w tej kon struk cji 
z naj wy ższą aten cją

Kon struk cja ko lumn Sta te ment po zwa la 
  użyt kow ni ko wi na prze pro wa dze nie  

wy raź nej zmia ny kształ tu cha rak te rys ty ki prze-
twa rza nia za po mo cą wy ko rzys ta nia op cjo nal-
nych za cis ków przy łą cze nio wych. Cho ciaż do 
dys po zy cji po zo sta ją tyl ko dwa róż ne po zio my, 
od da lo ne od sie bie o 2 dB, nie za leż nie dla głoś-
ni ka śred nio to no we go i wy so ko to no we go, to 
mo gą one two rzyć w su mie cie ka we kom bi na-
cje. Na ry sun ku obok po ka za no skut ki działania 
tych re gu la cji. Zgod nie z fir mo wy mi in for ma-
cja mi, głoś nik śred nio to no wy mo że pra co wać 
al bo w ra mach li nio wej cha rak te rys ty ki ca łe go 
ze spo łu, al bo zo stać stłu mio ny o –2 dB; z ko lei 
po ziom w za kre sie ob słu gi wa nym przez głoś nik 
wy so ko to no wy mo że zo stać o 2 dB pod nie sio-
ny, lub głoś nik bę dzie pra co wał teo re tycz nie 
li nio wo (w prak ty ce naj wy ższa ok ta wa jest le kko 
wy eks po no wa na). Pat rząc na cha rak te rys ty kę 
dla ca łe go za kre su śred nio –wy so ko to no we go, 
ukształ to wa ną dla „li nio wych” op cji pod łą cze-
nio wych, pre zen tu je ona rzeczy wiś cie bar dzo 
dob re – jak na ze spół głoś ni ko wy – wy rów na nie; 
z ko lei wpro wa dze nie do stęp nych ko rek cji, ze 
względu na prze ciw ny kie ru nek zmian w oby-
dwu pod za kre sach, po zwa la na wy raź ne wy eks-

po no wa nie częs tot li woś ci wy so kich wzglę dem 
śred nich; ma my wte dy przy naj mniej częś cio we 
(bo do peł ni szczęś cia bra ku je jesz cze wy raź ne-
go podbi cia ba su) na wią za nie do ty po wej cha-
rak te rys ty ki nie miec kich ze spo łów głoś ni ko wych 
sprzed lat, któ ra do pro wa dzi ła do utrwa le nia się 
mi tu „nie miec kie go brzmie nia”. Ale do dzi siaj 
wie lu użyt kow ni ków, nie tyl ko w Nie mczech, 
lu bi so bie „do sy pać” wy so kich to nów. Do pusz-
czal ne są oczy wiś cie wszys t kie kom bi na cje usta-
wień. Przy okaz ji po miar re gu la cji po zwa la usta lić 
po ło że nie częs tot li woś ci po działu – to oko li ce 
4 kHz, gdzie wszys t kie cha rak te rys ty ki zbie ga ją 
się (cie ka we, że po ja wia się tam lek kie pod bi cie). 

State ment jest więc brzmie nio wo elas tycz-
ny, a kon cep cję do stęp nych dla użyt kow ni ka 
re gu la cji moż na uza sad nić za ró wno wy jściem na-
prze ciw róż nym upo do ba niom klien tów, jak też 
od mien nym wa run kom akus tycz nym, w któ rych 
ko lum ny mo gą pra co wać, a któ re dla uzys ka nia 
naj bar dziej na tu ral ne go brzmie nia mo gą wy ma-
gać lek kich mo dy fi ka cji cha rak te rys ty ki. Wpro-
wa dze nie ta kich re gu la cji do kon struk cji nie jest 
spe cjal nie kosz tow ne, więc ich brak w więk-
szoś ci ko lumn, rów nież naj wy ższej kla sy, wy ni ka 
bar dziej z in nych za ło żeń ideo wych: Dob rze, 
a więc pre cy zyj nie ze stro jo ny ze spół głoś ni ko wy 
kreu je brzmie nie o do pra co wa nej, ale wraż li wej 
na zmia ny har mo ni i, w któ rą nie na le ży już in-
ge ro wać – bo ru nie jak do mek z kart. W ta kim 
po dejściu jest i tro chę ra cji, i tro chę prze sa dy. 
Ama tor s kie in ge ro wa nie w układ zwrot ni cy 
mo że skoń czyć się roz stro je niem ukła du, ale 
re gu la cje przy go to wa ne i au to ry zo wa ne przez 
fir mo wych pro jek tan tów, dzia ła ją ce w wąskim 
i kon t ro lo wa nym za kre sie, szko dy nie wy rzą dzą. 
Wresz cie to użyt kow nik mo że zde cy do wać, czy 
chce ich uży wać, czy nie.   

kolumn Statement pozwala ponowanie częstotliwości wysokich względem Statement jest więc brzmieniowo elastycz-

NIEMIECKIE BRZMIENIE i niemieckie regulacje

Kie dy na po cząt ku lat 80. przy stę po wa-
łem do bu do wa nia swoich pier w szych ko lumn 
trój droż nych, upo lo wa łem głoś ni ki nis ko to no-
we ty pu GDN30/60/3. Do dzi siaj pa mię tam ich 
ce nę – 2250 zł sztu ka. Dla po równa nia, in na 
wer s ja 30–cm „gie de e na” kosz to wa ła 970 zł. 
Skąd ponad dwu krot na róż ni ca ce ny? Z po-
wo du mag ne su Al ni co, w ja ki wy po sa żo ny był 
GDN30/60/3. I tyl ko on, jak ża den in ny w ofer-
cie Ton si lu. A ówczes ne ce ny wca le nie od zwier-
cied la ły rzeczy wis tych kosz tów pro duk cji i ma-
te ria łów. Zresz tą nie dł ugo po tem GDN30/60/3, 
a wraz z nim mag nes Al ni co, osta tecz nie znik nął 
ze skle po wych półek, a jesz cze wcześniej wy co-
fa no go z pro du ko wa nych przez Ton sil ze spo łów 
głoś ni ko wych. Dob rze pa mię ta ne Al tu sy 140 już 
go nie mia ły – ale właś nie je go tań sze go, słab sze-
go na stęp cę. 


