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Audiovector R1 Signature
Tekst i zdjęcia: Filip Kulpa

Od niedużych monitorów za 12 tys. złotych można, a wręcz powinno się wymagać
wiele wyrafinowania. Czy nowe Audiovectory spełniają to oczekiwanie?

Z

ałożony w 1979 roku Audiovector ma
siedzibę w Kopenhadze i jest jednym
z ważniejszych przedstawicieli duńskich producentów zestawów głośnikowych wysokiej
klasy. Oferta firmy balansuje gdzieś pomiędzy
przepastnym portfolio Dali, celującym w rynek
masowy i klasę wyższą, a propozycjami bardzo
drogich specjalistów, takich jak Raidho czy
Borrensen. Za projekty zestawów głośnikowych od samych początków istnienia firmy
odpowiada Ole Klifoth, natomiast funkcję
dyrektora operacyjnego od kilku już lat pełni
jego syn, Mads. Razem tworzą niezwykle
zgrany duet, o czym miałem okazję nieraz się
przekonać – także podczas wizyty w fabryce
w 2016 r. (polecamy nasze wideo na avtest.pl
i na naszym kanale AudioVideoPL).
Z kolumnami Audiovectora mieliśmy do czynienia już niejednokrotnie. Tym razem do testu
trafiły zestawy podstawkowe R1 Signature,
czyli ten rodzaj głośników, którym duński producent zanadto nie rozpieszcza swoich fanów.
To najtańszy z trzech modeli kompaktowych
w serii R, a zarazem jeden z czterech, jakie
Audiovector w ogóle produkuje. Niżej plasuje

się jedynie QR1, który mieliśmy już okazję
testować.
Seria R jest obecnie najmłodszą linią w portfolio Audiovectora. Weszła do sprzedaży jesienią
2019 r., zastępując znane i cenione serie
SR3 i SR1. Modyfikacje objęły głośniki, jak
również obudowy, mimo że ich kształt i wygląd
pozostały bez zmian (pomijając sposób wykończenia). Model R1 Signature wyceniono na
11 990 zł, czyli dokładnie o połowę taniej niż
identyczny gabarytowo R1 Arreté, do którego
R1 Signature można upgrade’ować, decydując się po drodze (lub nie) na pośredni model
R1 Avantgarde (19 490 zł). Audiovector jest
jednym z nielicznych producentów na świecie,
którzy oferują swoim klientom takie rozwiązanie. Jest ono możliwe dzięki temu, że wszystkie modele z danej linii (R1, R3) wykorzystują
te same obudowy i głośniki o tych samych
średnicach montażowych. Zależnie od skali
upgrade’u, modyfikacje dotyczą głośników,
komponentów i/lub wytłumienia. W przypadku
najdroższej wersji dochodzi jeszcze dodatkowe
złącze uziemiające (Freedom).

BUDOWA
Audiovector jest znany z wielkiej dbałości o jakość wykonania. Montaż wszystkich kolumn
z serii R i wyższych odbywa się w kopenhaskiej fabryce, a staranność wykończenia reprezentuje poziom adekwatny do ceny – mimo
że obudowy nie są wytwarzane w Danii (tamtejsze stolarnie działające na potrzeby rynku
hi-fi niestety już poupadały). Fornir orzechowy
(Italian Walnut) jest oczywiście naturalny.
R1 gabarytowo niczym nie różnią się od
poprzedników (SR1) – są to więc nieduże, dość
smukłe zestawy dwudrożne o typowym dla
serii R, SR6 i R8 profilu – pękatych bocznych
ściankach, które schodzą się ku tyłowi. Tylna
ścianka prawie nie istnieje – zastępuje ją elegancka obłość o małym promieniu krzywizny
udekorowana nadzwyczaj masywnymi terminalami głośnikowymi – pozornie zbyt dużymi
w relacji do gabarytów kolumn – oraz dwoma
otworami przesłoniętymi siateczkami. Dolny
z nich to ujście prostego tunelu bas-refleksu
wykonanego z tektury (w świetle którego
umieszczono kawałek gąbki o prostokątnym

przekroju poprzecznym), górny – to element
systemu SEC (Soundstage Enhancement
Concept). Otwór ten wieńczy walcowaty tunel
prowadzący (choć nie w prostej linii) do kopułki
wysokotonowej. Wracając jeszcze do terminali
głośnikowych, warto zauważyć, że są pojedyncze i nie pochodzą już od WBT.
Technika głośnikowa jest dokładnie taka sama,
jak w podłogowym modelu R3 Signature, który
recenzowaliśmy nieco ponad pół roku temu (AV
10/2019). Mamy więc do czynienia z 6,5-calowym wooferem, którego szklista (połyskująca)
membrana jest zrobiona z laminowanych
włókien węglowych. Wysokie tony odtwarza
zmodyfikowana tekstylna kopułka Evotech
(R Evotech) o średnicy 28 mm. Osadzono ją
w solidnym aluminiowym froncie.
Z uwagi na nietypowe łby wkrętów mocujących głośniki również i tym razem nie udało
się ich wykręcić, zatem trudno jest coś więcej
powiedzieć na temat konstrukcji przetworników. Ze szczątkowych informacji od producenta wynika, że zastosowano cewkę tytanową.
W jakim celu, nie wiadomo.
Jak twierdzi Audiovector, obudowy zostały
usztywnione o 25%. Zrobiono je z relatywnie
grubych płyt (mdf, ewentualnie hdf) i usztywniono wewnątrz pionową półką spinającą
boczne ścianki. Za nią widać jeszcze walcowatą subkomorę głośnika wysokotonowego
połączoną z rurą systemu SEC (górny otwór na
tylnej ściance). Jako wytłumienia użyto płatów
czarnej gąbki przymocowanych do ścianek
bocznych (co ciekawe, asymetrycznie) i dolnej.
Kolumny są nieco cięższe niż poprzednicy
– jedna sztuka waży przeszło 7,5 kg.

BRZMIENIE
Przeszło trzy lata temu miałem możliwość
testować flagowy wówczas monitor
Audiovectora – SR1 Avantgarde Arreté.
Kosztował dokładnie tyle, co obecny model
środkowy (Avantgarde). Zapamiętałem go jako
głośnik dość ekstremalny – gratkę dla tych, którzy zamiast mocnego basu poszukują dźwięku
bardzo szczegółowego, lekkiego, wyjątkowo
otwartego. Nowy model, przynajmniej w podstawowej wersji Signature, ma inną charakterystykę. Gra potężniejszym, ciemniejszym,
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Coraz więcej producentów żegna opcję
bi-wiringu. Dołączył do nich także Audiovector.
Terminale głośnikowe są bardzo solidne.
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Zwrotnica zbudowana
z elementów
dobrej jakości,
choć w tej klasie
monitorów można by
oczekiwać bardziej
wyrafinowanych
kondensatorów.
Nietypowo
rozwiązano tłumienie
– zestaw rezystorów
metalizowanych
o małej mocy.

DYSTRYBUTOR: Voice, www.voice.com.pl
CENA (ZA PARĘ): 11 990 zł
Dostępne wykończenia: White Silk,
Italian Walnut, African Rosewood, Black Ash
(plus różne kombinacje maskownic)

OCENA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NEUTRALNOŚĆ

Jak zwykle, nie jest to domena Audiovectorów. Tym razem
postawiono jednak na dobrą równowagę skrajów pasma.
Średnica niedoświetlona i niezbyt barwna.
PRECYZJA

Bardzo dobra, szczególnie w basie i średnicy. W górze
przewaga konturów względem „tkanki łącznej”.
lepiej dociążonym dźwiękiem. Słuchając R1
w tych samych warunkach, choć z lepszym
źródłem, zasilaniem, kablami i z pominięciem
przedwzmacniacza, nie miałem już wrażenia
odelżenia dźwięku, jego rozjaśnienia. Z grubsza rzecz biorąc, balans tonalny jest prawidłowy. Nie znaczy to jednak, że R1 są neutralne.
Zresztą, to nic nowego – zestawy głośnikowe
tej marki nigdy nie celowały w płaską charakterystykę częstotliwościową; powiedziałbym
wręcz, że Ole Klifoth ma dość luźne podejście
to tego zagadnienia, o czym świadczą nie tylko
wyniki odsłuchów, ale także pomiary.
W R1 Signature nacisk położono na te aspekty,
które tradycyjnie już kojarzymy z kolumnami
tej marki, a więc na szybkość i dynamikę.
Te niewielkie zestawy są odporne na kompresję w stopniu zaskakującym, jak na ten
gabaryt. Co prawda, podobne rzeczy pisałem
nie tak dawno o podstawkowych Elakach Vela
FS403, co nie zmienia faktu, że Audiovectory
również potrafią zadziwić – szczególnie
gdy w głośno odtwarzanym materiale

Wzór tych śrub jest ponoć inspirowany
szwajcarskimi zegarkami. Oryginalny detal.

muzycznym nie brakuje niskich dźwięków.
Sposób reprodukcji basu uważam za jeden
z największych atutów tych kolumn. Wiem, że
brzmi to cokolwiek dziwnie w odniesieniu do
monitorów, ale fakty są takie, że konstruktor
uniknął błędów i niedoskonałości, jakie zwykle
spotyka się w przypadku małych kolumn. Masa
dźwięku w niskich oktawach była całkiem
satysfakcjonująca w moim, teoretycznie zbyt
dużym dla tych kolumn, pomieszczeniu. Nawet
rozciągnięcie uznałem za zaskakująco dobre
na tle Grahamów, które mimo że kilkakrotnie
większe wcale nie schodziły ewidentnie niżej.
Inna sprawa, że w średnim i wyższym basie
R-jedynki brzmią znacznie szczuplej i – co by
nie mówić – bardziej akuratnie. Niskie tony
Audiovectorów cechuje bardzo dobra precyzja i czystość. Jest dokładny kontur, odpowiednio twardy atak, ale i niezłe wybrzmienia, choć
z oczywistych względów – nieco skrócone.
Już od pierwszych dźwięków słychać, że
mamy do czynienia z głośnikiem energicznym, żwawym, prącym do przodu, jednak
tym razem nie można mówić o rozjaśnieniu
równowagi tonalnej, co zdarzało się starszym
modelom duńskiej marki. Zwraca natomiast
uwagę pewna dobitność prezentacji, rodzaj
nie tyle twardości, co „napięcia” w wyższej
średnicy, która niespecjalnie chce się „luzować” i czarować ekspresją. Bez wątpienia,
w wyższym środku i w niskich sopranach
występuje pewna nierówność – mam wrażenie,
że po górce na charakterystyce pojawia się
dołek (niższe soprany), co summa summarum, z energetycznego punktu widzenia,
czyni ogólny balans prawidłowym. Niemniej,
o gładkim przejściu średnicy w soprany trudno
tutaj mówić – ja przynajmniej tak to odbieram.
Inna sprawa, że na tę ocenę może wpływać
mały „przebieg" testowanych kolumn – warto
sprawdzić pod tym kątem solidnie wygrzaną
parę. Koloryt i ekspresja barw prezentowały
umiarkowany poziom, co dobitnie pokazało

MUZYKALNOŚĆ

Dobry timing i rytm. Pewna dosadność może przeszkadzać.
Nasycenie i ekspresja barw raczej deficytowe.
STEREOFONIA

Świetna – szeroka, swobodna, o znakomitym
ogniskowaniu.
DYNAMIKA

Od monitorów tej wielkości właściwie nie można
wymagać więcej.
BAS

Szybki, precyzyjny, niepodbarwiony. Tak się robi bas
z małych kolumn, panie i panowie!

OCENA 84%
KATEGORIA SPRZĘTU B
DANE TECHNICZNE
Konstrukcja:
2-drożna BR wentylowana do tyłu
Głośniki: 165-mm nisko-średniotonowy
z membraną z laminowanego włókna
węglowego, kopułka tekstylna R Evotech
Impedancja*: 8 Ω, min. 6,57 Ω (195 Hz)
Moc znamionowa: 130 W
Wymiary (wys. x szer. x głęb.):
370 x 196 x 290 mm
Masa*: 7,54 kg (bez maskownicy)
* - wartości zmierzone

szybkie porównanie z miniaturkami Dali Menuet
SE. Z całą pewnością R1 Signature dalekie
są od kanonu brzmienia soczystego, gęstego,
ciepłego, kleistego. Gdy na chwilę, zamiast nich
postawiłem na podstawkach znakomite niedrogie Dynaudio EMIT M10 (recenzja w poprzednim AV), różnica w charakterze brzmienia była
wprost uderzająca. Dynaudio brzmiały znacznie
masywniej w niskiej średnicy i wysokim basie,
dawały dźwięk wyraźnie zagęszczony, ale
i zdecydowanie mniej precyzyjny, także pod
względem ostrości obrazu stereo. Ich góra była
bardziej aksamitna i pełniejsza. Audiovectory porządkowały cały przekaz dźwiękowy. Używając
analogii firmowej czy fotograficznej, można
powiedzieć, że operator w końcu dobrze ustawił
ostrość. Niemniej, wydaje się, że oświetlacz nie
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Y T M
O
C OWY
POMIESZCZENIE:

30 m2 zaadaptowane
akustycznie (dość
silnie wytłumione),
panele Vicoustic,
Mega Acoustic oraz
własnego projektu
(system główny)
ŹRÓDŁO: Sony
CDP-557 ESD
(modyfikacja
wyjścia cyfrowego
cougarsaudio.pl) +
przetwornik c/a dCS
Bartok + SOtM
SMS-200 Ultra Neo
/ Sbooster P&P Eco
MkII
WZMACNIACZ
MOCY: Audionet

AMP1 V2

INTERKONEKTY:

Albedo
Metamorphosis,
Oyaide (cyfrowy)

KABLE
GŁOŚNIKOWE: KBL

Sound Red Eye
Ultimate
AKCESORIA: stoliki
Rogoz Audio 4SPB/
BBS, StandART
STO, platformy
antywibracyjne PAB
ZASILANIE:

dedykowana
linia zasilająca,
kondycjoner
zasilania Keces
BP-1200, listwa
PowerBASE
kable zasilające KBL
Sound Himalaya
PRO, Master Mirror
Reference, Zodiac,
Spectrum
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Impedancja i faza elektryczna
trafił do końca z ustawieniem światła
na planie. Pewne obszary przejaskrawił, innych nie doświetlił. Brakowało
mi w tym dźwięku efektu dużej blendy, ładnego rozproszenia. Trzymając
się analogii fotograficzno-filmowej,
R1 przekazują obraz dźwiękowy
oświetlony snopami dość ostrego
światła. Jest to na pewno efektowne,
pozwala bowiem wyeksponować pewne detale, ale po chwili zaczynamy
tęsknić za nieco miększym światłem,
które rozświetliłoby cienie i nadałoby obrazowi więcej pastelowości i
subtelności. Soprany raz odbierałem
jako trochę schowane, innym razem
– jako akuratne, choć nie nazwałbym
ich barwnymi, błyszczącymi. Pod tym
względem czułem niedosyt. Oklaski
publiczności podczas wspaniałego
koncertu Joe’ego Bonanassy w Royal
Albert Hall przypominały szum. Trochę
brakowało mi świetlistości zapamiętanej z poprzedniego Evotecha w SR3
Signature. Niemniej, należy docenić to,
że tak żwawe i dynamiczne głośniki
nie eksponują wysokich tonów. Na
sporej części repertuaru, szczególnie
rockowego, R1 Signature potrafią być
wręcz łagodne tonalnie, podczas gdy
w chwilach „euforii” perkusisty i gitarzysty potrafią naprawdę dać czadu.
To rzadka sytuacja, przynajmniej
w gronie tzw. monitorów.
Stereofonia jest trzecim, bardzo
mocnym (po basie i dynamice) atutem
duńskich kolumn. Scena dźwiękowa
jest szeroka i z łatwością opuszcza

Audiovectory R1 Signature można
uznać za obciążenie 8-omowe.
Minimum impedancji występuje przy
częstotliwości ok. 195 Hz i ma wartość
niespełna 6,6 Ω . Kąty fazy elektrycznej
są umiarkowane, a wziąwszy pod
uwagę przyzwoitą efektywność
trzeba przyznać, że nie są to kolumny
trudne do wysterowania, nawet dla
wzmacniaczy lampowych o średniej
mocy. Bas-refleks dostrojono do
częstotliwości 48 Hz – tak samo jak

obszar wyznaczony przez bazę stereo.
Towarzyszy temu solidne poczucie
głębi i przestrzenności dźwięku, który
zadziwiająco skutecznie wypełniał mój
pokój odsłuchowy. Postawiłbym zakład o to, że nieświadomy słuchacz
nie odgadłby, że słucha tak małych
kolumn – nie chodzi mi tu o potęgę,
lecz o swobodę przestrzenną i dynamiczną przekazu. W tym względzie
R-jedynki wykonują kawał doskonałej
roboty.

w SR1 Avantgarde Arrete (AV 2/2017).
Niewielkie zaburzenia przy ok.
380 Hz i 435 Hz obserwowane
na charakterystykach modułu
impedancji i fazy elektrycznej
sugerują występowanie niewielkich
rezonansów obudowy, co cześciowo
potwierdziła (w odniesieniu do tej
pierwszej częstotliwości) analiza FFT
drgań ścianek bocznych. Co ciekawe,
identyczny efekt obserwowaliśmy
w modelu SR1 Avantgarde Arrete.

NASZYM ZDANIEM
To z pewnością dobre monitory.
Sprawdzą się w małych i średnich
metrażach, odtwarzając muzykę
elektroniczną, rock/pop i wszelkie
gatunki pokrewne, a także mocno
zelekryfikowany jazz i fusion.
Miłośnicy klasyki i akustycznego jazzu mogą poczuć niedosyt
związany z nasyceniem barw i zdecydowanym, choć wcale niejasnym
charakterem prezentacji.
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