Zespo³y g³oœnikowe 70 000 z³ HI-END

„VR-9SE wywar³ du¿e wra¿enie
na scenie audio, wywo³uj¹c zapotrzebowanie klientów i dilerów na
przystêpniejsz¹ wersjê tej nadzwyczajnej konstrukcji. Wyceniony
niemal jak Mercedes-Benz,
VR-9SE nie jest dla wszystkich,
ale ich mniejszy brat, VR-5SE,
mo¿e byæ odpowiedni w³aœnie
dla Ciebie!”

T

o nie od redakcji - tak bezpretensjonalnie, w amerykañskim, komiwoja¿erskim
stylu, Von Schweikert rozpoczyna
prezentacjê swoich najnowszych
kolumn VR-5SE, które kosztuj¹c 25 000 dolarów,
w ofercie Von Schweikerta rzeczywiœcie nale¿¹
do tañszych propozycji, podczas gdy wzmiankowane VR-9SE, w cenie trzy razy wy¿szej... wcale
nie s¹ najdro¿sze.
Nazwa firmy brzmi ma³o muzykalnie i do
tego zdradza teutoñskie korzenie w³aœciciela.
Myœlê, ¿e ¿aden producent audio z Niemiec czy
w ogóle z niemieckojêzycznego obszaru Europy
na podobn¹ firmowa wizytówkê by siê nie
zdecydowa³, bo wyraŸnie zmniejszy³by swoje
szanse na sukces na Starym Kontynencie. Jednak
Von Schweikert to firma amerykañska,
w dodatku ma siedzibê w Kalifornii, gdzie rz¹dzi
Schwarzenneger.
I tak te¿ terminalny jest czêsto amerykañski
sprzêt - du¿y, drogi, napakowany, ekskluzywny,
ale czasami równie¿ trochê przaœny. Jakby z du¿¹
mas¹ miêœniow¹, ale bez ostatecznej rzeŸby.
Estetycznie trochê z innej epoki. Amerykanom
to najwyraŸniej nie przeszkadza, wiêc w swoich
Wilsonach, Legacy i Von Schweikertach nie tylko
s³ysz¹, ale i widz¹ same cudownoœci. A mo¿e
sam wygl¹d obchodzi ich po prostu mniej?

W£AŒNIE DLA CIEBIE
von Schweikert
VR-5SE The Vantage
marzec 2008
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Ani piêkne, ani oryginalne to one nie s¹. Stwierdzam to z pewn¹
ulg¹. Mo¿na odreagowaæ po wielu testach, w których trzeba
by³o, i jeszcze nie raz bêdzie trzeba, dawaæ wyraz zachwytowi.
Wyjaœniam, ¿e do jakoœci VR-5SE nie mam absolutnie ¿adnych
zastrze¿eñ.
Patrz¹c z perspektywy lat 80. i 90., ubieg³ego
wieku, wygl¹daj¹ nawet bardzo nowoczeœnie
i luksusowo. Ale zbli¿amy siê ju¿ do koñca
pierwszej dekady XXI wieku, i ¿yjemy w czasach
dyktatury designu, czy jak go tam zw¹. G³ównie
europejscy, ale nie tylko, producenci, szczególnie na polu hi-endu, œcigaj¹ siê w pomys³ach na
nowe formy, materia³y, wykoñczenia. Tu
oczywiœcie dochodzimy do pytania, czy to
dobrze, czy Ÿle. Nie bêdzie to kolejny felieton
o modzie w audio, ale postawmy tak¹ kwestiê,
aby nawet z wiêkszym szacunkiem i sympati¹
podejœæ do Von Schweikertów, w których
projektowaniu niemal z pewnoœci¹ nie macza³
palców ¿aden designer. A je¿eli macza³, to wzi¹³
pieni¹dze za nic. To wyraŸnie konstrukcja, któr¹
móg³ stworzyæ sam elektroakustyk, co prawda
dbaj¹c o bardzo schludne wykoñczenie (bo
prawie ka¿dy jakieœ wyczucie tej materii przecie¿
ma), ale ani kszta³tem konstrukcji prochu nie
wymyœli³, ani w detalach nie wyrazi³ jakiegoœ
w³asnego stylu. Dziêki temu, ¿e na takie
wyczyny siê nie sili³, móg³ swoje myœlenie skupiæ
w³aœnie na sprawach akustycznych, i ¿adne
wzglêdy wzornicze nie krêpowa³y jego decyzji
w tym zakresie. Oto dwa ewidentne przyk³ady:
Modu³owa forma ze œrednio-wysokotonow¹
nadstawk¹ o pochylonym froncie, w dodatku
z par¹ niskotonowych, bardzo przypomina
niektóre konstrukcje Wilsona Audio, a zw³aszcza
s³ynne WATT/Puppy, i chocia¿ jest to skojarzenie
z bardzo dobrymi kolumnami, to ustawia dzie³o
Von Schweikerta po trosze na pozycji plagiatu
– tak to w ka¿dym razie mo¿e odebraæ
przem¹drza³a czêœæ audiofilskiej spo³ecznoœci.
Tym bardziej nie ma mowy o b³yœniêciu czymœ
zupe³nie zaskakuj¹cym. Von Schweikerta pewnie
guzik to obchodzi, bo taki uk³ad pasowa³ mu
najbardziej, a uk³ad taki nie mo¿e byæ przedmiotem ¿adnego patentu, bo ostatecznie nie ma
w nim nic bardzo specjalnego. Drugi przyk³ad
dotyczy doboru g³oœników – zanim siê
przekonamy, jak s¹ dobre i jak umiejêtnie razem
zestrojone, widzimy, ¿e ka¿dy jest z innej parafii.
Nie potrzeba do tego oka eksperta, który po
detalach pozna ich pochodzenie – zupe³nie do

Piêknie graj¹cy brzydal –
z wysmarowan¹ jakimœ
paskudztwem membran¹
aero¿elow¹.

Niskotonowe
Seasy – z membranami magnezowymi. Eleganckie, ale
to nie one rz¹dz¹
brzmieniem tych
kolumn.
siebie nie pasuj¹ pod wzglêdem wizualnym.
Rozumiem, ¿e membrana g³oœnika œredniotonowego jest czarna i basta, nie mo¿e byæ podobna
do membran g³oœników niskotonowych. Jedn¹
rzecz Von móg³by jednak na pewno poprawiæ
– zastosowaæ wysokotonowy R29 w wersji
z czarnym frontem, i tym samym dopasowaæ go
do œredniotonowego, obok którego siedzi.
W zastanej sytuacji Von Schweikerty prezentuj¹
siê znacznie bardziej elegancko z maskownicami
za³o¿onymi.
Wybór oklein nie jest wielki, ale obejmuje
kilka bardzo zacnych: afrykañski orzech, jawor
(albo drzewo figowca), ciemn¹ wiœniê i heban.
Je¿eli wszystko jest w tej samej cenie, to
wybieram heban. Mo¿na zamówiæ te¿ wykonanie
w lakierze fortepianowym. Steinway’a. Tak
w³aœnie jest napisane: Steinway Piano black.
Jak ju¿ wynika z wczeœniejszych rozwa¿añ
dotycz¹cych estetyki, Von Schweikert nie jest
firm¹ produkuj¹c¹ w³asne przetworniki, nie jest
wiêc firm¹ bardzo du¿¹. Przetworniki œci¹ga od
specjalistów europejskich, co wcale nie nale¿y
do sytuacji wyj¹tkowych, ale rzadko kiedy
producenci kolumn z tak¹ otwartoœci¹
i szacunkiem dla kooperantów siê do tego
przyznaj¹, i otwartym kodem podaj¹,
dok³adnie z jakiego kraju g³oœniki przyby³y.
Ka¿dy wiêc dowie siê tego, co znawcy
widz¹ od razu – niskotonowe pochodz¹
Gwiazda niejednej nocy
– Ring-Radiator Revelator
Scan-Speaka.
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z Norwegii (Seas), wysokotonowy z Danii (ScanSpeak), a œredniotonowy z Francji. Tym razem
jednak nie poka¿emy zdjêæ tych g³oœników
z ka¿dej strony, bo próba ich wydobycia
z obudowy za pomoc¹ standardowych metod
skoñczy³a siê fiaskiem – musielibyœmy u¿yæ si³y,
która mog³aby pozostawiæ œlady na obudowie.
22 cm niskotonowe Seasy maj¹ membrany
magnezowe i b³yszcz¹ce miedzi¹ korektory fazy
– to przetworniki znane z wielu konstrukcji, i to
ju¿ od prawie dziesiêciu lat, tutaj byæ mo¿e
w jakiejœ modyfikowanej wersji, nie mo¿emy
temu zaprzeczyæ, ani tego udowodniæ.
G³oœnik œredniotonowy jest znacznie bardziej
egzotyczny i wskazuje na uparte poszukiwania
Von Schweikerta, a nie ograniczanie siê do
znanych wszystkim Ÿróde³ zaopatrzenia. To
jeden z niewielu g³oœników œredniotonowych,
który zamiast typowej gumowej fa³dy,
zapo¿yczonej z konstrukcji g³oœników niskotonowych, ma sztywne, p³askie zawieszenie, które co
prawda nie pozwala na pracê z du¿¹ amplitudê,
ale wprowadza mniejsze t³umienie fal w membranie, a tak¿e mniejsze zak³ócenia fal ju¿
wypromieniowanych. Membrana jest aero¿elowa, to wynalazek Audaxa, ale ten g³oœnik
pochodzi chyba z innej francuskiej manufaktury.
Jednak najs³ynniejsz¹ gwiazd¹ tego zespo³u
jest g³oœnik wysokotonowy – pierœcieniowy R29
Scan-Speaka, którego chyba bli¿ej przedstawiaæ
nie trzeba.

Poniewa¿ nie uda³o nam siê wykrêciæ
g³oœników, nie zajrzeliœmy równie¿ do œrodka
obudowy, która w g³ównej, niskotonowej czêœci
ma byæ oryginaln¹ hybrydow¹ konstrukcj¹
³¹cz¹ca cechy linii transmisyjnej i bas-refleksu.
Sk³adaæ siê ma z trzech odseparowanych komór,
z otworem wyprowadzonym z jednej z nich (ten
jest potê¿ny, o œrednicy w œwietle 10 cm
i powierzchni wylotu podobnej do powierzchni
membrany g³oœnika niskotonowego). Na
podstawie takich danych mo¿na by d³ugo snuæ
domys³y, jak to dok³adnie dzia³a. Na wiarê
przyjmujemy te¿ doniesienie o tym, ¿e front ma
gruboœæ dwóch cali – nie jest to przecie¿
gruboœæ nieprawdopodobna, a VR-5SE s¹
potwornie ciê¿kie, nawet jak na swoj¹ wielkoœæ.
Zw³aszcza ich g³êbokoœæ mo¿e byæ dla
niektórych alarmuj¹ca – ponad 60-cm, to
zapowiada k³opoty z ustawieniem.
Ale k³opoty tylko dla laików, przecie¿
w przypadku niemal ka¿dych kolumn, g³oœniki
powinny znajdowaæ siê w odleg³oœci przynajmniej metra od œciany. Jest wiêc za nimi miejsce
dla nawet bardzo g³êbokiej obudowy, a odleg³oœæ
jej ty³u od œciany nie ma ¿adnego znaczenia,
je¿eli nie ma tam otworu bas-refleks, który
przecie¿ znajduje siê w VR-5SE z przodu, lub
jakiegoœ dodatkowego g³oœnika... który jednak
z ty³u jest – ale to tylko niewinny tweeter,
z którego dzia³ania mo¿emy zrezygnowaæ. Zanim
zrezygnujemy zupe³nie, mo¿emy poeksperymentowaæ – z ty³u znajduje siê obrotowy regulator
(ga³eczka o bardzo ergonomicznym kszta³cie,
wykonana z materia³u przypominaj¹cego bakelit,
przywodzi na myœl pokrêt³a radioodbiorników
sprzed pó³ wieku). Tweeter promieniuj¹cy do
ty³u ma poprawiæ nasycenie wysokimi czêstotliwoœciami, które po odbiciu od œciany za
kolumn¹, wywo³aj¹ wra¿enie wiêkszej
przestrzennoœci i swobody. Nie jest to ju¿
kosztowny R29, to „utubiona” 25 mm tekstylna
kopu³ka Vify. Ciekawe, dlaczego w³aœnie taki typ
wybrano – czy ze wzglêdów akustycznych,
chocia¿ tuba zawê¿a promieniowanie, czy ze
wzglêdów praktycznych – schowana kopu³ka nie
wymaga specjalnej os³ony, z ty³u nie ma wiêc
¿adnej maskownicy.
Pochylenie œcianki górnego modu³u prowadzi
do „wyrównania czasowego” nie tylko g³oœników
œredniotonowego i wysokotonowego, ale
równie¿ tego zespo³u wzglêdem g³oœników
niskotonowych, zainstalowanych na pionowej
œciance skrzyni basowej. Producent nic nie mówi
jednak o stosowaniu filtrowania 1. rzêdu, które
kojarzy siê z takim ustawieniem przetworników
(zreszt¹ nie do koñca s³usznie). Dowiadujemy siê
jednak, ¿e elementy zwrotnicy s¹ bardzo

wysokiej klasy – kondensatory V-Cap, Hovland,
Solen, cewki Goertz, a okablowanie dostarczy³a
firma Analysis Plus.
Mnogoœæ zacisków i gniazd przy³¹czeniowych, rozprowadzonych w trzy ró¿ne miejsca
tylnych œcianek obydwu modu³ów, nie prowadzi
do ¿adnych innych mo¿liwoœci, jak zastosowanie
prostego, pojedynczego, albo podwójnego
okablowania (i ewentualnie bi-ampingu).
Opisywanie ró¿nych dostêpnych sposobów
wykonania tych pod³¹czeñ nie jest chyba
zadaniem recenzenta. Ka¿dy sobie poradzi, tak
jak poradziliœmy sobie my, mimo ¿e dystrybutor
nie dostarczy³ ¿adnych specjalnych kabli
³¹cz¹cych modu³y, co obiecywa³ twierdz¹c, ¿e
jest to absolutnie konieczne. A potem, czyli ju¿
po teœcie, retorycznie spyta³ z rozbrajaj¹cym

Nieco staromodnym, ale wygodnym pokrête³kiem regulujemy aktywnoœæ promieniuj¹cego
do ty³u tweetera.

Zaciski
g³oœnikowe to najlepsze WBT Signature.
uœmiechem (i s³odkim spojrzeniem Kota
w Butach): Jakoœ to za³atwiliœcie? Przywióz³
za to (i klientom te¿ przywiezie) dwie
potê¿ne granitowe p³yty, na których
kolumny musz¹ staæ „obowi¹zkowo”,
oczywiœcie na kolcach. Tak mnie to
zamroczy³o, ¿e ju¿ nawet nie pamiêtam,
czy je w koñcu na te p³yty wtaszczyliœmy.
A tweeter ten to duñska
kopu³ka w tubce.
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lagowiec VR-11 to monstrualna konstrukcja
o wysokoœci 230 cm,
z tuzinem przetworników
w uk³adzie szeœciodro¿nym... Jak to siê je? Warto
sprawê przeœledziæ, bo
ka¿dy kolejny, ni¿szy
dos³ownie i w przenoœni
model opiera siê na kolejnych
„skrótach” uk³adu referencyj- VR-11 - flagowiec
nego. VR-11, nosz¹cy te¿ imiê w stylu amerykañskim.
Vanquish, ma dwa 15-calowe Uk³adowy minimalizm
subwoofery, napêdzane przez to pociecha dla
w³asne wzmacniacze o mocy ubogich, a kogo staæ,
1000 W ka¿dy – para VR-11
kupuje kolumny
ma wiêc basow¹ amplifikacjê szeœciodro¿ne.
o ³¹cznej mocy 4000 W.
G³oœniki te zainstalowane s¹
na tylnych œciankach. Z przodu widzimy
konfiguracjê symetryczn¹, na skrajach której
znajduj¹ siê po dwa 8-calowe niskotonowe,
bli¿ej centrum uk³adu dwa 18-cm œredniotonowe, jeszcze bli¿ej dwa wysokotonowe,
a wreszcie pomiêdzy nimi wstêgowy supertweeter. To daje nam, na razie, „tylko” jedenaœcie
g³oœników w uk³adzie piêciodro¿nym, ale drugi
wstêgowy znajduje siê z ty³u obudowy i zosta³a
mu przez producenta zaliczona w³asna droga –
i s³usznie, jeœli jego charakterystyka jest inaczej
ukszta³towana. Takiego samego typu niskotonowe, œredniotonowy i wysokotonowy, tylko ¿e
w dwa razy mniejszych porcjach, znajdziemy
w testowanym VR-5SE. Wspominany w firmowym prologu VR-9SE Valor jest prawie dwa razy
mniejszy od VR-11 (a kosztuje dok³adnie dwa
razy mniej – co za okazja!), obejmuje jakby jego
doln¹ po³owê (a wiêc jeden subwoofer, dwa
niskotonowe, jeden œredniotonowy i jeden
wysokotonowy), ale ³¹cznie z supertweeterem
i drug¹ wst¹¿k¹ promieniuj¹c¹ do ty³u;
zachowana jest wiêc idea referencyjnego uk³adu
szeœciodro¿nego. Dopiero w VR-7SE ca³kowicie
znika jedno, najwiêksze ogniwo – sekcja
subwooferowa. Ró¿nica w cenie miêdzy VR-9SE
a VR-7SE jest relatywnie ma³a (75 000 vs 65 000
dolarów), a w konstrukcji wyraŸnie widoczna,
wiêc nic dziwnego, ¿e w wewnêtrznej
rywalizacji wygrywa VR-9SE. Kto siê tam bêdzie
szczypa³ z do³o¿eniem dziesiêciu tysiêcy
s³abowitych dolarów. Na takim tle cenow¹
okazj¹ jest rzeczywiœcie dopiero VR-5SE, który
wzglêdem VR-7SE zostaje pozbawiony wstêgowego supertweetera. Sam producent pisze:
skoro pierœcieniowy Revelator przetwarza do
70 kHz, to po co komu wstêgowy
supertweeter... co racja, to racja.
A niewielkie straty wynikaj¹ce z braku
subwoofera kwituje pytaniem: Bez
subwoofera tracimy moc poni¿ej
20 Hz – czy mo¿esz zgodziæ siê na
bas, który rozci¹ga siê tylko do 20
Hz? Zgodnym chórem odpowiadamy: tak. Ale czy dwie 20-tki
faktycznie przetwarzaj¹ do 20Hz?
VR-9SE - prawie dwa razy mniej
przetworników, ale wci¹¿ bezkompromisowo pod wzglêdem zasadniczych
za³o¿eñ uk³adowych.

125

LABORATORIUM Von Schweikert VR-5SE
Von Schweikert, jak wiêkszoœæ producentów,
trochê œciemnia w sprawie impedancji, ale
przynajmniej robi to na swój w³asny, doœæ
skomplikowany sposób. 6 omow¹ wartoœæ
impedancji deklaruje jako œredni¹ wyznaczon¹
z impedancji dwóch zakresów – 20 Hz – 150 Hz,
gdzie ma wynosiæ 4 omy, i 150 Hz – 20 kHz,
gdzie ma pojawiæ siê 8 omów. Nasz pomiar
pokazuje, ¿e w zakresie 100 Hz – 400 Hz poziom
impedancji jest bliski trzem omom, co wystarcza
nam do stwierdzenia, ¿e VR-5SE to konstrukcja
znamionowo 4 omowa. To nie szczyty i jakkolwiek wyznaczane wartoœci œrednie, ale minima
charakterystyki maj¹ wp³yw na okreœlanie
impedancji znamionowej. Zreszt¹ z konstrukcyjnego punktu widzenia nie mog³o byæ inaczej dwa standardowe 8 omowe g³oœniki niskotonowe
po³¹czone równolegle da³y regularne 4 omy.
Efektywnoœæ to 87 dB – wcale nie bardzo
ma³o, ale oczywiœcie o wiele mniej, ni¿
w obietnicach producenta. Tu równie¿ pojawiaj¹
siê nowatorskie wybiegi – w katalogu stoi
bowiem nastêpuj¹co: 94 dB /1W /1 m/2,83 V.
Niezale¿nie od i tak znacznie zawy¿onej wartoœci
w decybelach, jest tu inny k³opot – 2,83 V daj¹
jeden wat na impedancji 8 omowej, a na
4 omowej to ju¿ dwa waty; co prawda wiemy, ¿e
Von Schweikert zawy¿a impedancjê swoich
kolumn do 6 omów, ale nawet wówczas 2,83 V
to wiêcej ni¿ jeden wat.
Rodzina charakterystyk przetwarzania
pokazuje dobr¹ liniowoœæ na osiach bliskich osi
g³ównej, ale i wyraŸne os³abienie na osi –7O ,
rozci¹gaj¹ce siê przez a¿ dwie oktawy, od 2 kHz
do 8 kHz. Wcale nie tak trudno znaleŸæ siê na tej
osi, bo oœ g³ówn¹ ustaliœmy tym razem na
wysokoœci 100 cm, wiêc siedz¹c np. w odleg³oœci
3 metrów w g³êbokim fotelu, z g³ow¹ na
wysokoœci 70 cm, znajdziemy siê w³aœnie w polu
ra¿enia takiej niedoskona³ej charakterystyki. Tak
radykalna zmiana kszta³tu przy niewielkiej
zmianie k¹ta wskazuje na zastosowanie ³agodnych
filtrów (prawie na pewno dla g³oœnika œredniotonowego), w tej konstrukcji powi¹zanych
z ustawieniem g³oœników na pochylonej œciance.
Jak jednak widaæ, œcianka ta mog³aby byæ
pochylona pod odrobinê mniejszym k¹tem,
wówczas wi¹zka najlepszych charakterystyk
by³aby skierowana nie lekko w górê (najwy¿szy
poziom od 2 kHz wzwy¿ ma charakterystyka z osi
+7 O), a na wprost. A producent obiecywa³
„zwrotnicê optymalizowan¹ dla charakterystyki
p³askiej (równie¿) poza osi¹ g³ówn¹ i fazow¹
spójnoœæ dla szerokiego k¹ta bry³owego.”
Zakres niskotonowy jest ³adnie rozci¹gniêty,
lekko wzmocniony w okolicach 60 Hz, spadek
–6 dB wzglêdem œredniego poziomu mamy przy
35 Hz. To dobry wynik, jednak nawet odbicia od
œcian nie wyrównaj¹ charakterystyki do samych
20 Hz, gdzie spadek wynosi ju¿ ok. 20 dB; raczej
30 Hz (–10 dB) jest granic¹ praktycznych
mo¿liwoœci VR-5SE. Producent podaje pasmo dla
ró¿nych tolerancji: 20 Hz – 70 kHz +/–4 dB, 30
Hz – 30 kHz +/–2 dB (to ju¿ bli¿sze prawdy)
i +/–1 dB w niesprecyzowanym „zakresie
œredniotonowym” (a¿ tak dobrze to nie jest).
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rys. 1. charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

rys. 2. charakterystyka modułu impedancji.

rys. 3. charakterystyki źródeł niskich częstotliwości.

Producent pokazuje na swojej stronie charakterystykê VR-5SE zmierzon¹ w pokoju ods³uchowym, która niemal w ca³oœci mieœci siê w polu
+/–1 dB. Wygl¹da wiêc nadzwyczajnie, jakby pokój by³ wolny od wszelkich rezonansów fal stoj¹cych. Producent nie zdradza szczegó³ów metody,
chcia³bym je znaæ, chêtnie sam bym wykorzysta³.
Zwraca uwagê jednak ma³y szczegó³ – w okienkach „data pomiaru” widniej¹ 21–06–2003
i 24–07–2003, a w okienku daty graficznego
przygotowania pomiaru – 17–08–2006. S¹ dwie
g³ówne mo¿liwoœci, pierwsz¹ przemilczymy,
a druga to oczywiœcie tak d³ugi okres przygotowania konstrukcji do sprzeda¿y. Przecie¿ nie
strojenia, bo tak piêknie dostrojona (razem
z pokojem...) by³a ju¿ w po³owie 2003 roku.
Poniewa¿ producent zapowiada funkcjonowanie nietypowej obudowy, „nazwanej legend¹
przez ró¿nych recenzentów”, a której my nie
mogliœmy obejrzeæ od wewn¹trz, wiêc z tym
wiêksz¹ ciekawoœci¹ czekaliœmy na wyniki
pomiarów w polu bliskim - czyli promieniowania
g³oœników i otworu, i poka¿emy je równie¿
Czytelnikom. Nie dzieje siê tu jednak nic
specjalnego, charakterystyki nie odbiegaj¹ od
spotykanych przy typowych bas-refleksach.
WyraŸne odci¹¿enie na zsumowanych charakterystykach g³oœników niskotonowych przy 33 Hz
lokalizuje czêstotliwoœæ rezonansow¹ uk³adu basrefleks. I ten szczegó³ nie zgadza siê z danymi
producenta, który stwierdza, ¿e otwór jest
dostrojony do 20 Hz – byæ mo¿e obawiaj¹c siê,

¿e wskazanie wy¿szej czêstotliwoœci rezonansowej obna¿y niezdolnoœæ charakterystyki
przetwarzania do osi¹gniêcia obiecywanych
20 Hz. W zakresie niskotonowym nie widaæ
kolejnych podobnych efektów, które sygnalizowa³yby dzia³anie innych uk³adów rezonansowych.
Charakterystyka z otworu te¿ ma znany,
jednogarbny kszta³t, którego wierzcho³ek jest
przesuniêty nieco ku wy¿szym czêstotliwoœciom
w stosunku do czêstotliwoœci rezonansowej, ale
to zjawisko czêsto spotykane. Ma³e podbicie przy
300 Hz jest prawdopodobnie æwieræfalowym
rezonansem w d³ugim tunelu bas-refleksu. Na
tych charakterystykach nie widaæ œladu dzia³ania
jakiegokolwiek specjalnego systemu obudowy.
G³oœnikami wklejonymi na amen nie zostaliœmy
zaproszeni do odwiedzenia legendarnej obudowy.
A mo¿e jest ona legendarna dlatego, ¿e nikt jej
w œrodku nie widzia³?
Parametry podawane przez producenta s¹
trochê naci¹gane, a opis przesycony propagand¹,
ale kolumna prezentuje co najmniej dobry zestaw
pomiarów, który nie ogranicza mo¿liwoœci
osi¹gniêcia nawet doskona³ego brzmienia
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Impedancja znamionowa [Ω]*
Efektywność (2,83 V/1 m) [dB]*
Rek. moc wzmacniacza [W]**
Wymiary (W x S x G) [cm]
Masa [kg]
* parametry zmierzone, ** dane producenta

4
87
20 − 500
112 x 28 x 61
72

ODS£UCH
Poniewa¿ mamy do czynienia z kolumnami
z bardzo wysokiej pó³ki, trzeba szczególnie
dobrze wa¿yæ s³owa, aby opisaæ ich jakoœæ
i charakter. Aby doceniaj¹c to co dobre czy
wrêcz doskona³e, nie sprowadziæ relacji do
monotonnego potoku komplementów, aby
jednoczeœnie uwagami dotycz¹cymi nieco
s³abszych stron urz¹dzenia, nie zrobiæ im
krzywdy, nie skupiæ uwagi na szukaniu dziury
w ca³ym, a tym bardziej na si³ê nie dramatyzowaæ. Trzeba znaleŸæ odpowiedni ton i proporcje.
W zasadzie dotyczy to recenzji ka¿dego
urz¹dzenia, niekoniecznie bardzo drogiego, ale
w³aœnie charakter Von Schweikertów sk³ania
mnie do takiego „zakasywania rêkawów”
i dok³adnego dostrajania narzêdzi s³u¿¹cych
opisowi.
Zacznê jednak prowokacyjnie - jedyny
problem stworzy³a jakoœæ œrednich i wysokich
tonów... tak doskona³ych, ¿e w ich towarzystwie
nawet bardzo dobry bas trochê odstaje.
Poczynaj¹c od kilkuset herców, a¿ do górnej
granicy czu³oœci naszego ucha, bez ¿adnych
zawahañ po drodze, otrzymujemy wybitn¹
neutralnoœæ, rozdzielczoœæ, szybkoœæ, a przy tym
plastycznoœæ i p³ynnoœæ. Cechy, które na ogó³ nie
³¹cz¹ siê ze sob¹, skutkuj¹ zwykle jakimiœ
niedoskona³oœciami, a to w zbyt mocnym
wyostrzeniu, innym razem zamgleniu, tutaj

wspó³tworz¹ jedn¹, perfekcyjn¹ ca³oœæ. Góra
gotowa jest przyj¹æ i wyzwoliæ dowolne emocje,
które mog¹ opieraæ siê zarówno na kameralnoœci
ma³ego koncertu, jak i „ogniu” dêciaków big
bandu. Wszystko jest ultradok³adne, spójne
i harmonijne. Wysokie tony, wolne od emfazy,
podbarwienia i przejaskrawienia, ³¹cz¹ ³agodnoœæ
z ostateczn¹ transparentnoœci¹ i kapitaln¹ dawk¹
powietrza, i niepostrze¿enie ³¹cz¹ siê z bardzo
podobn¹ do nich œrednic¹. W zwi¹zku z tymi
cechami ktoœ by z rozpêdu doda³, ¿e jest to
brzmienie jak z elektrostatu... Z ¿adnego
elektrostatu nie s³ysza³em tak dok³adnego,
czystego, a do tego dynamicznego brzmienia.
Przejrzystoœæ takiej prezentacji nie okazuje siê
krytyczna dla wspó³pracuj¹cego sprzêtu. VR-5SE
nie demaskuj¹ wad elektroniki w takim stylu,
jakby chcia³y nas ukaraæ za posiadanie nieodpowiedniego sprzêtu. Oczywiœcie wykorzystuj¹
i ukazuj¹ najlepsze cechy, ale nie demonizuj¹
s³aboœci. Jest jednak pewna wskazówka najwiêcej korzyœci bêdzie p³yn¹æ z dobrej
kontroli basu, któremu nie zaszkodzi mocniejsze
trzymanie w ryzach. Bo kropkê nad i, czy raczej
najlepszy fundament, pod tak szybkie i czyste
wy¿sze rejestry da³by bas konturowy, nawet
trochê twardy, suchy. Tymczasem niskie tony s¹
pe³ne, dynamiczne, jednak nie popisuj¹ siê tak¹
definicj¹, zwinnoœci¹ i kontrol¹ na wira¿ach, jaka
idealnie by tu pasowa³a. Tak, œrednie i wysokie
bardzo zaostrzy³y apetyt... Ale ciesz¹c siê, ¿e
szklanka jest do po³owy pe³na, a nie martwi¹c,
¿e do po³owy pusta, taki bas mo¿na spokojnie
przyj¹æ jako dobrodziejstwo inwentarza,
w³aœnie z tak piêknym zakresem œredniowysokotonowym jako g³ównym daniem.
Ale tu te¿ uwaga – „piêkny œrodek” nie
oznacza podkreœlonego ciep³a,
niezwyk³ej plastycznoœci, specjalnej
¿ywoœci, choæ mo¿e z takimi
cechami w³aœnie ten bas zwi¹za³by
siê bez zastrze¿eñ. Œrodek idzie tu
jednak wyraŸnie rêka w rêkê nie
z basem, a z wysokimi tonami,
jest czysty, przejrzysty, lekki,
ch³odny, jednak nie analityczny
w sposób choæby odrobinê
niemi³y, silny naturalnymi barwami
i naturaln¹ dynamik¹, a nie
„podgrzaniem” w ni¿szym
podzakresie czy podkreœlon¹
dŸwiêcznoœci¹ wy¿szych
harmonicznych.
W najkrótszym opisie mo¿na
by wiêc po prostu podzieliæ ca³e
pasmo na zakres œredniowysokotonowy i niskotonowy
i stwierdziæ, ¿e pierwszy z nich
jest przetwarzany lepiej, a drugi
gorzej... pardon: niskie s¹
przetwarzane dobrze, a œrednie
G³êbokoœæ VR-5SE mo¿e
pocz¹tkowo trochê wystraszyæ,
ale zastanówmy siê spokojnie...

marzec 2008

i wysokie rewelacyjnie. Bas sam w sobie mo¿e
te¿ zas³uguje na ocenê bardzo dobr¹, ale
poniewa¿ jest jednak nieco s³abszy od fenomenalnej góry i w dodatku trochê do niej nie pasuje
charakterem, st¹d okrutnie obni¿am mu ocenê
do „tylko” dobrej. Trzeba jeszcze wyjaœniæ, ¿e
nie do koñca zbie¿ny charakter podzakresów nie
jest zwi¹zany z ¿adn¹ „nieci¹g³oœci¹” samej
charakterystyki przetwarzania, nie powoduje
nienaturalnoœci, braku spójnoœci itp. Przy takim
wyrafinowaniu i szlachetnoœci góry mo¿na te¿
wyobraziæ sobie sytuacjê, gdy mniej doœwiadczeni s³uchacze, lub powiem skromniej – maj¹cy
inny gust – pochwal¹ najpierw w³aœnie bas, bo
przecie¿ nawet najkrytyczniej do niego
podchodz¹c, jest to bas pod ka¿dym wzglêdem
bardzo porz¹dny, a do tego efektowny.
Dostarcza du¿o energii i nie wycofuje siê nawet
przy niskich poziomach g³oœnoœci.
Byæ mo¿e jest te¿ tak, ¿e bas z normalnej
obudowy, z najlepiej dostrojonego bas-refleksu,
linii transmisyjnej, nawet z obudowy zamkniêtej,
po prostu ju¿ lepszy siê nie wydobêdzie. Trudno
to precyzyjnie oceniæ, bo zawsze s³uchamy
ca³oœci, kompozycji, i charakter jednego
podzakresu wp³ywa na percepcjê pozosta³ych,
a pozosta³e na ten jeden. Sposobem na najlepsz¹
harmoniê i pozbycie siê jakichkolwiek w¹tpliwoœci co do basu VR-5SE by³oby wiêc ograniczenie przejrzystoœci i szybkoœci œrednich i wysokich
tonów... i wtedy recenzja ta opisywa³aby kolejn¹,
bardzo, bardzo dobr¹ parê kolumn, po której
przysz³aby pora na nastêpn¹... Tymczasem
dzie³o Von Schweikerta powinno pozostaæ
w pamiêci nie przede wszystkim z powodu pytañ
dotycz¹cych basu, ale ze wzglêdu na odpowiedzi,
jakich udzieli³o w zakresie œrednio-wysokotonowym. Odpowiedzi bezb³êdnych i chyba
ostatecznych. Czepia³em siê wygl¹du, czepia³em
siê firmowej propagandy, czepia³em siê
naci¹ganych parametrów, czepia³em siê basu,
czepia³em siê dystrybutora... bo musia³em daæ
jakiœ kontrast stwierdzeniu, ¿e to jedna z kilku
najlepiej brzmi¹cych kolumn, jakie w ¿yciu
s³ysza³em, i wœród nich najtañsza.
Andrzej Kisiel

VR-5SE
Cena (para)[z³]
Dystrybutor
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Wykonanie
Bezkompromisowy, autorski dobór przetworników,
solidna, modu³owa konstrukcja obudowy, staranne
wykonanie, ale bez pomys³u wzorniczego i designerskiej dba³oœci o detale.
Laboratorium
Dobre zrównowa¿enie, ale wi¹zka najlepszych charakterystyk skierowana doœæ wysoko. 4 omowa impedancja, 87 dB efektywnoœci.
Brzmienie
Mistrzostwo œwiata w zakresie œrednio-wysokotonowym. Zrównowa¿enie, neutralnoœæ, spójnoœæ, dok³adnoœæ, szybkoœæ, dynamika, powietrze... Bas mocny,
energetyczny, ale ju¿ bez takiego sznytu.
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