
Zespo³y g³oœnikowe 15000-20000 z³Zespo³y g³oœnikowe 15000-20000 z³Zespo³y g³oœnikowe 15000-20000 z³Zespo³y g³oœnikowe 15000-20000 z³Zespo³y g³oœnikowe 15000-20000 z³

67

HI-END

listopad 2004listopad 2004listopad 2004listopad 2004listopad 2004

Czesi nie musz¹ siê wstydziæ swojej –
ogólnie pojêtej - techniki. Od dawna s¹

w tej dziedzinie rozwoju cywilizacyjnego,
trzeba szczerze przyznaæ, przynajmniej

o pó³ kroku przed swoimi s¹siadami
z pó³nocnego wschodu. Konsekwencj¹ tego

jest tak¿e sporo sukcesów w dziedzinie
audio – kilku producentów jest dobrze

znanych poza granicami Republiki Czeskiej,
wielu œciœle kooperuje z zagranicznymi

markami, g³ównie z Niemiec. Sukces
czeskich firm audio nie jest porównywalny

z pozycj¹ renomowanych firm stricte
zachodnich, ale my, niestety, mo¿emy

pozazdroœciæ. I teraz najzrêczniej by³oby
stwierdziæ, ¿e firma Xavian jest doskona³ym

przyk³adem czeskich umiejêtnoœci, gdyby
nie pewne ma³e zgrzyty...

O tó¿ w³aœcicielem i g³ównym konstruktorem
w Xavianie jest W³och – Barletta (nazwisko
dobre nawet dla stylowych w³oskich samo-

chodów, kojarzy siê z Barchetta) – a ponadto, jak to
w wielu firmach zajmuj¹cych siê konstruowaniem
zespo³ów g³oœnikowych bywa – Xavian wszystkie
stosowane przez siebie przetworniki sprowadza
z zagranicy, czyli przede wszystkim z niezawodnej
Skandynawii. I w ten sposób zas³ugami trzeba siê
podzieliæ.

Oferta Xaviana sk³ada siê z dwóch serii. XN to
w wiêkszoœci podstawkowce (cztery modele), jeden
wolnostoj¹cy i jeden centralny, seria Classic to trzy
wolnostoj¹ce, jeden podstawkowy i dwa centralne.
Jak widaæ, firma bardzo lubi konstrukcje podstawko-
we, co sygnalizuje jej pochodzenie z nurtu audiofils-
kiego (zw³aszcza, ¿e Xavianowe monitorki general-
nie wcale nie s¹ tanie), ale zd¹¿y³a ju¿ wprowadziæ
kilka centralnych, daj¹c œwiadectwo swojego instyn-
ktu samozachowawczego. Musi te¿ gdzieœ byæ cho-
cia¿ jeden subwoofer – i jest.

Flagowcem Xaviana jest XN360 (34000 z³ para),
ale Trionfa jest najdro¿sza w serii Classic. Nazwa se-
rii – Classic – wydaje siê oklepana, ale przecie¿ dos-
konale pasuje do stylu, jaki uprawia tutaj Xavian.
Widaæ go na pierwszy rzut oka. Wielu nazwie go
stylem “Pro-Acowym”, i trudno, i nie bez racji - bry-
tyjska firma jest najs³ynniejsz¹, która demonstruje
tego typu estetykê, i ka¿dy, kto jej spróbuje, na-
tychmiast zostanie tak zaszufladkowany. Ale prze-
cie¿ nie chodzi o jakiekolwiek szczególne kszta³ty
czy ozdoby – wrêcz przeciwnie, chodzi o ich brak.
Ozdob¹ jest sama jakoœæ wykonania obudowy, po-
zbawionej œladów ³¹czenia œcianek i w ca³oœci okle-
jonej naturalnym fornirem. Xavian jest w tym wzglê-
dzie nawet bardziej klasyczny od Pro-Aca, poniewa¿
wykañcza w ten sposób równie¿ tyln¹ œciankê, pod-
czas gdy u Pro-Aca jest ona lakierowana na czarno.
Modele serii Classic dostêpne s¹ w okleinach czereœ-
niowej, orzechowej i klonowej.

CZESKA TECHNIKA...
 Xavian TRIONFA

...z w³oskim w³aœcicielem i skandynawskimi g³oœnikami
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Trionfa prezentuje siê bardzo dostojnie i kla-
sycznie równie¿ ze wzglêdu na typy zastosowa-
nych przetworników. Nie s¹ to wynalazki ostat-
niego sezonu, ale ju¿ zas³u¿one i doskonale zna-
ne: 18-cm nisko-œredniotonowe “wêglowe” Scan-
Speaki i najlepsza 25-mm kopu³ka Seasa “Millen-
nium”. Barletta wybra³ “wêglowe” w wersji
18W8535, a wiêc z mniejszym uk³adem magne-
tycznym, o wy¿szej dobroci uk³adu rezonanso-
wego, która to wersja czêsto zbiera pochwa³y za
bardzo dobre odtwarzanie œrednich tonów, cho-
cia¿ jest mocowo s³absza i trudniejsza do opano-
wania w bas-refleksie, ni¿ wersja 18W8545 z
wiêkszym magnesem. Wyj¹tkow¹ cech¹ seaso-
wego tweetera Millennium jest uk³ad magnetycz-
ny – zbudowany nie z pierœcienia ferrytowego,
ale z szeœciu miniaturowych magnesów neody-
mowych. Byæ mo¿e ten niekonwencjonalny uk³ad
magnetyczny charakteryzuje siê niewielkim po-
lem rozproszonym, i wraz z ekranowanymi g³oœ-
nikami nisko-œredniotonowymi Trionfa by³aby
ekranowanym zespo³em g³oœnikowym - jak obie-
cuje producent – ale nie jest, bo g³oœniki nisko-
œredniotonowe nie s¹ ekranowane, przynajmniej
w parze dostarczonej do testu. A mog³yby byæ,
bowiem g³oœnik 18W8535 wystêpuje w wersji
ekranowanej, któr¹ zreszt¹ Xavian wykorzysta³
w testowanej przez nas ponad roku temu dwu-
dro¿nej konstrukcji Accorda. Produkowanie tylko
ekranowanych zespo³ów g³oœnikowych nie jest
jeszcze obowi¹zkowe w UE, nie s¹dzê zreszt¹,
aby kolumny w rodzaju  Trionfy mia³y czêsto
okazjê staæ blisko telewizora, ale oferowanie ko-
lumn nieekranowanych jako ekranowanych na-
jdelikatniej nazwaæ mo¿na powa¿nym niedopat-
rzeniem.

G³oœniki ustawiono w uk³adzie bliskim do sy-
metrycznego, z przesuniêciem g³oœnika wysoko-
tonowego do jednej krawêdzi (znowu niejedne-
mu Pro-Ac siê przypomni). Producent nie pod-
powiada, czy g³oœniki wysokotonowe powinny
byæ “do zewn¹trz”, czy “do wewn¹trz”, ale eg-
zemplarze jednej pary wykonywane s¹ jako lust-
rzane odbicia. Ustawienie g³oœników sugeruje, ¿e

Trionfa jest uk³adem dwudro¿nym. G³oœnik wy-
sokotonowy znajduje siê na wysokoœci 85-cm –
i bardzo dobrze. Uk³ady symetryczne czêsto, na
skutek  zastosowania  obudowy  o  wysokoœci
mniejszej od 1m, maj¹ g³oœnik wysokotonowy
wyraŸnie poni¿ej optymalnej wysokoœci (na któ-
rej znajduj¹ siê uszy s³uchacza). A poniewa¿
uk³ady symetryczne maj¹ te¿ czêsto k³opoty
z charakterystykami kierunkowymi w p³aszczyŸ-
nie pionowej, to brzmienie staje siê wówczas za-
równo ulokowane zbyt nisko, jak i u³omne co do
liniowoœci charakterystyki przetwarzania. 110-cm
wysokoœæ Trionfy jest wiêc bardzo po¿yteczna.

Obudowa wykonana jest z p³yt mdf 22mm
(tyle ma na pewno zmierzony front, mo¿na mieæ
nadziejê, ¿e pozosta³e œcianki nie s¹ cieñsze),
i  wzmocniona wewn¹trz trzema poziomymi

wieñcami, ulokowanymi w mniej – wiêcej rów-
nych odstêpach. Producent wykorzysta³ ten fakt
do przedstawienia systemu “trzech wspó³pracu-
j¹cych komór, który zapewnia wymagane mecha-
niczne t³umienie oraz czytelnoœæ i kontrolê ba-
su”. Wyjaœniam, ¿e otwory w wieñcach s¹ zdecy-
dowanie za du¿e, aby dziêki nim mog³y siê utwo-
rzyæ w obudowie dodatkowe uk³ady rezonanso-
we, byæ mo¿e chodzi o fakt, ¿e otwory w wieñ-
cach s¹ przys³oniête 2-cm g¹bk¹, wyt³umiaj¹c¹
wszystkie œcianki – i dlatego te¿ bas-refleks na-
zwany jest w innym miejscu “t³umionym”. Ale je-
¿eli ju¿ liczymy Trionfie przestrzenie miêdzy
wieñcami jako komory, to jest ich naprawdê
cztery (bo trzy s¹ wieñce). Otworu bas-refleks
od razu nie widaæ, i nie zmartwi³bym siê, gdybym
go w ogóle nie znalaz³ (18W8535 lubi obudowê
zamkniêt¹), ale jednak jest. Podobnie jak w Pro-
Acu D25, znajduje siê w dolnej œciance, ale spo-
sób wyprowadzenia promieniowania jest inny.
Miêdzy bardzo grubym (3,5cm) coko³em a w³aœ-
ciw¹ obudow¹ pozostawiono niewielk¹ (ok.
1cm) szczelinê. Tunel zainstalowany w obudo-
wie ma œrednicê tylko 6cm i d³ugoœæ 20cm. Piszê
“tylko”, bo dla dwóch 18-cm g³oœników o du¿ym
wychyleniu 6-cm to naprawdê ma³o. A prze-
cie¿ mog³oby byæ wiêcej, bo dziêki umieszczeniu
otworu w dolnej œciance, jest mo¿liwe wyd³u¿e-
nie tunelu (konieczne dla utrzymania za³o¿onej
czêstotliwoœci rezonansowej przy powiêkszaniu
powierzchni otworu).

Zwrotnica jest doœæ prosta i zmieœci³a siê na
miniaturowej p³ytce drukowanej, przykrêconej
bezpoœrednio do trzpieni przy³¹czeniowych. Te
s¹ charakterystyczne dla Xaviana – niezale¿ne,
z³ocone, ale bardzo ma³e. Ustawione blisko sie-
bie w jednym rzêdzie, przy niektórych rodzajach
koñcówek bêd¹ wygodne, przy innych znacznie
mniej. W dodatku umieszczone s¹ wysoko (tak
jak w Pro-Acu, znowu). Do gniazd przyczepiona
by³a malutka “wizytówka” (jak przy koszulach,
ale nie Pro-Aca, takich nie znam) z podpisem
Barletty. W³aœciciel Trionfy bêdzie dowartoœcio-
wany, chocia¿ nie s¹dzê, aby kartonik ten mia³
moc ekranuj¹c¹.

Mimo katalogowych obietnic, Trionfa nie jest ekranowana. Je¿eli
o tym “nieporozumieniu” zapomnimy, to bêdziemy siê ju¿
cieszyæ z dobrej jakoœci g³oœników – dwóch 18-cm
“wêglowych” Scan-Speaka i najlepszego wysokotono-
wego Seasa “Millennium”.

Na zdjêciu zwrotnica wygl¹da
na normaln¹, jest jednak bardzo ma³a.
Nie anga¿owano siê w du¿e cewki po-
wietrzne ani du¿e pojemnoœci polipropyle-
nowe – ale Trionfa to przecie¿ uk³ad
dwudro¿ny, wiêc du¿ych wartoœci elemen-
tów mo¿na by³o unikn¹æ.
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P owracaj¹ca w tym teœcie p³yta “Ink” jest do
bólu audiofilska. Jest tak monotonna i nud
na, nawet nie smutna, nie melancholijna,

jakby celowym zamiarem realizatora by³o ods¹-
czyæ muzykê z emocji, aby s³uchacz nie rozkoja-
rzy³ siê w najmniejszym stopniu, ale skupi³ tylko
na kwestiach jakoœci realizacji nagrania, a przede
wszystkim jej odtworzenia. Tutaj, trzeba przy-
znaæ, p³yta “Ink” sprawdza siê, chocia¿ najczêœciej
radoœci ani nawet satysfakcji nie dostarcza. Jest
bowiem wyj¹tkowo wra¿liwa na najdrobniejsze
zachwiania tonalne, wprowadzane przez sprzêt,
a przede wszystkim przez zespo³y g³oœnikowe,
które w tej dziedzinie broj¹ najbardziej. Odstêp-
stwa tego rodzaju s³ychaæ i na innych p³ytach, ale
o ile pozostaj¹ w umiarze, nie musz¹ od razu po-
wodowaæ dyskomfortu. Ale z p³yt¹ Ink nie ma
przebacz. Szczególnie wra¿liwa jest na minimal-
n¹ nawet przewagê niskich rejestrów; natych-
miast pojawia siê wyraŸne pogrubienie i os³abie-
nie artykulacji, zmulenie albo zdudnienie. Przez
tê próbê przechodz¹ z tarcz¹ albo g³oœniki dos-
konale równowa¿one, albo lekko rozjaœnione;
nie jest to wiêc próba do koñca sprawiedliwa –
bardziej szykanuje zachwianie w jedn¹ stronê,
ni¿ w drug¹. Ale có¿, skoro audiofile roszcz¹
sobie prawo do subiektywizmu ocen, to p³yty
audiofilskie te¿... Trionfa nie mog³a wiêc ukryæ,
¿e lubi graæ nisko.

Nie tylko bas, ale i ni¿szy œrodek s¹ tak moc-
ne, jak tylko to mo¿liwe bez przekroczenia gra-
nicy, za któr¹ pozostaje powiedzieæ “widzê
ciemnoœæ”. Sytuacja pozostaje wiêc pod kontro-
l¹, ale nomen omen “w ciemno” Trionfy kupowaæ
nie radzê – zw³aszcza nie maj¹c œwiadomoœci,
jaki charakter dŸwiêku oferuje sprzêt wspó³pra-
cuj¹cy, jaka jest akustyka pomieszczenia, w któ-
rej bêdziemy jej s³uchaæ. Charakter basu nie jest

jednoznaczny. Wraz z tym, ¿e jest go du¿o, nie
jest ani wyraŸnie twardy, ani rozmem³any. Jego
umiejêtnoœci rytmiczne nie s¹ nadzwyczajne,
lecz i ospa³oœæ równie¿ mu nie grozi. Ma dobre
rozci¹gniêcie, nasycenie i plastycznoœæ, ale jest
te¿ w tym basie pewna nadpobudliwoœæ, konty-
nuowana wy¿ej w zakresie “dolnego œrodka” –
trochê nerwowoœci nie zaszkodzi, chocia¿ pobu-
dzone sygna³em trafiaj¹cym w ich czu³y punkt,
Trionfy wyemituj¹ lekkie podbarwienia. Wy¿szy
œrodek jest ju¿ zdecydowanie cichszy i uspokojo-
ny – niewiele tam siê dzieje.

DŸwiêk nieco od¿ywa w zakresie wysokich
tonów, chocia¿ sam poziom nie wraca tu do za-
rejestrowanego w dolnej czêœci pasma. Tweeter
broni siê przed zgaszeniem dobr¹ detalicznoœci¹,
przebija siê ze swoj¹ delikatnoœci¹, ale pozostaje
w cieniu mocniejszych informacji z niskich rejes-
trów. Zakres wysokich tonów w relacji do œred-
nich potraktowano dok³adnie odwrotnie, ni¿
w Pro-Acach D15. To oczywiœcie nie cecha sa-
mego g³oœnika wysokotonowego, ale jego filtro-
wania i t³umienia w zwrotnicy. Podobnie brzmie-
nie œrednich tonów – nie raz s³ysza³em g³oœniki,
które zastosowano w Trionfie, graj¹ce w sposób
bardziej otwarty i bezpoœredni. A jednym z tych
razów by³ test Xaviana Accordy – jak widaæ upo-
dobania konstruktorów czesko-w³oskiej firmy
nie s¹ sta³e.

Brzmienie Trionfy nawi¹zuje jednak do pew-
nego stylu, który sam niegdyœ preferowa³em.
W jego ramach szerokim ³ukiem omija siê choæ-
by œlady agresywnoœci i metalicznoœci, które ko-
jarz¹ siê ze sprzêtem niskiej klasy. Niebezpie-
czeñstwa te czaj¹ siê przede wszystkim na prze-
³omie œrednich i wysokich tonów (tutaj wiêc le-
piej zrobiæ krok w ty³) równie¿ same wysokie nie
powinny sobie na zbyt wiele pozwalaæ (pó³ kroku

Wykonanie i komponenty
Klasyczna, starannie wykonana obudowa, wysokiej
klasy przetworniki.

Laboratorium
Brzmienie “pe³ne”, z przewag¹ niskich rejestrów, wy-
sokie tony maj¹ du¿o do powiedzenia, ale mówi¹ to
zbyt cicho.
Brzmienie
£adna charakterystyka do 2kHz, powy¿ej wyraŸne
os³abienie.

* wartoœci zmierzone, ** wg danych producenta

TRIONFA
Impedancja znamionowa*[Ω] 4
Efektywnoœæ* [dB] 89
Rek. moc wzmacniacza**[W] 70-200
Wymiary (WxSxG)[cm] 110x21x35
Cena (kpl)[z³] 19900
Dystrybutor VOXAL

Zaciski podwójnego gniazda s¹ podobnie
ma³e, jak przymocowana do niego z drugiej
strony zwrotnica. Ustawienie du¿ych wide³
na koñcu grubych kabli mo¿e byæ utrudnio-
ne, ale przewody o standardowej œrednicy
zakoñczone bananami zainstalujemy bez
problemu.

Niepozorna szczelina miêdzy coko³em a obudow¹ ukrywa wylot dla uk³adu bas-refleks.
W³aœciwy otwór, ujawniony po odkrêceniu coko³u, równie¿ jest niepozorny – œrednica 6-cm
to trochê ma³o dla swobodnej pracy pary “osiemnastek”.

w ty³). Taki trochê “klasyczny” styl nadano Trion-
fie, i mo¿na skojarzyæ go z samym wygl¹dem
tych kolumn. Spójnoœæ wra¿eñ dla oka i ucha zo-
sta³a wiêc uchwycona, a dla audiofila jedn¹ z naj-
wa¿niejszych cech dobrego g³oœnika jest prze-
cie¿ spójnoœæ...
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http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/voxal
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rys. 1. Trionfa, charakterystyka modułu impedancji.

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

rys. 5. Trionfa, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym, oddzielnie sekcje nisko−średniotonowa

i wysokotonowa.

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

rys. 6. Trionfa, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym – wpływ maskownicy.

rys. 3.  Trionfa, charakterystyki przetwarzania
sekcji niskotonowej.

Œwiat producentów zespo³ów g³oœnikowych
dzieli siê mniej-wiêcej na pó³ ze wzglêdu na im-
pedancjê znamionow¹ – 4-omow¹ lub 8-omow¹ .
Nie myœlcie jednak, ¿e oko³o po³owy firm produ-
kuje kolumny 4-omowe, a reszta 8-omowe. Zde-
cydowana wiêkszoœæ dostarcza kolumny 4-omo-
we, z tym, ¿e w³aœnie ok. po³owa z nich twier-
dzi, ¿e s¹ to kolumny 8-omowe. Widaæ te¿ pew-
n¹ regularnoœæ – konsekwentnie wprowadzaj¹
w b³¹d niemal wszystkie firmy francuskie i bry-
tyjskie, Niemcy s¹ ju¿ rzetelniejsi, chocia¿ im
z kolei zdarza siê podawaæ “4...8ohm”, co jest
bez sensu (poza sensem marketingowym), najle-
piej wypadaj¹ firmy duñskie, a teraz mamy okaz-
jê sprawdziæ, sk¹d czerpi¹ natchnienie Czesi.
Z uznaniem zauwa¿am, ¿e ze Skandynawii, sk¹d
zreszt¹ czerpi¹ same g³oœniki. W katalogu - bez
¿adnych wykrêtów 4 omy. Minimum w okolicach
150-200Hz zbli¿a siê do wartoœci 3 omów, ale to
jeszcze nie jest groŸne dla normalnego wzmac-
niacza (rys. 1). Szczególnych starañ o lineary-
zacjê charakterystyki impedancji nie widaæ, ale
nie jest te¿ ona bardzo silnie pofalowana. W su-
mie œrednio trudne obci¹¿enie.

Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) ma
kilka mankamentów. Doœæ równy przebieg wi-
dzimy w zakresie czêstotliwoœci œrednich, z lek-
kim obni¿eniem w górnym podzakresie (oktawa
1-2kHz), bas wzglêdem œrodka jest lekko uwy-
puklony, i nierównomiernoœci te mog³yby siê
wpisaæ w ca³kiem fizjologiczny kszta³t ca³ej krzy-
wej, gdyby nie traci³a ona fasonu w zakresie wy-
sokich tonów. Przejœcie miêdzy œrodkiem a gór¹
(3-4kHz) jest upoœledzone, powy¿ej charakterys-
tyka wêdruje nieco w górê, ale nie osi¹ga pozio-
mu w³aœciwego dla zrównowa¿enia œrednich,
a zw³aszcza niskich tonów.

Rys. 3 wnika w sposób strojenia bas-reflek-
su; rozp³aszczony, nawet ju¿ lekko wklêœniêty
kszta³t charakterystyki ciœnienia z otworu wska-
zuje, ¿e objêtoœæ obudowy nie jest optymalna –
jest za ma³a, jak na parametry 18W8535 (doœæ
wysoki Qts wraz z wysokim Vas).

Charakterystyki w zakresie od 200Hz wzwy¿
ustalano na wysokoœci 85-cm – na wysokoœci
g³oœnika wysokotonowego. Rys. 4 pokazuje bo-
gat¹ rodzinê charakterystyk z ró¿nych osi w
p³aszczyŸnie poziomej. Jedna z nich wyró¿nia siê
pog³êbionym spadkiem przy ok. 3kHz – zosta³a
ona zmierzona na osi 30O, przy g³oœniku wysoko-
tonowym znajduj¹cym siê bli¿ej mikrofonu; po-
zosta³e charakterystyki (30O w drug¹ stronê, 15O

w obydwie strony i na osi g³ównej) le¿¹ w tym
zakresie doœæ blisko siebie, chocia¿ w naturalny
sposób ró¿nicuj¹ w zakresie najwy¿szych tonów
- im wiêkszy k¹t, tym charakterystyka le¿y ni¿ej.
Dopóki kolumny s¹ skierowane w stronê miejsca
ods³uchowego, lub tylko niewiele w bok, nie ma
znaczenia, czy g³oœniki wysokotonowe s¹ na ze-
wn¹trz, czy do wewn¹trz, dopiero przy wiêk-
szym odchyleniu zaznacza siê przewaga ustawie-
nia z wysokotonowymi na zewn¹trz. Ale najle-
piej skierowaæ Trionfy wprost, ze wzglêdu na
os³abiony poziom wysokich tonów.

Sk¹d siê bierze do³ek na przejœciu miêdzy
œrednimi a wysokimi, wyjaœnia rys. 5. Tym razem
b³¹d polega nie na z³ej korelacji fazowej (która
pojawi³a siê w Pro-Acu), ale na zbytnim rozsu-
niêciu pasm przetwarzanych przez obydwa g³oœ-
niki. Charakterystyka wypadkowa biegnie 6dB
powy¿ej przeciêcia, ale nastêpuje ono na zbyt
niskim poziomie. Za bardzo oszczêdzany jest
g³oœnik wysokotonowy, którego charakterystyka
w kierunku czêstotliwoœci podzia³u opada ³agod-
nie, ale bardzo wczeœnie, -6dB jest miêdzy 4 a
5kHz, a przy takim filtrowaniu nisko-œrednioto-
nowego powinno pojawiæ siê przy ok. 2,2kHz.

Efektywnoœæ wynosi ok. 88-89dB.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=455
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