Zespo³y g³oœnikowe 8000 z³ HI-FI
SE jest skrótem ³atwym do rozszyfrowania dla ka¿dego œrednio zaawansowanego i œrednio rozgarniêtego audiofila. Co prawda ci
najlepiej rozgarniêci – czyli “lampiarze”, skojarz¹ SE równie¿ z Single Ended, ale najbardziej rozpowszechnione znaczenie to
Special Edition – t³umaczyæ dos³ownie chyba nie trzeba. Chodzi (z za³o¿enia) o ekskluzywn¹ wersjê urz¹dzenia, które dotychczas
wystêpowa³o (i mo¿e dalej wystêpowaæ) w formie podstawowej, ale okaza³o siê podatne na udoskonalenia, które jednak nie
zmieniaj¹ jego podstawowych cech.
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Dynaudio AUDIENCE 72SE

bowaæ tej socjoaudiofilskiej sztuczki. Ale testowane Audience 72SE z pewnoœci¹ spe³niaj¹ podstawowe kryteria dla uzyskania takiego statusu.
Audience 72SE nie s¹ w tym gronie najmniejsze, ale chyba najbardziej niepozorne. Front
wraz g³oœnikami utrzymany jest w tonacji ciemnoszarej, ¿aden element specjalnie siê nie wyró¿nia, nawet logo firmy jest miniaturowe.
Kszta³ty i proporcje obudowy s¹ jak najbardziej
regularne, tylko niewielkie œciêcia dolnych fragmentów krawêdzi przedniej œcianki pe³ni¹ rolê

S³odkie uszczypniêcie Sexy Edycji

W

yjaœnienie brzmi encyklopedycznie,
a zjawisko jednak rodzi emocje – przynajmniej rodzi³o do tej pory. A je¿eli
emocje opad³y, to równie¿ na skutek inflacji, jakiej poddano ten chwyt marketingowy. Nie
wiem na pewno, kto wymyœli³ symbol SE, kojarzy
siê g³ównie z Marantzem, ale jakakolwiek by³a to
firma, przy ca³ej genialnoœci tego posuniêcia zapomnia³a o jednym – ¿eby je opatentowaæ.
W pewnym okresie nast¹pi³ wiêc wysyp Specjalnych Edycji, bo wielu producentów chcia³o spró-

nieœmia³ej ozdoby (bo przecie¿ nie rolê akustyczn¹, w tym celu powinny znajdowaæ siê wy¿ej...). Mimo to Dynaudio jest firm¹, której produkty bardzo ³atwo rozpoznaæ – oczywiœcie maj¹c na ten temat podstawow¹ wiedzê. I jednoczeœnie jest to firma o tak szlachetnym pochodzeniu i hi-endowych tradycjach, ¿e chyba nie
przystoi jej zbytnie efekciarstwo.
72SE niew¹tpliwie jest doskonalsz¹ wersj¹
modelu Audience 72, stoj¹cego w szeregu doœæ
licznej serii Audience. Wykorzystuj¹ obudowê
o takiej samej objêtoœci, takiej samej wielkoœci
g³oœniki, podobnie skonfigurowane. Ró¿nice zaczynaj¹ siê w szczegó³ach – ale bardzo wa¿nych które z kolei audiofilom o d³u¿szym sta¿u mog¹
przypomnieæ nieprodukowane ju¿ kolumny Contour 1.8. Poprzednia generacja Contourów to
piêkna karta w historii firmy, do dzisiaj wspominana przez wielu co bardziej sentymentalnych
i konserwatywnych mi³oœników Dynaudio. Kiedy
firma zdecydowa³a siê wreszcie na ca³kowit¹
zmianê serii Contour, musia³a po¿egnaæ siê z produktami, które przecie¿ nadal budzi³y szacunek.
Aby to zdyskontowaæ, wykorzystano fakt, ¿e
w tañszej serii Audience znajduj¹ siê dwie konstrukcje, które po niewielkich modyfikacjach
mo¿na w du¿ym stopniu upodobniæ do dwóch
starych Contourów.
Najpierw przygotowano Audience 52SE –
czyli dwudro¿ny monitor, bêd¹cy form¹ poœredni¹ miêdzy Audience 52 a Contour 1.3. To by³
strza³ w dziesi¹tkê – Contour 1.3 by³ jednym
z najbardziej szanowanych audiofilskich monitorów, i beniaminkiem serii Contour. Min¹³ rok
i Dynaudio najwyraŸniej chce pójœæ za ciosem.
Audience 72, SE czy nie, to uk³ad z dwoma
18-cm g³oœnikami z membranami o charakterystycznych, bardzo du¿ych wypuk³ych œrodkach –
trudno je nazywaæ typowymi “nak³adkami przeciwpy³owymi”, bowiem nie tylko s¹ nadzwyczajnie du¿e, ale i nie s¹ elementami przyklejanymi
do sto¿ka membrany. Ca³a membrana wykonywana jest z jednego kawa³ka utwardzanego polipropylenu, kszta³towanego pod ciœnieniem w³aœnie
do takiej formy, jak¹ widzimy z zewn¹trz. Do
obwodu, gdzie koñczy siê wypuk³a czêœæ centralna, przyklejona jest cewka – w tym przypadku
o bardzo du¿ej œrednicy - 75 mm. Du¿a powierzchnia cewki daje wysok¹ wytrzyma³oœæ ciepln¹,
chocia¿ o mocy g³oœnika nisko-œredniotonowego
decydowaæ te¿ bêdzie dopuszczalne wychylenie
uk³adu drgaj¹cego. Ferrytowe pierœcienie uk³adu
magnetycznego znajduj¹ siê wewn¹trz cewki, natomiast na zewn¹trz jest metalowa os³ona, daj¹ca ekranowanie magnetyczne. Kosz jest odlewem z metali lekkich – g³oœniki w wersji podstawowej Audience 72 maj¹ kosze blaszane.
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Zespo³y g³oœnikowe za 8000 z³
G³oœnik wysokotonowy to te¿ klasyk wœród
klasyków – 28-mm jedwabna kopu³ka w wersji
Esotec. Producent pisze, ¿e g³oœnik ten zosta³
opracowany dla nowej serii Contour S, ale co najwy¿ej mo¿e chodziæ o jakieœ drobne zmiany w
stosunku do protoplasty, który powsta³ kilkanaœcie lat temu. Z zewn¹trz nowy Esotec przypomina dawnego w ka¿dym szczególe, ³¹cznie z charakterystycznie wyprofilowan¹ i o¿ebrowan¹ komor¹ wyt³umiaj¹c¹ za uk³adem magnetycznym.
Zwrotnicê przykrêcono do tylnej œcianki, za
jednym z g³oœników nisko-œredniotonowych. Jej
skomplikowany uk³ad przekonuje mnie, ¿e u¿yto
filtrów... 1. rzêdu. Widaæ bowiem charakterystyczn¹ topologiê, w sk³ad której wchodzi uk³ad
przesuwaj¹cy fazê, sk³adaj¹cy siê z dwóch identycznych ma³ych cewek i dwóch kondensatorów.
Filtrowanie 1. rzêdu by³o jedn¹ z cech wyró¿niaj¹cych konstrukcje Dynaudio. Dzisiaj firma k³adzie na to rozwi¹zanie mniejszy nacisk, byæ mo¿e
ju¿ wcale nie wszystkie zespo³y g³oœnikowe Dynaudio s¹ projektowane na tê mod³ê, ale 72SE
najwyraŸniej nawi¹zuje do tradycji, bowiem
i Contour 1.8mkII by³ “pierwszorzêdny”. W tym
teœcie mamy dwie konstrukcje, które czerpi¹ z
tego nurtu, ale trochê inaczej. Dynaudio traktuje
filtry 1. rzêdu nie jako rozwi¹zanie minimalistyczne – wrêcz przeciwnie, dla uzyskania optymalnych charakterystyk amplitudowych i fazowych s¹ one rozbudowane bardziej, ni¿ przeciêtne filtry 2. czy 3. rzêdu. BC Acoustic natomiast
stosuje filtry 1. rzêdu w postaci “czystej”, czyli
pojedyncze elementy filtruj¹ce – cewka dla nisko-œredniotonowego i kondensator dla wysokotonowego. Problem w tym, ¿e w ten sposób
praktycznie niemo¿liwe jest uzyskanie jednoczeœnie równomiernej charakterystyki przetwarzania i wiernej odpowiedzi impulsowej, bo najczêœciej pojawia siê koniecznoœæ odwrócenia polaryzacji g³oœnika wysokotonowego – zgodnoœci
fazowej nie zapewni¹ same filtry 1. rzêdu, gdy
centra akustyczne g³oœników nie znajduj¹ siê na

tej samej p³aszczyŸnie, a w dodatku same g³oœniki nie maj¹ liniowych charakterystyk fazowych.
Ale akurat w przypadku BC mo¿e pomóc cofniêcie cewki tubowego g³oœnika wysokotonowego do p³aszczyzny, w której znajduje siê cewka
nisko-œredniotonowego, natomiast w Dynaudio
z problemem fazy walczy dodatkowy filtr.
W zwrotnicy Audience 72SE wiêkszoœæ kondensatorów to polipropyleny (Solen), a cewki s¹
wy³¹cznie powietrzne – ale nie by³o o to trudno,
bo nigdzie nie pojawia siê koniecznoœæ zastosowania du¿ej indukcyjnoœci.
Gniazdo jest pojedyncze – tzn. sk³ada siê
z dwóch zacisków. Oszczêdnoœæ podejrzewaæ
mog¹ tylko ignoranci, ka¿de audiofilskie dziecko
wie, ¿e to wyraz kolejnej koncepcji Dynaudio –
pojedynczego okablowania. Jest to “a¿” koncepcja, a nie przypadek, bowiem nawet najdro¿sze
modele Dynaudio nie wprowadzaj¹ tu zamiany,
czym bardzo siê wyró¿niaj¹ wœród innych superkolumn.
Obudowa jest nieprzesadnie, ale doœæ solidnie zbudowana – stwierdzona gruboœæ frontu to
25-mm, wewn¹trz s¹ dwa poziome wieñce. Wyj¹tkowe jest natomiast wyt³umienie. Najpierw
po³o¿ono warstwê mat bitumicznych, których
zadaniem jest t³umiæ wibracje œcianek, potem
25-mm g¹bkê, wreszcie przestrzeñ za g³oœnikami
wype³niono luŸn¹ wat¹. Uk³ad rezonansowy
obudowy jest prosty – dwa g³oœniki pracuj¹ we
wspólnej komorze bas-refleks, wyprofilowany
tunel ma œrednicê 7-cm i d³ugoœæ 18-cm.
Kolumna stoi na cokole, który jednak nie powiêksza powierzchni podstawy. Miejsce na kolce
i same kolce oczywiœcie znajdziemy.
Audience 72 SE produkowane s¹ w dwóch
wersjach kolorystycznych – czereœniowej i klonowej (front jest zawsze ciemnoszary). Mówimy
w tym przypadku o naturalnych okleinach, a to
kolejna ró¿nica w stosunku do “zwyk³ych” Audience 72, które maj¹ podobne kolory, ale oklein¹ winylow¹.

Dwie najlepsze "osiemnastki"
Dynaudio i prawie najlepszy
tweeter – Esotec. Klasyczny
zestaw, znany z dawnych
Contour 1.8.mkII
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Skomplikowana zwrotnica Audience 72SE to
zestaw filtrów 1. rzêdu, ale wzbogaconych
o obwody koryguj¹ce fazê i linearyzacjê
impedancji.
w swoim charakterze równie¿ doœæ subtelne, ale
graj¹ce œmia³o, jakby œwiadome, ¿e pozwala na
to ich jedwabistoœæ, zapobiegaj¹ca nadmiernej
ostroœci. Maj¹ podkreœlony swój wy¿szy podzakres, co czasami owocuje delikatnym, wrêcz
s³odkim uszczypniêciem, ale jest ono tylko takie,
aby ból nie st³umi³ podniecenia. Mam na myœli
osoby reaguj¹ce na bodŸce normalnie. (Kiedy
przeczyta³em to zdanie koledze Grzegorzowi
Rogó¿owi, powiedzia³: Piêkne, poezja, ale czy
sam to wymyœli³eœ, czy zer¿n¹³eœ z Pacu³y?)

Bas jest raczej miêkki, ale i mocny, równie¿
g³êboki (analogie erotyczne ju¿ sobie darujê).
Nie jest zgodny z purystycznymi audiofilskimi za³o¿eniami o prymacie konturowoœci i definicji,
ale mimo to zdecydowanej wiêkszoœci powinien
siê podobaæ. W zakresie niskich tonów du¿o siê
dzieje, i chocia¿ dŸwiêki nie s¹ rysowane bardzo
dok³adnie, to ich rozró¿nianie jest wystarczaj¹ce,
a dobre nasycenie wydaje siê bardzo naturalne,
a jednoczeœnie efektowne.
Audience 72SE nie s¹ mistrzami dynamiki ani
analitycznoœci. Ich swobodny, niewymuszony,
proporcjonalny dŸwiêk jest bardzo ³atwo przyswajalny, lekkostrawny, s³u¿y doskonale s³uchaczowi i muzyce.

H

iedy rozmawia³em z dystrybutorem Dynaudio o wypo¿yczeniu Audience 72SE
do testu, ten w jednym z pierwszych
zdañ nie tylko zwróci³ uwagê na zwi¹zki konstrukcyjne tej kolumny z dawnym Contour 1.8
mkII, ale tak¿e przypomina³, ¿e w teœcie 1.8 mkII,
który zosta³ opublikowany prawie cztery lata temu, chwaliliœmy je za wspania³¹ przestrzennoœæ,
której ówczeœni konkurenci nie mogli dorównaæ.
W gruncie rzeczy nie trzeba mi by³o tego przypominaæ – test i wra¿enia z ods³uchu najmniejszych pod³ogowych Contourów pamiêtam, poniewa¿ przedstawiona relacja by³a w stu procentach uczciwa (tak jakby inne nie by³y...), i na jej
podstawie, oczywiœcie po dodatkowym upewnieniu siê, “czy to wszystko prawda”, mój redakcyjny kolega z dzia³u p³ytowego, Marek Dusza, uda³
siê do Nieporêtu, i naby³ parkê Contourów, których s³ucha do dzisiaj! A w przypadku zdeklarowanego audiofila, kilka lat z tymi samymi kolumnami o czymœ przecie¿ œwiadczy. Przypomnienie
ze strony dystrybutora odebra³em oczywiœcie
prawid³owo - jako zobligowanie mnie do co najmniej powtórzenia zachwytów nad przestrzennoœci¹ Dynaudio, co te¿ skwapliwie za chwilê
uczyniê, ale by³em te¿ mile zdziwiony – dystrybutorzy pamiêæ maj¹ zwykle dobr¹, ale do z³ych
wyników testów, co jest nawet bardziej u¿yteczne w kontaktach z redaktorami, bo pozwala przybieraæ pozê nieustannie, azali niewinnie krzywdzonego. Pamiêtaæ pochwa³y sprzed czterech
lat? Chyba tylko dla w³asnej przyjemnoœci. To
siê s³abo op³aca, chocia¿ czasami – tak jak w tym
przypadku...
Poczucie przestrzennoœci tworzonej przez
Audience 72SE nie wi¹¿e siê wprost z takimi
oczywistymi aspektami przestrzeni dŸwiêkowej,
jak wielkoœæ sceny, jej szerokoœæ i g³êbokoœæ, czy
precyzja lokalizacji. O te sprawy nie musimy siê
martwiæ, mamy w³aœciwe proporcje, porz¹dek,
separacjê Ÿróde³... wszystko jest w normie, ale
nie pojawia siê ¿adna “hiper” – hiperg³êbia, hiperprecyzja... owszem, scena jest szersza ni¿
u konkurentów, ale nie w stopniu nienaturalnym
ani przykuwaj¹cym uwagê. Dziêki temu te¿ 72SE
unikaj¹ przesady, przerysowañ, a wiêc i b³êdów.
Szybko jednak odkrywamy, co jest takiego szczególnego w brzmieniu Audience, co te¿ mo¿na
podci¹gn¹æ pod szeroko rozumian¹ przestrzennoœæ. Kolumienki te graj¹ niezwykle swobodnie,
lekko, z gracj¹, wyj¹tkow¹ harmoni¹, wewnêtrzn¹ organiczn¹ spójnoœci¹. Graj¹c lekko, nie s¹
wcale zbyt lekkie w tonacji. Przechodz¹c wiêc
ju¿ do poszczególnych zakresów pasma, stwierdziæ muszê, ¿e Audience 72SE nie s¹ kolejnymi
g³oœnikami Dynaudio, graj¹cymi wyj¹tkowo plastycznym, nasyconym œrodkiem pasma. Jak siê ju¿
jednak okaza³o, nie ten element by³ decyduj¹cy
dla ogólnej spójnoœci i p³ynnoœci, któr¹ przecie¿ równie¿ te kolumny osi¹gnê³y. Œrodek pasma jest delikatny, nawet lekko wycofany, podczas gdy wyraŸniej podane s¹ tony wysokie,

AUDIENCE 72SE
Impedancja znamionowa*[Ω]
4
Efektywnoœæ* [dB]
86
Moc znamionowa**[W]
200
Wymiary (WxSxG)[cm]
96x20,5x25,5
Cena (kpl)[z³]
8200
Dystrybutor
HI-FI SOUND STUDIO
Wykonanie i komponenty
Prezentuj¹ siê doœæ skromnie, ale z godnoœci¹. Technika nie jest rewolucyjna, ale doskonale sprawdzona –
konstrukcja 72SE to w 90% kopia klasycznych Contour
1.8 mkII.
ocena
bardzo dobra
Laboratorium
Wzmocnione niskie tony, lekkie falowanie zakresu
œrednio-wysokotonowego. Umiarkowana efektywnoœæ, chocia¿ 4-omowa impedancja.

W gnieŸdzie przy³¹czeniowym zaciski
WBT, ale tylko dwa – Dynaudio nie pozwoli
na bi-wiring, i to w ¿adnej ze swoich
konstrukcji.

styczeñ 2005

ocena
dobra
Swobodne, naturalne, harmonijne.
ocena
bardzo dobra
ocena wa¿ona

(4,8) bardzo dobra

* wartoœci zmierzone, ** wg danych producenta
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Pomiar charakterystyki impedancji Audience
72SE przeprowadziliœmy dwukrotnie – z bas-refleksem otwartym i zamkniêtym. Obydwie krzywe na³o¿yliœmy na rys. 1, ró¿nicê widaæ oczywiœcie w zakresie niskich czêstotliwoœci. Dla pracuj¹cego uk³adu rezonansowego obudowy pojawiaj¹ siê dwa wierzcho³ki, dla obudowy zamkniêtej
– jeden. Dynaudio poznalibyœmy jednak przede
wszystkim po czym innym – charakterystyka impedancji ma bardzo ma³¹ zmiennoœæ w zakresie
œrednio-wysokotonowym, co ma u³atwiaæ zadanie delikatniejszym wzmacniaczom. Mimo takich
za³o¿eñ, impedancja znamionowa to regularne 4omy (4-omowe minimum przy 150Hz), co jednak
w takiej sytuacji powinno byæ l¿ejszym obci¹¿eniem.
Audience 72SE pokazuje charakterystykê przetwarzania (rys. 2), któr¹ mo¿na nazwaæ “ogólnie
zrównowa¿on¹”, ale nie prowadzon¹ bezwzglêdnie liniowo. Wzmocniono niskie czêstotliwoœci,
nieco l¿ej wysokie, delikatne os³abienie pojawia
siê w przy 3kHz, najprawdopodobniej s¹ to okolice czêstotliwoœci podzia³u.
Rys. 3a przedstawia charakterystyki w zakresie niskich czêstotliwoœci przy dzia³aj¹cym
bas-refleksie. Obudowê dostrojono do 30Hz, na
tyle nisko, ¿e ciœnienie z otworu nie mog³o w tym
zakresie osi¹gn¹æ ju¿ tak wysokiego poziomu, jaki
wytwarza sam g³oœnik w okolicach 100Hz. Ponadto charakterystyka z otworu, mimo zaznaczonego maksimum przy 30Hz, opada w stronê czêstotliwoœci wy¿szych pocz¹tkowo doœæ ³agodnie.
Jest to zupe³nie inny rodzaj strojenia, ni¿ w przypadku BC, Elaka i Ushera, daj¹c w efekcie charakterystykê wypadkow¹ opadaj¹c¹ wczeœnie,
ale powoli zwiêkszaj¹c¹ swoje nachylenie.

rys. 2. Audience 72SE, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

Rys. 3b pozwala na porównanie charakterystyki (wypadkowej) przy otworze pracuj¹cym
i zamkniêtym. Wy¿sza efektywnoœæ bas-refleksu
jest bardzo wyraŸna. Poniewa¿ na charakterystyce z rys. 2 widzieliœmy wyraŸne wzmocnienie
niskich czêstotliwoœci (niskotonowa czêœæ pochodzi z pomiaru dla bas-refleksu pracuj¹cego),
wiêc obni¿enie poziomu niskich tonów poprzez zamkniêcie obudowy mo¿e okazaæ siê przyjemne dla
niejednego ucha, nie tylko ze wzglêdu na iloœæ, ale
i jakoœæ basu, lepszego impulsowo z obudowy
zamkniêtej.
Natomiast wystêpuj¹ce na osi g³ównej wzmocnienie wysokich tonów mo¿emy elegancko zneutralizowaæ, ustawiaj¹c Audience 72SE pod lekkim
k¹tem, ok. 15O. Rys. 4 pokazuje, ¿e uzyskamy

wówczas najlepsz¹ równowagê miêdzy zakresem
œrednich i wysokich tonów, chocia¿ pojawi siê
niespodziewanie os³abienie przy ok. 4kHz, utrzymuj¹ce siê równie¿ pod k¹tem 30O.
Rys. 5 pokazuje przeciêcie charakterystyk
poszczególnych g³oœników, pozwalaj¹ce ustaliæ
czêstotliwoœæ podzia³u jako 2kHz (bardzo nisko),
g³oœnik wysokotonowy rzeczywiœcie filtrowany
jest bardzo ³agodnie i wspó³pracuje z niskoœredniotonowym a¿ do 1kHz.
Maskownica jest akustycznie ma³o wyrafinowana (rys. 6) – dodaje kilka wyraŸnych nierównomiernoœci (3kHz, 5,5kHz, 7,5kHz).
Efektywnoœæ wynosi 86dB – skromnie, jak na
uk³ad dwuipó³dro¿ny, 4-omowy.
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rys. 3a. Audience 72SE, charakterystyki przetwarzania
w zakresie niskich częstotliwości,
bas−refleks otwarty.

rys. 3b. Audience 72SE, wypadkowa charakterystyk
przetwarzania w zakresie niskich częstotliwości dla bas−refleks
otwartego i zamkniętego.

rys. 4. Audience 72SE, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O
w płaszczyźnie poziomej.

rys. 5. Audience 72SE, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, oddzielnie sekcjie
nisko−średniotonowa i wysokotonowa.

rys. 6. Audience 72SE, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym – wpływ maskownicy.
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rys. 1. Audience 72SE,
charakterystyki modułu impedancji.
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