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Po momentami
ciê¿kostrawnych daniach,
przysz³a wreszcie pora na
lekki deser. Od czerwca
prezentujemy wolnostoj¹ce
zespo³y g³oœnikowe z zakresu
7000-9000 z³ za parê, których
w sumie przetestowaliœmy
dziesiêæ modeli, a ostatnie dwa
pojawiaj¹ siê w³aœnie teraz.
Pierwsza trójka – konstrukcji
duñskich – prezentowa³a
jeszcze w miarê wstrzemiêŸliw¹
dwuipó³dro¿noœæ, ale ju¿ trójka
ros³ych francuskich
muszkieterów i dwa potê¿ne
krzy¿ackie miecze zamieni³y
nasze pomieszczenie
ods³uchowe w pole bitwy,
na którym wa¿n¹ broni¹ by³
bas i dynamika.

K

rajobraz po bitwie ma ju¿
swoich zwyciêzców i poleg³ych,
ale w programie wystêpów s¹
jeszcze dwaj gracze – austriacki
i szwajcarski. Zarówno Vienna
Acoustics, jak i Piega to w zasadzie
jedyni licz¹cy siê producenci kolumn
z tych krajów, mamy wiêc iloœciowo
doœæ ograniczony, ale ca³kiem
reprezentatywny pokaz alpejskiego
stylu brzmienia. Zapowiada siê
ciekawie, bo ju¿ technicznie i estetycznie obydwie propozycje wydaj¹ siê
oryginalne i wyrafinowane, chocia¿
gabarytami znacznie mniejsze ni¿ ich
konkurenci z poprzednich odcinków
testu. Jak w rzeczywistoœci daleko siêga
ich zaawansowanie techniczne i na jakie
mo¿liwoœci brzmieniowe siê przek³ada,
ustalimy oglêdzinami, pomiarami
i ods³uchami. Jedno wydaje siê pewne –
nie bêd¹ to si³acze wymachuj¹cy basem
i dynamik¹, a raczej sprawni gimnastycy,
akrobaci i ¿onglerzy detalami brzmienia.
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Dziêki cenie wpisuj¹cej siê w za³o¿one ramy naszego testu,
trafi³ do niego wyj¹tkowy model w ofercie Piegi – przygotowany specjalnie na jubileusz dwudziestolecia firmy. St¹d
w³aœnie nazwa Twen. Producent deklaruje, ¿e pojawi³ siê
w limitowanej serii, ale nie podaje dok³adnej liczby wyprodukowanych
egzemplarzy. Poniewa¿ by³ dostêpny ju¿ wiosn¹, bo wtedy przeprowadziliœmy ten test, wiêc od tego czasu mog³o zostaæ sprzedanych ju¿ sporo...
miejmy nadziejê, ¿e dla zachêconych tym testem jeszcze trochê zosta³o.
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Jubileuszowe sreberko

M

og³oby siê wydawaæ, ¿e Szwajcaria, kraj o niew¹tpliwie bardzo wysokiej kulturze technicznej, powinien byæ matecznikiem wielu firm audiofilskich,
zw³aszcza hi-endowych. I jest kilka znanych marek stamt¹d
pochodz¹cych, ale tych kilka mo¿na policzyæ na palcach
jednej rêki. A wœród nich tylko jeden specjalista od g³oœników – w³aœnie Piega. Ju¿ tylko dlatego firma ta mo¿e roœciæ
sobie prawo do pozycji najwa¿niejszego reprezentanta
szwajcarskiej techniki g³oœnikowej. Ale trzeba przyznaæ, ¿e
wystêpuje w tej roli z wielkim zaanga¿owaniem, a tak¿e
pewn¹ wynios³oœci¹ - Piega ma w³asne pomys³y, bardzo
zaawansowan¹ technikê i “pozycjonuje” swoje produkty,
a wiêc i swoj¹ markê, doœæ wysoko. Wiêksz¹ czêœæ propozycji Piegi mo¿na zaliczyæ do hi-endu, a produktów niskobud¿etowych nie znajdziemy wcale – w przypadku Piegi za
bardzo umiarkowane cenowo nale¿y uznaæ kolumny kosztuj¹ce kilka tysiêcy za parê. W tej sytuacji jubileuszowy
Twen plasuje siê w tañszej po³owie oferty. Dlatego te¿
w konstrukcji tej Piega nie mog³a pokazaæ wszystkich najbardziej zaawansowanych patentów, jednak przypomni
nam dwie najbardziej charakterystyczne cechy wiêkszoœci
konstrukcji Piegi – wstêgowy g³oœnik wysokotonowy i aluminiow¹ obudowê. Prapocz¹tkiem firmy jest w³aœnie sam
przetwornik wysokotonowy – Piega powsta³a w roku 1986
nie jako firma zajmuj¹ca siê konstruowaniem kompletnych
zespo³ów g³oœnikowych, ale produkowaniem i dostarczaniem innym producentom (i zapewne w tamtych s³odkich
czasach równie¿ hobbistom) wstêgowego tweetera. Nied³ugo potem pojawi³y siê ca³e kolumny g³oœnikowe, z obudowanymi pocz¹tkowo sk³adanymi z tradycyjnych stolarskich
materia³ów, w roku 1993 pierwsze ³¹cz¹ce stal i mdf,
a dziesiêæ lat temu z aluminium. Materia³ ten stopniowo
zdobywa³ coraz wiêkszy udzia³ w ofercie, aby obecnie ca³kowicie j¹ opanowaæ – dzisiaj wszystkie modele Piegi maj¹
choæby czêœciowo aluminiowe obudowy. Zastosowanie
aluminium nie jest celem samym w sobie, i projektanci zdaj¹
sobie sprawê, ¿e nie za³atwia to sprawy od strony akustycznej – dlatego od dawna eksperymentuj¹, ³¹cz¹c aluminium
z mdf-em, lub co najmniej wyklejaj¹c aluminiow¹ obudowê
matami bitumicznymi – samo aluminium ma zbyt ma³¹ stratnoœæ wewnêtrzn¹, i bez takiej pomocy mo¿e rezonowaæ.
Aluminium, odpowiednio przygotowane, mo¿e œwietnie po³¹czyæ zalety estetyczne i akustyczne – cienkoœcienne
konstrukcje u³atwiaj¹ uzyskanie koniecznej wewnêtrznej objêtoœci obudowy przy mniejszych gabarytach zewnêtrznych
– w porównaniu do tradycyjnych obudów z mdf-u (objêtoœæ
zajmowana przez same œcianki to nawet kilkadziesi¹t procent ca³kowitej objêtoœci kolumny!). Aluminium daje du¿¹
swobodê w kszta³towaniu formy obudowy i pozwala osi¹gn¹æ najwy¿sz¹ precyzjê wykonania detali.
Udoskonalaj¹c swoje obudowy, Piega nie pozostawi³a
jednak na boku przetworników wstêgowych, które zapocz¹tkowa³y historiê firmy. Na pocz¹tku lat 90. zadebiutowa³ wstêgowy g³oœnik œredniotonowy, a w roku 2000.
koaksjalny uk³ad œrednio-wysokotonowy z³o¿ony z przetworników wstêgowych. Tego cuda techniki nie znajdziemy w Twenie, ale test tak wyposa¿onej konstrukcji ju¿ czeka w kolejce.
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Zaciski przy³¹czeniowe
niez³oconej wersji
³adnie komponuj¹ siê
z aluminiow¹
obudow¹. Podstawa
stabilizuj¹ca ma formê
prost¹ i funkcjonaln¹. ¯adnych
zbêdnych ozdobników – widaæ rêkê
profesjonalnego projektanta.

Twen te¿ jest wyj¹tkowy, i chocia¿ ani wstêgowy tweeter, ani aluminiowa obudowa nie jest
zaskoczeniem, to sam jej kszta³t – ju¿ tak. Twen,
chocia¿ w bezwzglêdnej skali wcale nie bardzo
szeroki (25cm), jest prowokacyjnie szerszy, ni¿
tego wymagaj¹ same g³oœniki – tutaj bardzo ma³e, o ca³kowitej œrednicy 12-cm. Dopóki jeszcze
maskownica jest za³o¿ona, nie dostrzegamy tej
dysproporcji, chocia¿ trudno nie zauwa¿yæ innej
szczególnej cechy – obudowa jest bardzo p³ytka,
jej g³êbokoœæ jest dwa razy mniejsza ni¿ szerokoœæ. Co wiêcej, jej poziomy przekrój jest trójk¹tem, wiêc mimo cienkich aluminiowych œcianek, jej objêtoœæ jest bardzo niewielka – w relacji
do znacznej powierzchni frontu. W tej sytuacji
staje siê zrozumia³e, ¿e same g³oœniki nie mog³y
byæ wiêksze, bo takie zwykle wymagaj¹ te¿ wiêkszej objêtoœci, ni¿ pozostaj¹ca do dyspozycji wewn¹trz Twena. U¿ycie dwóch 12-cm nisko-œredniotonowych w takiej obudowie nie jest wiêc
nieporozumieniem, chocia¿ mo¿na powtórzyæ
pytanie, dlaczego samej obudowie nadano w³aœnie tak¹ formê. Wbrew zwyczajom, ale nie bez
sensu – szeroka przednia œcianka podnosi efektywnoœæ. Dwa 12-cm g³oœniki swoj¹ ca³kowit¹
powierzchni¹ membran, amplitud¹ i w koñcu
iloœci¹ powietrza, jakie mog¹ “przepompowaæ”,
nie siêgaj¹ poziomu nawet jednego g³oœnika 18cm - pomoc szerokiej przedniej œcianki mo¿e byæ
wiêc kluczowa. A co do wygl¹du... patrz¹c na
Twena bardzo ³atwo zapomnieæ o “obowi¹zuj¹cych” w¹skich s³upkach, bo Twen prezentuje siê
bardzo harmonijnie i subtelnie. Nie przesadzajmy – 25-cm szerokoœci, zw³aszcza przy 12-cm
g³êbokoœci, to nic trudnego do ustawienia nawet
w ma³ych pokojach, pod warunkiem wszak¿e, ¿e

ustawiamy coœ ³adnego, co chcemy widzieæ, a nie
chowaæ po k¹tach. A Twen warunek bycia czymœ
dekoracyjnym zdecydowanie spe³nia. Formê
Twena opracowa³ znany szwajcarski projektant
Hannes Wettstein, i trzeba zgodziæ siê z deklaracjami producenta, ¿e jest doskona³¹ kombinacj¹
techniki i estetyki, jak te¿ ¿e tworzy inspiruj¹c¹
alternatywê wzglêdem innych kolumn dostêpnych na rynku. Trudno te¿ przeoczyæ, ¿e
dziêki ich p³askoœci Tweny ³atwo skomponowaæ
z nowoczesnym telewizorem.
Sama technika g³oœnikowa ma w Twenie dwa
oblicza. Klasycznemu ju¿, ale w³asnemu wstêgowemu tweeterowi Piegi towarzysz¹ dwa 12-cm
przetworniki nisko-œredniotonowe sprowadzone z Danii. Piega specjalnie siê tym nie chwali,
ale o ile wstêgowo jest samowystarczalna, to
g³oœniki dynamiczne od dawna sprowadza z ró¿nych firm duñskich. Obecnie w najlepszych modelach znajdziemy Revelatory Scan-Speaka,
a w trochê tañszych, w tym w Twenie – Peerlessy nowych serii HDS i SDS. Membrany 12-cm
g³oœników zastosowanych w Twenie s¹ celulozowe, a ich uk³ady magnetyczne ekranowane. Tak
ma³e i znajduj¹ce siê obok siebie g³oœniki mog³yby pracowaæ w tym samym pasmie nisko-œredniotonowym, tworz¹c z g³oœnikiem wysokotonowym uk³ad dwudro¿ny, ale producent podaje, ¿e
Twen to uk³ad dwuipó³dro¿ny, czyli z dolnym
g³oœnikiem ograniczonym do zakresu niskotonowego. To jednak nie przeszkadza i niskotonowemu, i nisko-œrednionowemu wspólnie sterowaæ uk³adem bas-refleks, którego wylot ma postaæ w¹skiej poziomej szczeliny widocznej tu¿
pod g³oœnikami. Ponownie przywo³uj¹c kszta³t
obudowy mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e Tweny da-
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³oby siê te¿ powiesiæ na œcianie, gdyby tylko uda³o siê odczepiæ kwadratow¹ podstawê i odsun¹æ
je na odleg³oœæ wymagan¹ przez wystaj¹ce
trzpienie przy³¹czeniowe. W szczegó³ach przygotowane do takiej instalacji s¹ dwie znacznie
mniejsze konstrukcje AP3/AS3, maj¹ce podobny
jak w Twenie, trójk¹tny przekrój obudowy.
Maskownica to a¿urowa p³yta stalowa, mocno trzymaj¹ca siê wygiêtymi skrzyde³kami wsuniêtymi w w¹skie pionowe szczeliny. Je¿eli j¹
zdejmiemy, to cienka membrana g³oœnika wysokotonowego nie jest ju¿ niczym chroniona - to
akustycznie bezkompromisowe rozwi¹zanie, ale
nieco ryzykowne. Sami siê o tym przekonaliœmy,
zbli¿aj¹c do g³oœnika metalowy œrubokrêt. Bardzo silny uk³ad magnetyczny, znajduj¹cy siê za
membran¹, gwa³townie nim szarpn¹³... i ca³y
g³oœnik do wymiany. Ale i bez wspó³pracy magnesu, palce dzieci z ³atwoœci¹ odnajd¹ b³yszcz¹c¹
membranê i zrobi¹ jej krzywdê. Tweny z maskownic¹ wygl¹daj¹ wci¹¿ ciekawie, a jak wskazuj¹ pomiary, nie ma ona zbyt du¿ego wp³ywu na
charakterystykê.

Obudowa ma standardow¹ wysokoœæ, ale
przekrój poziomy ca³kowicie odbiegaj¹cy od
panuj¹cej konwencji – bêd¹cy w przybli¿eniu trójk¹tem prostok¹tnym, z przeciwprostok¹tn¹ w roli œcianki przedniej.
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20 lat temu... od tego siê wszystko zaczê³o
– Piega by³a specjalist¹ w produkcji
wstêgowych g³oœników wysokotonowych.
W Szwajcarii zawijaj¹ w sreberka, co siê da.
Minimum na charakterystyce impedancji widaæ przy 4kHz, gdzie wartoœæ spada do 3 omów
(rys. 1), ale dla wzmacniacza wa¿niejszy bêdzie
poziom w zakresie nisko-œredniotonowym,
a tam widzimy 4 omy przy 200-250Hz – Twen to
obci¹¿enie nominalnie 4 omowe, ale w sumie
niezbyt trudne. Du¿¹ zmiennoœæ w zakresie œrednio-wysokotonowym wskazuje na zastosowanie

rys. 1. Twen, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 6. Twen, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości.
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rys. 2. Twen, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

L

A

B

O

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

filtrów wy¿szego rzêdu, a minimum przy 65Hz
(miêdzy dwoma wierzcho³kami niskotonowymi)
na wysoko strojony bas-refleks.
Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) jest
regularna, z lekkim wzmocnieniem najwy¿szych
czêstotliwoœci i ca³kiem sprawnym przetwarzaniem niskich. Godna pochwa³y jest wysoka efektywnoœæ – 87dB przy tak ma³ych g³oœniczkach
nisko-œredniotonowych – na pewno pomog³a
szeroka obudowa.
Charakterystyka z osi 15O le¿y bardzo blisko
charakterystyki z osi g³ównej (k¹t 0 O w p³aszczyŸnie poziomej, wysokoœæ 90cm), na osi 30 O
widaæ ju¿ nie tylko os³abienie wysokich tonów,
ale i do³ek przy 4,5kHz (rys. 3).
Badanie na s¹siednich wysokoœciach (80cm
i 100cm), ale znów “na wprost” ujawnia, ¿e na
wysokoœci 80cm do³ek ten zamienia siê w g³êbok¹, choæ doœæ w¹skopasmow¹ zapad³oœæ (rys. 4).
Mo¿na podejrzewaæ, ¿e to efekt przesuniêæ fazowych miêdzy g³oœnikami przy czêstotliwoœci poImpedancja znamionowa [Ω]*
Efektywność (2,83V/1m) [dB]*
Rek. moc wzmacniacza [W] **
Wymiary (WxSxG) [cm]
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* parametry zmierzone, ** wg danych producenta

rys. 4. Twen, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym na wysokościach
80cm, 90cm i 100cm.

dzia³u, a st¹d wnioskowaæ, ¿e jest ona doœæ wysoka – w³aœnie ok. 4,5kHz – co jednak nie dziwi
dla uk³adu ma³ego nisko-œredniotonowego i delikatnej wst¹¿ki wysokotonowej. Na wysokoœci
100cm charakterystyka w okolicach 4-6kHz zostaje uwypuklona, wiêc tam zachodzi pe³na integracja fazowa, byæ mo¿e ta wysokoœæ jest w intencjach producenta najw³aœciwsz¹ dla ods³uchów.

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

Maskownica wp³ywa na charakterystykê w zakresie wysokich tonów, ale zmiany nie s¹ dramatyczne (rys. 5)
Rys. 6 wyjaœnia, ¿e dziêki bardzo silnemu
promieniowaniu z otworu uk³adu bas-refleks,
mimo jego wysokiego strojenia, uda³o siê uzyskaæ spadek –6dB przy ca³kiem niskich 45Hz.

Uk³ad magnetyczny wstêgowego g³oœnika wysokotonowego zamkniêty jest w prostok¹tnym bloku,
jednoczeœnie izoluj¹cym jego uk³ad drgaj¹cy od
ciœnienia z g³ównej komory obudowy.
Charakterystyczne naklejki na ekranach
g³oœników nisko-œredniotonowych
zdradzaj¹, ¿e wyprodukowa³
je Peerless.
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iega jest najlepiej znan¹ szwajcarsk¹ firm¹ g³oœnikow¹, i szczerze mówi¹c, inne w ogóle nie przychodz¹ mi do g³owy. Czy w zwi¹zku z tym
na podstawie próbek Piegi mo¿na wnioskowaæ, jaka jest “szwajcarska szko³a brzmienia”? Zostawmy jednak wszelkie szko³y i style, tu i teraz chodzi
nam konkretnie o Twena. Ta nieco zaskakuj¹ca konstrukcja ma w ofercie
Piegi specjalny, indywidualny status, ale jej brzmienie jest zupe³nie regularne, prawid³owe, wrêcz wybitne w swoim zrównowa¿eniu. NajwyraŸniej
politycznie wa¿na rola Twena zmobilizowa³a konstruktorów do ustalenia
maksymalnie liniowej, neutralnej charakterystyki, a wcale nie prowokowa³a do kreowania oryginalnego, zaskakuj¹cego obrazu dŸwiêkowego. Ale
to wcale nie szczególna w³aœciwoœæ Twena, lecz przyjêty ju¿ dawno kurs
Piegi, którego Twen jest tylko dobrym przyk³adem. To godne uznania,
chocia¿ dla niektórych taka normalnoœæ i zupe³ny brak fajerwerków nie
bêdzie ca³kowicie satysfakcjonuj¹cy. Skala dŸwiêku, jak¹ mo¿e obs³ugiwaæ
Twen, na pewno nie jest imponuj¹ca, je¿eli porównamy j¹ do wiêkszoœci
kolumn wolnostoj¹cych z tego zakresu cenowego (testowanych przez kilka
minionych miesiêcy). Jest jednak w brzmieniu Twena dojrza³oœæ, wype³nienie, brak wyszczuplenia, powodowanego przez wycofanie prze³omu niskich
i œrednich tonów, charakterystycznego dla wielu uk³adów dwudro¿nych,
równie¿ wolnostoj¹cych, mimo ¿e sam bas mo¿e byæ dobrze zaznaczony,
a nawet rozci¹gniêty. W Twenach proporcje s¹ inne – przy umiarkowanych
poziomach g³oœnoœci otrzymujemy dŸwiêk mocny, nasycony, œwietnie zintegrowany, bez œladu os³abienia ni¿szego œrodka. Wrêcz przeciwnie – powy¿sze cechy i ogólne wra¿enie dŸwiêku spójnego wynikaj¹ w du¿ej mierze
z tego, ¿e œrednica jest lekko uprzywilejowana, ale bez zaakcentowania jej
wy¿szego podzakresu, co kszta³tuje wra¿enie naturalnoœci i komunikatywnoœci, bez napiêcia i agresywnoœci. Dopiero wiêksze g³oœnoœci lub znaczniejsze skoki dynamiki powoduj¹, ¿e dŸwiêk poddaje siê kompresji, i zamiast rozwijaæ, sp³aszcza siê, objawiaj¹c limity skromnego uk³adu g³oœnikowego. Twen – to chyba oczywiste – nie jest mocarzem basu. Wydaje siê on
siêgaæ ca³kiem nisko, ale pozostaje delikatny, zmiêkczony, z tym ¿e bardzo
³adnie po³¹czony ze œrodkiem. Jest to minimum, które czyni dŸwiêk kompletnym i komfortowym, i pozwala plany zakupu subwoofera odsun¹æ na
póŸniej. Tym bardziej, ¿e bardzo umiejêtnie i elegancko zharmonizowano
obydwa skraje pasma – pozwalaj¹c mocnej œrednicy graæ pierwsze skrzypce, równie¿ wysokie tony s¹ jej podporz¹dkowane, wplecione, nie aspiruj¹
do roli pierwszoplanowej, chocia¿ to przecie¿ g³oœnik wysokotonowy jest
w tym zestawie prawdziwym technicznym rodzynkiem. Jego jakoœæ nie objawia siê jednak najmniejszym efekciarstwem, a jedynie – i a¿ – subtelnoœci¹, czystoœci¹ bogato ró¿nicowanych wybrzmieñ; mimo to nie przykuwaj¹
one uwagi, nie rozjaœniaj¹ ca³ego brzmienia. W ogólnym wra¿eniu Tweny
nie wynosz¹ na wysoki poziom analitycznoœci, nie brzmi¹ nadzwyczaj krystalicznie, lecz spokojnie, bez nerwowoœci, przerysowañ i przebarwieñ, tyle
¿e pewn¹ kresk¹ maluj¹ brzmienie kompetentne, uporz¹dkowane. Ograniczenia dynamiczne nie pozwalaj¹ uznaæ ich za w pe³ni uniwersalne, ale
wszelka muzyka oparta na instrumentarium akustycznym zabrzmi bardzo
wdziêcznie i prawdziwie.

TWEN
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

8000
ELCO-EXIM
www.elcoexim.com

Wykonanie i komponenty
Niekonwencjonalne, nowoczesne wzornictwo na
bazie aluminiowej obudowy. Legendarny, wstêgowy
g³oœnik wysokotonowy Piegi. Skromniejsze, ale dobre
nisko-œredniotonowe.
Laboratorium
Zrównowa¿enie, dobra efektywnoœæ, impedancja
umiarkowanie wymagaj¹ca.
Brzmienie
Spójne, neutralne, rytmiczne i dynamiczne - dopóki
nie przesadzimy z g³oœnoœci¹.
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Vienna Accoustics
MOZART GRAND
Historia firmy wiedeñskich akustyków liczy sobie ju¿ prawie
dwadzieœcia lat – dorobek i tradycja nie s¹ mo¿e porównywalne do
najwiêkszych g³oœnikowych weteranów, ale za³o¿yciel firmy
o dŸwiêcznym i wdziêcznym nazwisku Gangsterer, mleka pod w¹sem
te¿ dawno ju¿ nie ma. Firmê mo¿na zaliczyæ do ligi producentów
œredniej wielkoœci, a mo¿e ma³ych, ale ju¿ dobrze znanych na ca³ym
œwiecie. Perfekcyjnie wykonane, charyzmatycznie brzmi¹ce,
a z umiarem wycenione kolumny kupuj¹ nie tylko audiofile.
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Klasyk w nowej wersji

D

o porównania z Pieg¹ Twen jeszcze lepiej pasowa³by
inny model Vienny – Schonberg, w podobnym do Twena
stylu, nie mniej awangardowy, w aluminiowej obudowie,
znacznie szerszej ni¿ g³êbokiej, kosztuj¹cy tylko trochê wiêcej –
10 000 z³ za parê. Jednak Schonbergi ju¿ testowaliœmy, a wspominamy je nie tylko ze wzglêdu na stylistyczne konotacje z Piegami,
ale i dla zwrócenia uwagi, ¿e od prawie dwudziestu lat znana
i wci¹¿ kultywowana jako g³ówny nurt koncepcja estetyczna,
której przyk³adem jest tutaj Mozart Grand, nie ma ju¿ monopolu
w ofercie Vienny. Prze³amanie nast¹pi³o kilka lat temu, wraz
z Schonbergiem i ca³¹ jego kinowodomow¹ rodzink¹ – g³oœnikami
efektowymi, centralnym i subwooferem. Jednak ten ciekawy
i wielce obiecuj¹cy swoj¹ oryginalnoœci¹ kierunek rozwoju oferty
nie by³ dalej kontynuowany, i kolejne konstrukcje Vienny znowu
przypomina³y to, czym firma zas³ynê³a w latach 90. ubieg³ego
wieku. Wci¹¿ wiêc piszemy i mówimy o stylu Vienny, maj¹c przy
tym na myœli klasyczne obudowy, piêknie fornirowane i lakierowane, ale kto szuka czegoœ zupe³nie innego, brawurowego, ultranowoczesnego, nie musi wcale iœæ do szwajcarskiej konkurencji...
W zesz³ym roku firma odœwie¿y³a, czy raczej generalnie wyremontowa³a ca³¹ podstawow¹ czêœæ oferty, wymieniaj¹c wszystkie modele na nowe, ale podstawowe cechy ogólnej koncepcji
estetycznej pozosta³y bez zmian. Klasyczne Vienny to wci¹¿ kolumny, które mo¿na polecaæ znajomym opisuj¹c je prostymi s³owami: “bardzo ³adne”. Ich urok jest oczywisty, bezpretensjonalny i uniwersalny, nie bierze siê z wyuzdanych kszta³tów, które
kogoœ zafascynuj¹, a kogo innego odrzuc¹. To styl bêd¹cy po³¹czeniem pó³nocnoeuropejskiego minimalizmu i dba³oœci o detale
– ale bez prze³adowania dekoracjami - i po³udniowoeuropejskiej
(a dok³adnie w³oskiej) atencji dla naturalnego drewna i p³ynnoœci
kszta³tów. Taka koncepcja nie ma w sobie nic rewolucyjnego
i nie wymaga nawet od projektanta wielkiego talentu, jednak poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko w innym miejscu – jakoœæ stolarki jest tu kluczowa, ze szczególnym podkreœleniem
jakoœci fornirów i ich lakierowania. Tym w³aœnie Vienny najbardziej zwracaj¹ uwagê – piêknymi wykoñczeniem wszystkich œcianek. Mozart Grand dostêpny jest w trzech wersjach forniru –
klonu, czereœni i palisandru, a tak¿e pokryty lakierem fortepianowym. Zaraz potem zwracamy uwagê na zaokr¹glenia krawêdzi,
obecne nie tylko w obrysie przedniej, ale i tylnej œcianki – ta pod
wzglêdem wykonania jest traktowana podobnie jak front, ani trochê gorzej. Widaæ precyzyjne dylatacje miêdzy p³ytami, oko ciesz¹ tak¿e eleganckie akcesoria – cokó³, zaciski przy³¹czeniowe,
a tak¿e subtelna, ale i pomys³owa maskownica.
Ogl¹dany od frontu cokó³ wydaje siê bardzo masywny, ale
sk³ada siê z dwóch aluminiowych elementów opasuj¹cych z przodu i z ty³u doln¹ czêœæ obudowy, w wysuniêtych naro¿nikach ma
gwinty na bardzo du¿e kolce. Gdyby jednak komuœ takie ciê¿kie
dodatki przeszkadza³y, mo¿e wkrêciæ kolce bezpoœrednio w doln¹ œciankê obudowy. Kolumna nie ma a¿ tak niepokoj¹cych proporcji, aby grozi³o to natychmiastow¹ wywrotk¹.

Zespo³y g³oœnikowe 7000-8000 z³ HI-FI

Maskownice Vienny od dawna mocowane
s¹ do przedniej œcianki za poœrednictwem bardzo cienkich ko³eczków, dziêki czemu odpowiednie dla nich uchwyty na froncie obudowy
s¹ niewiele wiêksze, i nie szpec¹ go wtedy, gdy
maskownica jest zdjêta. Ale w konstrukcjach tej
generacji maskownica ma nowy ciekawy szczegó³, który jest dobrym przyk³adem, jak nic nie
kosztuj¹cy, ale pomys³owy detal mo¿e wp³yn¹æ
na obraz ca³oœci. Otó¿ przez ca³¹ wysokoœæ maskownicy (która zas³ania wiêksz¹ czêœæ frontu)
biegnie delikatna, ale wyraŸna rysa – kilkumilimetrowe wg³êbienie. Niby nic, a dziêki temu kolumna z za³o¿on¹ maskownic¹ nie wygl¹da ju¿
tak bezp³ciowo, nabiera charakteru, jest ciekawsza, i wydaje siê jeszcze bardziej wysmuk³a.
I myœla³em, ¿e tylko o to chodzi, ale znalaz³em maskownicê na firmowej liœcie akustycznych zalet Mozarta – owo biegn¹ce poœrodku
wciêcie ma mieæ w³aœciwoœci koryguj¹ce, minimalizuj¹ce negatywny wp³yw ca³ej maskownicy
na brzmienie, ewentualnie ma pozwalaæ na strojenie kolumn – czyli zmieniaæ ich brzmienie... ¯e
jedno k³óci siê z drugim, trudno; nie b¹dŸmy takimi miernotami, aby szukaæ logiki w audiofilskim
œwiecie.

Œrodkowy pas tylnej œcianki obejmuje dwa otwory
bas-refleks i parê zacisków
przy³¹czeniowych....
... a tak¿e po³¹czon¹ z nimi
bezpoœrednio zwrotnicê.

Mozart Grand jest najnowsz¹ wersj¹ konstrukcji, która wraz z imieniem s³ynnego kompozytora pojawi³a siê w po³owie lat. 90. ubieg³ego
wieku. Sami testowaliœmy ju¿ Mozarty, które
i wczeœniej by³y uk³adem opartym na dwóch
g³oœnikach 14-cm. Obecnie stosowane przetworniki wydaj siê nieco wiêksze, ale to raczej
tylko efekt powiêkszenia kosza do regularnego
okrêgu, podczas gdy wczeœniej by³y to Seasy
z koszami o charakterystycznym, “szczuplejszym” obrysie. Mo¿na dodaæ, ¿e g³oœniki stosowane obecnie w Grand Mozartach, pojawi³y siê
kilka lat wczeœniej, w podobnej konfiguracji, we
wspominanym Schonbergu, i st¹d obydwie konstrukcje s¹ pod tym wzglêdem bardzo podobne,
chocia¿ wzorniczo kompletnie ró¿ne. Membrany
wygl¹daj¹ bardzo ciekawie, bo s¹ niemal przezroczyste – materia³ ten opracowa³ (a ca³e g³oœniki wyprodukowa³) norweski Seas, chocia¿
Vienna nie wspomina o tym ani s³owa,
a chwali siê dalszymi, w³asnymi udoskonaleniami tego materia³u, polegaj¹cymi na dodaniu ró¿nych odmian polimerów. Generalnie
jest to membrana z gatunku polipropylenowych. Kosze g³oœników s¹ odlewane, a uk³ady
magnetyczne ekranowane – jednak g³oœnik wysokotonowy ekranowany ju¿ nie jest. Tweeter to
klasyczny Scan-Speak – 28mm jedwabna kopu³ka
z rodziny D2905, z upodobaniem stosowana
przez Viennê od wielu lat w wiêkszoœci konstrukcji. Ustaliliœmy wiêc, ¿e Vienna Acoustics
Najsolidniejsze oparcie
zapewniaj¹ cztery kolce
mocowane do dwóch masywnych metalowych listew,
ale mo¿na je te¿ wkrêciæ
bezpoœrednio w doln¹ œciankê
obudowy.
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nale¿y do tej grupy (wiêkszoœciowej) producentów zespo³ów g³oœnikowych, którzy same przetworniki kupuj¹ od specjalistów w tej dziedzinie,
a skupiaj¹ siê na projektowaniu i strojeniu ca³ych
kolumn, maj¹c oczywiœcie zapewnione dostawy
piêknych obudów.
Poprzednie Mozarty, chocia¿ mia³y dwa g³oœniki 14-cm, by³y uk³adem dwudro¿nym (obydwa
pracowa³y w zakresie nisko-œredniotonowym).
Mozart Grand to ju¿ uk³ad dwuipó³dro¿ny, czego
mo¿na byæ niemal pewnym widz¹c rozsuniêcie
obydwu “piêtnastek”. Oczywiœcie nie oznacza
to, ¿e tak musi wygl¹daæ uk³ad dwuipó³dro¿ny,
ale przy takiej konfiguracji ni¿sze odfiltrowanie
dolnego g³oœnika jest w zasadzie obowi¹zkowe,
jeœli nie chce siê wywo³aæ powa¿nych zaburzeñ
na charakterystykach kierunkowych.
Producent przedstawia zwrotnicê jako zestaw filtrów 6dB i 12dB/okt., prawdopodobnie
³agodniejsze filtrowanie dotyczy g³oœnika niskotonowego, a nieco ostrzejsze nisko-œredniotonowego i wysokotonowego. Obiecywane s¹ bardzo
dobre komponenty zwrotnicy – polipropylenowe
kondensatory, cewki powietrzne i metalizowane
rezystory, wszystkie dobrane z tolerancj¹ nie
wiêksz¹ ni¿ 1%. Zwrotnica zmontowana jest na
pionowej p³ytce drukowanej, po³¹czonej bezpoœrednio z pojedyncz¹ par¹ zacisków. Dostêp do
niej pojawia siê wraz z odkrêceniem d³ugiego
fragmentu tylnej œcianki, który obejmuje te¿ dwa
tunele bas-refleks, wyprowadzone z niezale¿nych komór obydwu 15-cm g³oœników. Tunele s¹
d³ugie dla ustalenia niskich czêstotliwoœci rezonansowych, co wi¹¿e siê z przyjêtym modelem
strojenia QB3, zapewniaj¹cym dobre w³aœciwoœci
impulsowe, a jak pokazuj¹ pomiary i ods³uch –
równie¿ bardzo niskie zejœcie basu. Sposób wyt³umienia obudowy jest doœæ niekonwencjonalny
- zamiast typowego wyklejania wszystkich œcianek, w wybranych miejscach umieszczono kostki
doœæ gêstego materia³u t³umi¹cego (po jednej
w ka¿dej komorze). Z jakiej strony nie ogl¹dalibyœmy Mozarta, to pod wzglêdem techniki i wykonania jest on rzeczywiœcie Grand.
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Klasyczna jedwabna kopu³ka w towarzystwie przezroczystych polipropylenowych
membran dwóch “piêtnastek”, a wszystko
to w piêknej obudowie. I technika,
i estetyka na wysokim poziomie.
S³owa uznania zarówno dla Vienny, jak i dla
Piegi za rzetelne informacje na temat impedancji
znamionowej – obydwie konstrukcje przedstawiane s¹ bez ¿adnych wykrêtów jako 4-omowe.
Mozart Grand jest przy tym obci¹¿eniem trochê
trudniejszym, gdy¿ wartoœæ modu³u impedancji
w zakresie 150-200Hz spada nawet nieco poni¿ej poziomu 3 omów (rys. 1).

rys. 2. Mozart Grand, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 1. Mozart Grand, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 6. Mozart Grand, charakterystyki przetwarzania
w zakresie niskich częstotliwości.

rys. 4. Mozart Grand, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym na wysokościach
80cm, 90cm i 100cm.

rys. 5. Mozart Grand, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.
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rys. 3. Mozart Grand, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300
w płaszczyźnie poziomej.

Rys. 2 nie pozwala na skrótowy komentarz
mówi¹cy o charakterystyce przetwarzania bliskiej liniowoœci, bo wyraŸne pofalowanie i os³abienie zakresu 1-6kHz nie mo¿e pozostaæ niezauwa¿one i trudno podejrzewaæ, ¿e nie bêdzie
mia³o wp³ywu na brzmienie - podobnie jak wyeksponowane wysokie tony. Komplementowaæ
wypada rozci¹gniêcie charakterystyki w stronê
niskich tonów – spadek –6dB pojawia siê dopiero
przy 30Hz!
Ustawianie siê wzglêdem Mozarta na osiach
innych ni¿ oœ g³ówna, czyli w tym przypadku pod
k¹tami 15O i 30O w p³aszczyŸnie poziomej niewiele zmienia sytuacjê w zakresie 1-6kHz, chocia¿ jak
zwykle obni¿a poziom wysokich tonów (rys. 3).
Mo¿e w takim razie wybrana wysokoœæ 90cm
nie jest optymalna? Zbadaliœmy charakterystyki
na osiach 80cm i 100cm, ale nie znaleŸliœmy wyraŸnie ³adniejszego przebiegu (rys. 4). Na wysokoœci 80cm do pewnego stopnia wype³niaj¹ siê
Impedancja znamionowa [Ω]*
Efektywność (2,83V/1m) [dB]*
Rek. moc wzmacniacza [W] **
Wymiary (WxSxG) [cm]
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* parametry zmierzone, ** wg danych producenta

okolice 4kHz, ale na wysokoœci 100cm zapad³oœæ
przy 3-4kHz pog³êbia siê. Lepiej wiêc siedzieæ
nisko, ewentualnie pochyliæ Mozarty do ty³u (co
by³o zalecane przy ich poprzedniej wersji).
Maskownica, która mia³a mieæ specjalne
w³aœciwoœci akustyczne, okazuje siê rzeczywiœcie
powa¿nie ingerowaæ w charakterystykê, równie¿
w tym zakresie, w którym by³a ona pofalowana,
ale sytuacja nie ulega poprawie, zmienia siê uk³ad
górek i do³ków, do równomiernoœci jest wci¹¿
daleko (rys. 5).
G³oœniki nisko-œredniotonowe od
Seasa, a wysokotonowy od ScanSpeaka – taki podzia³ ról jest
stosowany od lat w wielu
konstrukcji austriackiej
firmy.

4
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Rys. 6 wyjaœnia, jakim sposobem Mozartom
udaje siê osi¹gn¹æ tak nisk¹ doln¹ czêstotliwoœæ
graniczn¹ – zarówno niskim strojeniem uk³adu
rezonansowego (38Hz), ale przede
wszystkim jego bardzo efektywnym dzia³aniem.
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Zespo³y g³oœnikowe 7000-9000 z³ HI-FI
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o¿na by (a mo¿e nawet powinno siê) w tym miejscu z marszu przejœæ
do brzmieniowych konkretów, jednak nie potrafiê uwolniæ siê od
przypuszczeñ, i czasami od ich wyra¿ania, jakie mog¹ byæ wra¿enia potencjalnych klientów, którzy zwracaj¹c uwagê na okreœlon¹ konstrukcjê g³oœnikow¹, ju¿ na podstawie jej wygl¹du mog¹ mieæ pewne oczekiwania. Mo¿e
to mieæ te¿ znaczenie dla samej oceny brzmienia – gdyby np. kolumny
jednoznacznie du¿e, wielodro¿ne, wyposa¿one w kilka niskotonowych (albo jeden wielki) nie imponowa³y basem i dynamik¹, by³oby to z pewnoœci¹
rozczarowuj¹ce. A gdyby schludne, ale surowe Proaki nie reprezentowa³y
neutralnoœci i liniowoœci, odbiera³bym to jako dysonans, nieporozumienie,
gdy¿ s¹ to kolumny przede wszystkim dla konserwatywnego, ortodoksyjnego audiofila, który ceni prostotê formy i rzetelnoœæ treœci. Wymieniam
Proaki nie przypadkiem, bo s¹ one w Polsce czêsto porównywane do Vienny – gdy¿ od wielu lat obydwie firmy reprezentowane s¹ u nas przez tego
samego dystrybutora. Ale nawet w pismach audiofilskich, przy wszelkich
przejawach szacunku dla powœci¹gliwoœci Proaka, równie czêsto pojawia
siê uznanie i sympatia dla mniej “kanonicznego”, ale jak¿e mi³ego dla ucha,
przyjaznego, nie stuprocentowo neutralnego, ale sprawnie zorganizowanego brzmienia kolumn Vienny. A kiedy skojarzymy takie brzmienie z ich dopieszczonym, s³odkim wygl¹dem, satysfakcja jest pe³na, bo i tu nastêpuje
harmonia. Intuicyjnie oceniam, ¿e tak wygl¹daj¹ce kolumny maj¹ prawo tak
graæ, a nawet ¿e tak graæ im wypada, bo to podobna estetyka, kierowana
do klienta ceni¹cego barwê, miêkkoœæ, ocieplenie, zaokr¹glenie, jak te¿
przejrzystoœæ i blask. I tak w jednym zdaniu mo¿na by przedstawiæ Mozarty,
jak te¿ wiêkszoœæ kolumn Vienny. Góra pasma jest aktywna, gdzieœ tam
podbarwiona, ale elegancka – nie ma w niej niczego bolesnego, czy nawet
nieprzyjemnego, ani szklistoœci, ani metalicznoœci, ani zapiaszczenia. G³adka, zwinna, wyrazista, wcale nie próbuje ca³kowicie wkleiæ siê w œrodek.
Na drugim skraju pasma z podobn¹ swobod¹ ukszta³towany bas – wydaje
siê, ¿e schodzi bardzo nisko, tak - bardzo nisko, tam wyraŸnie zmiêkcza
siê, co w zamian za takie rozci¹gniêcie mo¿na ju¿ spokojnie wybaczyæ,
a nawet polubiæ – bo z twardym, konturowym uderzeniem po prostu nie
pasowa³by do ca³oœci. Wy¿szy podzakres basu zosta³ wiêc odpuszczony,
Mozarty nie nabij¹ muzyce rytmu, chocia¿ dobrze nasyc¹ j¹ niskotonow¹
substancj¹ – ale te¿ bez przesady, który wywo³a³by jakiœ tonalny przechy³.
Œrednie tony s¹ delikatne, na pewno mniej masywne ni¿ w Twenach, ale
dziêki swojej soczystoœci i plastycznoœci czytelne i proporcjonalne. Mozarty
nie sposób oskar¿yæ o zmulenie (zmiêkczenie najni¿szych tonów ju¿ im darowaliœmy), ale i nie da siê im zarzuciæ wyostrzenia (chyba ¿e za takowe ktoœ
uzna radosne cykanie wysokich tonów). Zaokr¹glenie dŸwiêków nie wywo³uje ich zlewania siê, a g³êboka scena dŸwiêkowa tym bardziej poprawia separacjê Ÿróde³. Podobnie jak w przypadku Twena, mo¿liwa do osi¹gniêcia skala
dŸwiêku nie dosiêgnie rekordów ustanawianych przez wielodro¿ne monstra z dwóch poprzednich odcinków testu, ale jest porównywalna do obserwowanej trzy miesi¹ce temu wraz z dwuipó³dro¿nymi duñskimi konstrukcjami. Relaksuj¹ce, ³agodz¹ce, ale i charyzmatyczne brzmienie, zatrzymuj¹ce w fotelu na d³u¿ej. Przyjemnie ich s³uchaæ, przyjemnie na nie patrzeæ.

MOZART GRAND
Cena (para)[z³]
Dystrybutor

7000
AUDIO KLAN
www.audioklan.com.pl

Wykonanie i komponenty
Luksusowo wykonana obudowa, bardzo dobre
przetworniki i wszystkie elementy konstrukcji. Klimat
prawdziwego hi-endu za umiarkowan¹ cenê.
Laboratorium
Os³abienie i pofalowanie zakresu 1-6kHz, wzmocnienie wysokich, bardzo nisko siêgaj¹cy bas – minus 6dB
przy 30Hz!
Brzmienie
Plastyczne, nasycone i ocieplone, ale nie pozbawione
blasku i przejrzystoœci. Pog³êbiona scena, du¿a dawka
w³asnej kreacji.
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