
Gdy by się przyj rzeć ca łe mu ryn ko wi
ko lumn gło śni ko wych, to oka za ło -

by się, że nie mal wszyst kie wy ko rzy -
stu ją osob ny gło śnik dla re pro duk cji
za kre su wy so ko to no we go. Zda rza ją się
ko lum ny z twe ete rem hy bry do wym
(w któ rym wy so kie to ny są od twa rza ne
przez dwa prze twor ni ki), cza sem gło -
śni ki współ o sio we, w któ rych ko puł ka
wy so ko to no wa mie ści się fi zycz nie
w osi gło śni ka śred nio to no we go. Tak
jest np. w ko lum nach KEF -a lub w Ca -
bas sach z se rii Ar tis. Na mar gi ne sie
war to wspo mnieć o ko lum nach zbu do -
wa nych na prze twor ni kach peł no pa -
smo wych, np. Low the ra. To wy ją tek po -
twier dza ją cy re gu łę i do tej po ry po -
mysł ten znaj do wał nie wie lu na śla -
dow ców.
Ber liń ski pro du cent Au dium po ja wił
się w Pol sce nie spo dzie wa nie, a je go
ko lum ny po raz pierw szy mie li śmy oka -
zję zo ba czyć i po słu chać w jed nym
z po miesz czeń fir my De ci bel na ze szło -

rocz nym Au dio Show. Ofer ta skła da się
z 3 mo de li; naj mniej szą jest re cen zo -
wa na tu taj ko lum na pod staw ko wa, 
a 2 mo de le pod ło go we róż nią się stro -
je niem obu do wy – więk sze Comp 7
ma ją re zo na tor po pra wia ją cy od twa -
rza nie ni skich czę sto tli wo ści.

BU DO WA 
Fir ma sta ra ła się po łą czyć ce chy ko -
lumn z gło śni kiem współ o sio wym z ko -
lum na mi wy ko rzy stu ją cy mi tyl ko je den
gło śnik sze ro ko pa smo wy, choć kon -
cep cja punk to we go źró dła dźwię ku
przy bra ła bar dzo ory gi nal ną for mę.
Ser cem wszyst kich ko lumn Au dium
jest nie wiel ki sze ro ko pa smo wy gło śnik
stoż ko wy o śred ni cy 76 mm z mem bra -
ną pa pie ro wą, wzmac nia ną włók na mi
bam bu so wy mi. Ten fi li gra no wy prze -
twor nik ob słu gu je za kres wy so ko to no -
wy i śred nio to no wy. W wal ce z kie run -
ko wo ścią w gór nych re je strach po ma -
ga mu alu mi nio wy ma syw ny ko rek tor

fa zo wy, któ ry zna lazł się w cen trum
mem bra ny. Gło śnik wy glą da wy jąt ko -
wo cie ka wie od spodniej stro ny – w na -
pę dzie za sto so wa no neo dy mo wy układ
ma gne tycz ny, a kosz, choć nie wiel kich
roz mia rów, jest od le wa ny. Per fo ra cje
pod dol nym re so rem po zwa la ją
na wen ty la cję cew ki. Ze wnętrz ne gu -
mo we za wie sze nie umoż li wia cał kiem
du że wy chy le nia mem bra ny (jak na tak
nie wiel ką śred ni cę), co spra wia, że ła -
two uwie rzyć w de kla ra cje pro du cen ta,
iż gło śnik ten po kry wa za kres od 150
Hz do 20 kHz. Ma my za tem do czy nie -
nia z ko lum ną emi tu ją cą du ży za kres
czę sto tli wo ści z jed ne go punk tu, co
jest wa run kiem trud nym do speł nie nia
przez tra dy cyj ne ze sta wy gło śni ko we,
któ re za wsze ma ją pro ble my ze spój -
no ścią fa zo wą od da lo nych od sie bie
prze twor ni ków. Pa pie ro wy sto żek
wspo ma ga ny jest w za kre sie ba so wym
przez wo ofer z owal ną mem bra ną o wy -
mia rach 230 x 150 mm. Umiesz czo no
go na dol nej ścian ce. Szcze li na mię dzy
pod sta wą a obu do wą gwa ran tu je swo -
bod ny prze pływ po wie trza. Gło śnik ma
dość cięż ką i bar dzo sztyw ną mem bra -
nę z po wle ka nej ce lu lo zy, któ rej we -
wnętrz na stro na przy po mi na sta re wę -
glo we mem bra ny Scan Spe aka. Wy ko -
na nie gło śni ka nie bu dzi ja kich kol wiek
za strze żeń. Od le wa ny kosz, wen ty lo -
wa na cew ka i po kaź ny układ ma gne -
tycz ny utwier dza ją w prze ko na niu, że
ma my do czy nie nia z uczci wym po dej -
ściem do klien ta. 
Obu do wa zo sta ła zmon to wa na z gru -
bych pa ne li MDF, przy czym bocz ne
ścian ki są za krzy wio ne, co ma przy czy -
nić się, ogra ni cze nia wpły wu fal sto ją -
cych. Ścian ki po kry to czo po wa ną gąb -

ką, a gło śnik śred nio -wy so ko to no wy
do stał osob ną ko mo rę w po sta ci za -
mknię tej rur ki wy peł nio nej wa tą
– dzię ki te mu ru chy mem bra ny ba so -
wej nie wpły wa ją na za cho wa nie ma łe -
go stoż ka śred nio -wy so ko to no we go.
Nie mniej sze wra że nie ro bi skom pli ko -
wa ny filtr. Sy gnał do gło śni ka ba so we -
go fil tro wa ny jest cew ką po wietrz ną
i kon den sa to rem po li pro py le no wym,
układ do gło śni ka śred nio -wy so ko to -
no we go jest znacz nie bar dziej skom -
pli ko wa ny, ale kom po nen ty są wy bor -
ne.

BRZMIE NIE
Po dob nie jak więk szość au dio fi lów
o nie co dłuż szym sta żu, do no wa tor -
skich po my słów w bu do wie ko lumn
gło śni ko wych pod cho dzę z re zer wą.
Zre zy gno wa nie z au to no micz ne go gło -
śni ka wy so ko to no we go na ko rzyść
stoż ka o spo rej bądź co bądź śred ni cy,
wy da wał mi się przed od słu chem po -
my słem nie co kar ko łom nym. Mi mo
wszyst ko do od słu chów pod sze dłem
bez uprze dzeń, ma jąc w pa mię ci, że
na Au dio Show ko lum ny Au diu ma gra ły
cał kiem do brze. 
W pierw szej chwi li by łem za sko czo ny,
że brzmie nie jest cał kiem atrak cyj nie.
Nie jest do koń ca neu tral ne i sły chać
gdzie nie gdzie pew ne prze kła ma nia,
ale mie ści się w ra mach au dio fil skiej
„nor mal no ści” – a przy oka zji pro po -
nu je nie co in ne po dej ście do re pro duk -
cji dźwię ku. Za cznij my jed nak od wad.
Nie sły chać te go od ra zu, ale wy star czy
wło żyć do od twa rza cza zna ne nam na -
granie for te pia no we, a prze kła ma nia
bar wo we, jak zwy kle, wyj dą na wierzch.
Au diu my nie co za okrą gla ją śred ni za -
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TEST GRUPOWY Ko lum ny kom pak to we (5000-8000 zł)

Oryginalna koncepcja głośnikowa wcale
nie musi się kłócić z wysoką wiernością
brzmienia. Audiumy Comp 3 to jedne
z ciekawszych kolumn, jakie miałem
okazję ostatnio recenzować
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kres pa sma, nie za wsze po dą ża jąc za ide al nie neu -
tral nym wzor cem. Pod tym wzglę dem Pro Aki, a tym
bar dziej Dy nau dio, po ka zy wa ły więk szą rze tel ność
wzglę dem ma te ria łu dźwię ko we go, po nie waż są
znacz nie bar dziej neu tral ne, a przez to – bar dziej
szla chet ne. Do ma nie ry Au diu mów moż na się w mia rę
szyb ko przy zwy cza ić, po nie waż ko lum ny te sta ra ją się
być bar dzo eks pre syj ne wła śnie w tym tro chę pod ko -
lo ro wa nym śred nim za kre sie czę sto tli wo ści. Brzmie -
nie nie raz za sko czy ło mnie szcze gó ło wo ścią. Te ko -
lum ny z wiel ką ła two ścią po tra fią prze ka zać du żo in -
for ma cji o na gra niu. Są w tym pre cy zyj ne i zna ko mi cie
do zu ją dy na mi kę.
Po cząt ko wo oba wia łem się o ja kość wy so kich to nów.
Rze czy wi ście, w tej dzie dzi nie też nie jest do koń ca
tak, jak je ste śmy do te go przy zwy cza je ni. So pra nów
na pew no nie jest za ma ło. Pod wzglę dem zrów no wa -
że nia to nal ne go nie jest źle, na wet cza sem wy da wa ło
mi się, że wy so kie to ny są tro chę za bar dzo pod kre -
ślo ne. Nie ma ją jed nak ani ak sa mit no ści ko pu łek tek -
styl nych, ani prze ni kli wo ści i szcze gó ło wo ści ko pu łek
me ta lo wych, ani też wy ra fi no wa nia wstęg. Brzmie nie
nie jest mę czą ce, ale sły chać, że so pra ny nie są naj -
moc niej szą stro ną tych ko lumn. Jest OK, lecz wie le in -
nych ko lumn le piej trak tu je ten za kres pa sma.
Naj więk szy mi za le ta mi Au diu mów są na to miast bar -
dzo cie ka wa ste reo fo nia i ich prze ni kli wość w śred -
nim za kre sie pa sma. Ty mi dwo ma ce cha mi po tra fią
stwo rzyć bar dzo atrak cyj ny ob raz dźwię ko wy, któ ry
z cza sem po tra fi ode rwać nas od rze czy wi sto ści. Jest
w tych ko lum nach ele ment ma gicz ny, któ ry spra wia,
że z przy jem no ścią się ga my po na stęp ne na gra nie.
Za sko czy ła mnie też ich cał kiem do bra dy na mi ka. Te
ko lum ny ma ją, wbrew po zo rom, cał kiem spo ry po ten -
cjał i – o ile nie prze sa dzi my z gło śno ścią – są w sta -
nie za pew nić bar dzo spon ta nicz ne brzmie nie. Cał -
kiem uda nie ze stro jo no gło śnik ba so wy da ją cy przy -
jem ne opar cie w ni skich to nach. Nie jest to ła twe
przy te go ty pu kon struk cji, ale kon struk tor wy szedł
z te go za da nia obron ną rę ką. Bas jest cał kiem ład nie

zszy ty z resz tą pa sma i za pew nia jej mi łe opar cie.
Prze strzen ność jest zna ko mi ta, pod wa run kiem, że
usią dzie my w swe et spo cie – w miej scu, gdzie krzy żu -
ją się osie ko lumn. War to za dbać o sta ran ne roz -
miesz cze nie, bo wra że nie by cia w cen trum mu zycz ne -
go spek ta klu szyb ko zni ka, je śli od da li my się od opty -
mal ne go miej sca.

NA SZYM ZDA NIEM
Au diu my są bar dzo cie ka wą pro po zy cją. Nie są to ko -
lum ny ba nal ne, ce chu ją je nie wąt pli we od stęp stwa
od neu tral no ści, ale też ogrom ne za le ty, któ re trud no
zna leźć w ta kiej kom bi na cji w ko lum nach kon ku ren -
cyj nych. Z pew no ścią war to po słu chać. ■
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Membrana basowa ma owalny kształt w celu maksymalnego wykorzystania
powierzchni spodniej części kolumny

Dane techniczne
Głośniki głośnik stożkowy średnio-wysokotonowy 

o średnicy 76-mm z membraną papierową wzmacnianą 
włóknami bambusowymi; powlekany, celulozowy głośnik 

basowy o owalnym kształcie.
Moc znamionowa 200 W
Impedancja 4 Ω
Podział pasma 150 Hz
Efektywność 89 dB
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 350 x 215 x 290 mm
Masa 8,5 kg

Dystrybutor www.de ci bel.com.pl
Cena 5200 zł za pa rę

OCENA
Neutralność 8/10
� Ładny bas, niezłe zrównoważenie tonalne, ale też pewne 

przekłamania barwy.

Precyzja 9/10
� Otrzymujemy bardzo wiele informacji o nagraniu.

Muzykalność 9/10
� To duży atut tych kolumn.

Stereofonia 9/10
� O ile usiądziemy w sweet-spocie, wrażenia są całkiem spektakularne.

Dynamika 9/10
� Nie sądziłem, że pod tym względem te kolumny mnie zaskoczą

– a jednak. Dynamika, zwłaszcza w skali mikro, bardzo umiejętnie
dozowana.

Bas 10/10
� Bardzo udany bas. Ładnie połączony z resztą pasma.

Ocena łączna 90%
KATEGORIA SPRZĘTU C

Głośnik średnio-wysokotonowy to miniaturka klasycznego głośnika
stożkowego. Układ magnetyczny – neodymowy

Szczelina pod obudową jest niezbędna dla
promieniowania głośnika basowego


