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Monitory z ekstraklasy
Ponad 19 tysięcy złotych za naprawdę małe kolumny kompaktowe to dużo.
Czy i tym razem Audiovectorowi udało się nas przekonać?
Tekst i zdjęcia: Filip Kulpa
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odobno polscy audiofile chętniej otwierają swoje portfele, by kupić podłogówki
niż monitory, mimo że dosyć zgodnie deklarują, iż lubią monitory, bo łatwiej je ustawić,
bo mniej buczą, bo lepsza stereofonia (z czym
osobiście się nie zgadzam) itd. Oczywiście,
sztywnych reguł nie ma, ale gdy przychodzi
co do czego – a więc do zakupu – zaczynamy
rozważać opłacalność. Termin ważny tak w domowym budżecie, jak i inwestycjach w hifi.
Wielu producentów tworzy ofertę grupując
poszczególne modele w serie, w ramach których możemy kupić monitor, większy monitor,
mniejszą podłogówkę, większą podłogówkę itd.
Nierzadko dylemat zakupowy sprowadza się
to tego, czy wybrać większy monitor (bywa, że
jest tylko jeden), czy najmniejszą podłogówkę.
W przypadku zestawów głośnikowych high-end
bywa, że dopłata wynosi 50% lub trochę mniej
(vide: Focal Sopra, KEF Reference). To niby sporo, ale gdy dodamy koszt podstawek, różnica
się kurczy – a wraz z nią zmniejsza atrakcyjność
mniejszej konstrukcji. Z drugiej strony, owe
różnice to jednak duże kwoty, co – biorąc pod
uwagę, że w monitorach mamy zachowane te
same lub bardzo podobne przetworniki i równie
solidne obudowy – każe przemyśleć sprawę raz
jeszcze. Omawiany dylemat łatwiej rozstrzygnąć w sytuacji, gdy dopłata do podłogówki
jest dużo większa niż wspomniana połowa.
W przypadku Audiovectorów w najwyższej specyfikacji Avantgarde Arreté różnica pomiędzy
modelami SR3 a SR1 wynosi 16 500 zł, czyli
prawie aż 85% ceny wyjściowej monitora.
Porównanie obu konstrukcji staje się ciekawe
tym bardziej, że górne części obydwu modeli
są dosłownie identyczne – dotyczy to zarówno
obu głośników, jak i obudów. W SR3 mamy
trzy razy większy litraż i dedykowany głośnik
basowy. Różnica spora, ale jeśli się okaże, że
„jedynki” mają wiele cech znacznie droższego
modelu, który jest całkiem wyjątkowy, to
może… No właśnie, sprawdźmy to.

MAŁE, ALE...
SR1 to całkiem małe kolumny, plasujące się
gdzieś na granicy definicji monitora i minimonitora. Wśród podstawkowych konstrukcji w przedziale do 20 tys. zł są jednymi z najmniejszych,
jakie przychodzą mi do głowy, co oczywiście
nie znaczy, że nie da się znaleźć równie małych
i jeszcze droższych głośników (vide: Serblin
Accordo). W każdym razie, gdy przejrzymy
oferty czołowych producentów, ich wydania
najlepszych monitorów są z reguły masywniejsze i po prostu większe.
Swoimi rozmiarami „SR-jedynki” może i żadnych kolumn nie zawstydzą, ale wykonaniem

i dbałością o detale – z pewnością. Są dopracowane w najdrobniejszych szczegółach.
Znakomitą „robotę” wykonują kosze obu
głośników: dolny z głęboko wygrawerowanym
logo oraz masywny front tweetera AMT – także
z logo producenta (tym razem jest to nadruk).
Ktoś może temu duńskiemu projektowi
zarzucić zbytnią pretensjonalność, ja jednak
uważam, że całość wygląda bardzo smakowicie
i luksusowo, a wersja wykończona w lakierze
fortepianowym (niestety, jest to droga opcja
– 2390 zł) – to już poziom najlepszych. Mam
dobre porównanie obu wykończeń, gdyż redakcyjna para SR3 Avantgarde Arreté jest właśnie
w wersji lakierowanej. W moim odczuciu prezentuje się znacznie szlachetniej. Co ciekawe,
obudowy są produkowane w Chinach. Mimo to
ich jakość jest taka, jakiej oczekujemy. W Danii
podobno nie ma już fabryk obudów głośnikowych, wszystkie pozamykano lub przeniesiono.
W pewnym uproszczeniu można przyjąć,
że SR1 AA to tak naprawdę odcięta poniżej
górnego woofera wersja SR3 AA. Identyczna
jest bowiem szerokość frontu, a także poziomy
przekrój obu obudów. Inna jest tylko wysokość, a w związku z tym – objętość skrzynek.
Ponadto SR1 nie mają jednego (dedykowanego) woofera. Górny głośnik, produkowany przez
Scan Speaka (w Danii), wygląda identycznie
jak ten w SR3 AA. Rzeczywiście sztywna
kompozytowa membrana na bazie włókien węglowych, korektor fazy, zawieszenie – wszystko
jest takie samo. Różnica dotyczy magnesu – tu
jest on pojedynczy, podczas gdy w SR3 AA
(które mają większą efektywność) jest on
podwójny.
Gdy obrócimy kolumny lub popatrzymy na nie
od góry, z łatwością dostrzeżemy nieregularny
kształt obudów. Początkowo, od frontu, rozszerzają się (o około 1 cm z każdej strony), osiągając maksimum 19,5 cm w jednej trzeciej głębokości, potem skrzynki się zwężają, osiągając
z tyłu 10,5 cm. Ta szerokość jest maskowana
przez doklejany panel ozdobno-usztywniający
(mdf) w kolorze szarego metaliku – identyczny
z kolorem frontu (jest też opcja pokrycia obu
tych elementów lakierem high-gloss).
Zwężający się kształt obudów jest generalnie
korzystny akustycznie. Najczęściej spotykany
argument odnosi się do zwiększonej odporności na rezonanse. Ale jest i druga strona medalu – objętość obudowy o zadanej głębokości
i szerokości frontu jest znacznie mniejsza niż
skrzynki prostopadłościennej (inna sprawa,
że wspomniane pogrubienie niweluje ten
efekt), co w przypadku małego monitora, jakim
jest SR1, rodzi określone konsekwencje dla
reprodukcji basu. Tego niskiego zwyczajnie

Górny otwór zapewnia „oddech" tweeterowi
AMT (to system SEC) – odbicia od tylnej ściany
mogą zwiększać efekt przestrzenności.

nie da się uzyskać. Nie wiem, jaka dokładnie
jest objętość obudów SR1, ale z pobieżnych
wyliczeń wynika, że około 10–10,5 litra. To
naprawdę niewiele.
W górnej części tylnej obłości znajdują się dwa
otwory wentylacyjne. Górny jest przeznaczony
dla zamkniętego w subkomorze tweetera (system SEC – Soundstage Enhancement Concept)
– chodzi o to, by „przeciwfala” promieniowana
przez tył dipolu, jakim jest tweeter AMT,
w swobodny sposób ulatywała z obudowy,
zwiększając poczucie przestrzenności i głębi
sceny. Zaraz za magnesem AMT znajduje się
kołowa pianka z wyciętym fragmentem pozwalającym właśnie na quasi-swobodną emisję
dźwięku poza obudowę. Dolny z otworów to,
jak nietrudno odgadnąć, klasyczny bas-refleks;
w tym przypadku dostrojony do około 45 Hz.

AMT JAK… AMG
Głośnik wysokotonowy to specjalna, nieco zmodyfikowana mechanicznie wersja przetwornika
AMT (Air Motion Transformer, zwanego także
Air Velocity Transformer), z autorskim aluminiowym frontem. Warto przypomnieć, że zasada
działania głośnika AMT (stosowanego też
przez kilku innych producentów) jest zupełnie
inna niż typowego głośnika elektrodynamicznego czy nawet wstęgowego. Tutaj membrana w postaci zwiniętej w harmonijkę folii
poliestrowej (z naniesionymi przewodnikami)
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Do wykręcenia głośników potrzebny jest specjalny klucz (który jednak mieliśmy) – to dlatego, że
Audiovector stosuje bardzo nietypowe wkręty (inspirowane śrubami w zegarkach, jak twierdzi
Ole Klifoth). Głośnik AMT ma autorskie modyfikacje mechaniczne, woofer jest wytwarzany na
zamówienie przez Scan Speaka.

jest pobudzana do poprzecznego ściskania
i rozciągania przez siłę elektrodynamiczną
(powstającą dzięki obecności magnesu stałego). Jednocześnie membrana wykonuje ruch
podobny do grającego akordeonu, wyginając
się do przodu i do tyłu, niejako „wypluwając”
z siebie falę akustyczną. Tempo jej inicjacji jest
5-krotnie większe niż szybkość ruchu samej
membrany – stąd nazwa przetwornika zaproponowana przez wynalazcę (dr. Oskara Heila) – Air
Motion Transformer. Ta niezwykła właściwość
w połączeniu z inną zaletą AMT, a mianowicie
tym, że amplitudy ruchów membrany są bardzo
małe (co przekłada się na małe zniekształcenia), zaś jej powierzchnia aż 40-krotnie
większa niż 25-mm kopułki wysokotonowej,
co sprawia, że mamy do czynienia z niezwykle szybkim i czysto brzmiącym głośnikiem.
Właśnie dlatego Ole Klifoth stawia AMT ponad

wszystkimi innymi tweeterami, włączając
w to swoją własną (skądinąd znakomitą)
kopułkę Evotech. To zresztą jedna z najważniejszych różnic dzielących szczytowe wersje
Avantgarde Arreté od zdecydowanie tańszych
modeli Signature i Super. Nawiasem mówiąc,
Audiovector używa tutaj całkiem trafnej analogii do topowych odmian RS samochodów Audi,
AMG – Mercedesa i „M” – BMW).
Modyfikacje nie ograniczają się jednak do
wymiany tweetera: inny w stosunku do wersji
Super i Signature jest także głośnik nisko-średniotonowy (zmieniona membrana, metalowy
korektor fazy), występują też różnice w wytłumieniu obudów. Tu jest ono niezbyt obfite,
ale widać, że przemyślane: pianka tłumiąca
znajduje się tylko na jednej z bocznych ścianek.
Kolejnym elementem, którego nie znajdziemy
w tańszych wersjach (być może pomijając

SR1 Avantgarde Arrete –
katalogowo – mają 8-omową
impedancję. Pomiar testowej
pary wskazuje, że tak jest
w istocie. Jedynie w górnym basie
i niskiej średnicy (130–450 Hz),
również powyżej 7 kHz (co jest
nieistotne z punktu widzenia
obciążenia wzmacniacza),
moduł impedancji spada poniżej
wartości znamionowej, osiągając
wartość 6,7 Ω w istotnym
zakresie niskotonowym. Dla
dużych częstotliwości następuje
dalszy spadek impedancji – przy 20 kHz do poniżej 6 Ω.. Przebieg modułu impedancji będzie
korzystny z punktu widzenia wzmacniaczy lampowych, ponieważ 20-omowe maksimum przy
2,5 kHz zbiega się z wycofaniem akurat tego regionu pasma. Wzmacniacz lampowy wskutek
dużej impedancji wyjściowej podkreśli ten zakres pasma względem sopranów. Efekt będzie
na poziomie 1–1,5 dB. To wprawdzie mniej niż głębokość dołka obserwowanego na wykresie
charakterystyki w pomieszczeniu redakcyjnym, ale… zawsze coś. Lampowiec podłączony do
SR1 powinien być jednak mocny (minimum 50 W na kanał), ponieważ deklarowana wartość
efektywności jest z pewnością zawyżona. Opracowujemy nową metodę pomiaru efektywności,
więc nie podamy dokładnej wartości. Realna efektywność to jednak nie więcej niż 84–84,5 dB.

Avantgarde) jest wewnętrzne usztywnienie
łączące się z bocznymi ściankami i tyłem za
pośrednictwem elastycznej pianki (element ten
można zobaczyć na naszym filmie z upgrade’u
modelu SR3 Signature). Ostatnia, zapewne
najmniej istotna różnica polega na zmrażaniu
komponentów zwrotnicy (NCS Freeze) w temperaturze -238 stopni Celsjusza, co ma na celu
uporządkowanie struktury krystalicznej miedzi.
I rzecz być może najciekawsza: wszystkie te
modyfikacje (lub stosowna ich część) mogą zostać wprowadzone do każdej z trzech tańszych
wersji SR1: Super (7990 zł), Signature (10 490
zł), Avantgarde (14 990 zł). Upgrade odbywa
się w fabryce w Kopenhadze. Pisaliśmy o tym
obszernie w czerwcowym (2016) wydaniu AV.
Ponadto na naszym kanale Audio-Video PL
(link na naszej stronie avtest.pl) możecie
obejrzeć 22-minutowe wideo, wyjaśniające,
na czym polega cała operacja. Audiovector jest
jedynym znanym mi przykładem firmy głośnikowej wykonującej tego typu modyfikacje swoich
produktów.

BRZMIENIE
Od początku słychać ewidentne podobieństwa
do modelu podłogowego (SR3 Avantgarde
Arreté), ale i sporo różnic dzielących obie konstrukcje. Pierwszą, najbardziej ewidentną, jest
oczywiście bas, a właściwie jego lekkość, żeby
nie powiedzieć złośliwie – brak. Rzeczywiście,
najniższego dołu nie było w pomieszczeniu
testowym (29,5 m2) prawie wcale, ale po części
jest to skutek znacznego oddalenia kolumn od
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ściany tylnej (bliższe ustawienie jest niekorzystne z innych względów) oraz wynikającej
(po części) stąd właśnie dziury w przedziale
35–50 Hz, która wszystkim małym kolumnom
ewidentnie „przeszkadza”, odchudzając ich
brzmienie tam, gdzie miałyby jeszcze coś do
powiedzenia, a raczej zagrania. Biorąc na to
stosowną poprawkę, skonstatowałem, że basu
jest wcale nie mniej niżbym oczekiwał po
wielkości obudów, zaś jego charakter i jakość
są zdecydowanie mocną stroną topowych „SRjedynek”. Oto bowiem konstruktor zrezygnował
z taniej sztuczki podbijania zakresu 60–80 Hz
w celu stworzenia wrażenia potężnego dźwięku wydobywającego się z małej obudowy. Dość
często mamy z takim scenariuszem do czynienia – tyle że nie przystoi on tak wyrafinowanej
konstrukcji. Tak więc Ole Klifoth odpuścił próby „oszukiwania” praw fizyki (co z reguły
kończy się fiaskiem), zamiast tego skupił
się na uzyskaniu precyzji, dobrej odpowiedzi na impuls. W rezultacie, nawet krytyczny
w moim pomieszczeniu mod przy 63 Hz nie
był zbyt mocno pobudzany, co znaczy tyle,
że średni bas tych monitorów nie jest prawie
w ogóle podbity. Fakt ten w złożeniu z bardzo
umiarkowanym rozciągnięciem powoduje, że
brzmienie SR1 obieramy jako lekkie, niezbyt
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dobrze dociążone. Za to bardzo energetyczne,
sprawne i rytmiczne. Oczywiście, w odpowiednich warunkach – mocnego wsparcia ze strony
ścian (podbicia średniego basu) – w niedużym
pokoju mamy szansę uzyskać wystarczająco
mocny, a przy tym szybki i dokładny zakres
niskotonowy. Cechuje go niewątpliwie bardzo
dobra przejrzystość i konturowość. Wypełnienie
będzie mocno zależeć od warunków, ale na tle
monitorów w zbliżonej cenie nie ulega wątpliwości, że Audiovectory zaliczają się do tych lżej
grających konstrukcji. Osobiście uważam taki
kompromis za zdecydowanie lepszy niż nadmuchany midbas o przeciętnej precyzji i szybkości.
W drugiej kolejności na plan dźwiękowych
spostrzeżeń wysuwa się górny zakres pasma:
jeszcze szybszy i niebywale klarowny. W tym
względzie małe Audiovectory mają niewielu
rywali w swojej klasie. Pobudzone do gry
nieco mocniejszym wychyleniem gałki we
wzmacniaczu aż kipią transjentami i ochotą
do odtwarzania muzyki. Gdy włączyłem je niedługo po Dynaudio Conturach 20, nie mogłem
wprost uwierzyć, jak olbrzymie mogą być różnice między monitorami tej klasy. Audiovectory
są całkowitym przeciwieństwem większych
„duńczyków” (będę się trzymał tego określenia
mimo delokalizacji właściciela tej marki): tam

Terminale od WBT.

gdzie „dynki” wszystko spolerowują do gładzi
absolutnej, nie pozostawiając w wyższych
rejestrach choćby grama (pożądanej) ostrości,
przykrywając transjenty ciepłą kołderką, tam
Audiovectory wyciągają na wierzch najdrobniejsze faktury mikrodynamiczne. To taki odpowiednik małego zwinnego sportowego auta
pokroju nieprodukowanej już Hondy S2000.
Potrafi ukąsić w zakręcie, trudno ją opanować,
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odsłuchowy
POMIESZCZENIE:

30 m2 zaadaptowane
akustycznie, dość silnie
wytłumione, kolumny
ustawione w dużej
odległości od ścian
ŹRÓDŁO: Auralic
Aries (FW. 4.1.0) (USB
audio out) + Meitner
MA-1 DAC

PRZEDWZMACNIACZ:

Conrad-Johnson ET2
WZMACNIACZ
MOCY: Audionet

AMPI V2

INTERKONEKTY:

Stereovox HDSE,
Albedo Metamorphosis
KABLE
GŁOŚNIKOWE:

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

dedykowana linia
zasilająca, listwy
prądowe Furutech
f-TP615, GigaWatt
PF-2, kable zasilające
KBL Sound Red Eye
Ultimate, Spectrum,
Zodiac

esta

g o niko e Audiovector SR1 Avantgarde Arrete

ale frajda z jazdy jest.
Początkowo uznałem,
że góra jest rozjaśniona, ale gdy niedługo
potem w pomieszczeniu zagrały podłogowe Kudosy C20, „wyleczyłem się" z tego
przeświadczenia.
Wrażenie ekspozycji
omawianego zakresu
wynikało z niedoważenia przeciwnego
zakresu pasma,
a także lekkiego
wycofania „rejonu
obecności” (2–4
kHz), co potwierdził pomiar
RTA (szumem różowym). Co
ciekawe, ten dołek w górnej
średnicy nie jest wcale oczywisty. Słychać wprawdzie,
że Audiovectory trochę manipulują pasmem w górnych
rejestrach, co w nieunikniony
sposób wpływa ma modulację barw instrumentów, ale
wokale wypadają świetnie.
Duet Getz/Gilberto zabrzmiał
bardzo naturalnie, choć niezupełnie tak spoiście i ciepło
jak można by oczekiwać.
Niemniej, na przełomie środka
i góry dźwięk okazuje się
bardziej łaskawy niż w przypadku SR3 Avantgarde Arreté.
Swoista niespodzianka.
Reasumując, SR1 AA nie są
idealnie zrównoważone, ale
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ich walory związane z mikrodynamiką,
dynamiką w średniej skali, nasyceniem
detalami i rozdzielczością są takie, że
trudno przejść obok tych kolumn obojętnie. To konstrukcja na swój sposób
wyjątkowa. W pewnym sensie nasuwa
mi się tutaj analogia do B&W 805 D3
– z tą różnicą, że góra w Bowersach
naprawdę jest uwypuklona. Z drugiej
strony, Bowersy oferują zdecydowanie
mocniejszy midbas, co jednak nie każdemu musi się spodobać. Góra w SR1
AA jest równie detaliczna, a przy tym
w moim odczuciu bardziej naturalna.
Pasmo sięgające 52 kHz słychać
właśnie pod postacią niesamowitej
klarowności i szybkości transjentów.
Słuchając tych monitorów, uświadamiamy
sobie, jak bardzo jesteśmy „oszukiwani”
przez głośniki o zmiękczonym charakterze.
Oczywiście, wielu audiofilów to lubi. SR1 w
tym wydaniu są przeznaczone dla zupełnie
innego kręgu odbiorców.
Zapewne z uwagi na ograniczenia niskiego
dołu przestrzenność nie sięga szczytów, ale
w połączeniu z dobrym subwooferem mogą się
już dziać cuda – szczególnie gdy kolumny staną
bliżej tylnej ściany niż w warunkach testowych
(tylna ściana 2 metry za kolumnami, w dodatku
wytłumiona). Ogniskowanie jest bardzo dobre
i stabilne, Audiovectory potrafią też przekonująco oddawać efekt wysokości sceny, a szerokość panoramy jest naprawdę solidna. Z tym że
– jak sądzę – może być jeszcze większa…

NASZYM ZDANIEM
Przyznaję, że nie są to głośniki łatwe, ale…
jest na nie dość łatwy sposób: wysokiej klasy
subwoofer, np. coś z oferty REL-a lub Velodyne.

DYSTRYBUTOR Voice, www.voice.com.pl
CENA (ZA PARĘ) 19 490 zł (dopłata 2390 zł do
lakieru fortepianowego i innych wykończeń)
Wykończenia standardowe: White Silk, Black
Ash, American Cherry, African Rosewood
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DANE TECHNICZNE

Konstrukcja:
2-drożna BR wentylowana do tyłu
Głośniki: zmodyfikowany Air Motion
Transformer (Ultra LLC),
170 mm nisko-średniotonowy Scan Speak
Impedancja: 8 Ω
(min. 6,8 Ω przy 200 Hz i 5,8 Ω przy 20 kHz)
Podział pasma: 2,8 kHz
Efektywność: 87,5 dB (2,83 V/1 m)
Moc muzyczna: 200 W
Pasmo przenoszenia: 39 Hz – 52 kHz
Wymiary (wys. x szer. x głęb.):
370 x 190 x 280 mm
Masa: 6,8 kg

KATEGORIA SPRZĘTU A
SR1 Avantagrde Arreté mają zaskakująco
duży potencjał dynamiczny, są niezwykle
szybkie, klarowne i detaliczne, a w górnej
średnicy brzmią łagodniej od większego brata.
Sparowanie ich z naprawdę dobrym subem
stworzy pełnopasmowy system o sporym
zakresie dynamicznym, w dodatku znacznie
tańszy niż odpowiednik SR3. SR1 Avantgarde
Arrete to także świetna propozycja do małych
pomieszczeń i minimalistycznych systemów,
także na bazie wzmacniaczy lampowych większej mocy. Połączenie AMT z gorącymi „bańkami” może zdziałać cuda – tak mniemam.
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