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Z ainteresowanych historià marki 
i wyciàgiem z katalogu odsy∏am
do prezentacji, opublikowanej 

w „HFiM” 11/08.

Budowa
Wielu producentów kolumn k∏adzie

nacisk na rozwiàzania techniczne. Mem-
brany z w∏ókna w´glowego albo stopu
aluminium i magnezu, neodymowe 
magnesy, zwrotnice 1. rz´du i kopu∏ki 
z berylowej folii. Tak samo traktujà 
obudowy: najwa˝niejszy jest gruby MDF,
najlepiej z wewn´trznà kratownicà i za-
okràglonymi bokami, wyt∏umienie 
z mat bitumicznych i p∏atów we∏ny mi-
neralnej, a okleina to ju˝ mniej wa˝ny
element – swego rodzaju koniecznoÊç. 
U Xaviana jest inaczej. Gdy wyjmu-
jemy kolumny z pude∏ka, wcale nie 
patrzymy na materia∏, z którego wy-
konano membran´ woofera. Uderza nas
tylko, jak pi´kny przedmiot trafi∏ w na-
sze r´ce.

Obudowy wyglàdajà Êwietnie nie tylko
z zewnàtrz. Sklejono je z grubych p∏yt
MDF. Przednia Êcianka ma w najgrub-
szym miejscu 22 mm. Wszystkie kraw´-
dzie sà Êci´te, ca∏y front odchylono do
ty∏u, a w dolnej cz´Êci widaç charaktery-
styczne pogrubienie. Fa∏d koƒczy si´ 
∏agodnie wyprofilowanym ∏ukiem. Kosz
dolnego g∏oÊnika przykr´cono do przed-
niej p∏yty, a miejsce pod tweeter wyfre-
zowano, co pozwoli∏o zbli˝yç przetwor-
niki do siebie.

Po ich wykr´ceniu zobaczymy gru-
be p∏aty gàbki przylegajàce do ka˝dej
Êcianki. Ale to nie koniec historii z wy-
t∏umieniem. Pod warstwà gàbki znajdu-
je si´ bowiem kolejna – ze zbitej we∏ny
mineralnej. Pod nià mo˝na z kolei 
wyczuç plastry maty bitumicznej. Trzy
warstwy t∏umiàce? Widaç, ˝e ktoÊ si´ 
napracowa∏.

G∏oÊniki pan Barletta wzià∏ z najwy˝szej
pó∏ki. Nisko-Êredniotonowy to 15-cm
Scan-Speak Revelator (15W/8531K00)
z papierowà membranà z charakte-
rystycznymi naci´ciami, odlewanym 
koszem i du˝ym uk∏adem magnetycz-
nym. Przy 2500 Hz pa∏eczk´ przejmuje
29-mm mi´kka kopu∏ka, tak˝e od Scan-
-Speaka (D2905/970000). 

Zaplecze Xavianów wyglàda równie
ciekawie. Mamy tu metalowy tunel rezo-
nansowy, pi´kne i wygodne gniazda
WBT, a zamiast tabliczki czy naklejki –
skórzany pasek z oznaczeniem modelu.
Gdzie byÊmy nie spojrzeli, nie widaç Êla-
du oszcz´dnoÊci.

Mo˝na si´ przyczepiç jedynie do ma-
skownic. Sà porzàdne, ale modulujà
brzmienie. Mo˝na by je zastàpiç cien-
kimi plastikowymi rameczkami, moco-
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Xavian
XN250
Evoluzione

Xavian to manufaktura niewielka, ale rozpoznawalna.
MieÊci si´ w czeskim Kladnie. Zatrudnia oÊmiu
pracowników, w wi´kszoÊci mistrzów stolarskiego
rzemios∏a, a za ca∏ym przedsi´wzi´ciem stoi w∏oski
konstruktor – Roberto Barletta.

XN250
Evoluzione
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wanymi na przyk∏ad na magnesy ukry-
te tu˝ pod fornirem albo na wzór Audio
Physica – do wkr´tów mocujàcych g∏oÊ-
niki.

Brzmienie
Xaviany opanowa∏y do perfekcji sztuk´

„znikania” z pokoju. Ich przestrzeƒ nie
jest mo˝e tak precyzyjna, jak w Stepach
Audio Physica, a brzmie-
nie jako ca∏oÊç wydaje si´
mniej punktowe, ale kiedy
porównamy obie konstruk-
cje, mo˝e si´ okazaç, ˝e 
niemieckie monitory a˝ za
bardzo Êciskajà dêwi´ki tym
swoim ˝elaznym imad∏em.
Kreowana przez nie scena
jest du˝a, a lokalizacja in-
strumentów niesamowicie
dok∏adna. W przypadku Evo
kontury nie sà a˝ tak ostre,
ale rozmiary przestrzeni
zdajà si´ nieograniczone.
Kolumny po prostu tonà 
w powietrzu wype∏nionym
muzykà. Ginà bez Êladu, 
a szkoda, bo to pi´kne me-
belki.

Po pewnym czasie zaczà∏em si´ zasta-
nawiaç, czy aby nie mam do czynienia 
z najbardziej przestrzennymi zestawa-
mi, jakie dotychczas recenzowa∏em.
Chodzi o swobod´, z jakà dêwi´k wype∏-
nia pomieszczenie; efekt otoczenia,
wr´cz zanurzenia w muzyce. Zupe∏nà
wolnoÊç i trójwymiarowoÊç. I doszed-
∏em do wniosku, ˝e tak. Evo sà pod 
tym wzgl´dem wybitne. Je˝eli ktoÊ wska-
˝e w tym przedziale cenowym g∏oÊni-
ki oferujàce bardziej spektakularnà 
przestrzeƒ, stawiam butelk´ dobrego 
wina.

Na tym si´ jednak zalety Xavianów nie
koƒczà. Ich drugim atutem jest szeroko
poj´ta naturalnoÊç. Brzmienie ma zna-
komicie wywa˝one proporcje, a g∏oÊniki

wspó∏pracujà ze sobà tak p∏ynnie, ˝e 
nawet s∏uchajàc ich w skupieniu, trud-
no wychwyciç szwy. Czeskie monitory 
prezentujà pi´knà barw´, niemal zupe∏-
nie neutralnà, z leciutko zaznaczonym 
papierowym posmakiem. Dêwi´k cechu-
je tak˝e odpowiednia g´stoÊç i wype∏-
nienie, co jednak w ˝aden sposób nie

k∏óci si´ z dynamikà i szybkà reakcjà na
impulsy.

W Xavianach przeciwieƒstwa, zamiast
uparcie ze sobà walczyç, dope∏niajà si´,
tworzàc wywa˝onà ca∏oÊç. Szczegó∏o-
woÊç wysokich tonów nie m´czy ani nie
odbija si´ negatywnie na spójnoÊci. De-
likatnie ocieplone zabarwienie i pa-
pierowa g´stoÊç nie przeszkadzajà 
w osiàgni´ciu bardzo dobrej dynamiki.

Wiele monitorów, mimo usilnych sta-
raƒ konstruktorów, ma mniejsze lub
wi´ksze problemy z basem. Najbardziej
typowà bolàczkà jest oczywiÊcie brak
najni˝szych cz´stotliwoÊci, ale gorzej, 
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Minimalistyczna zwrotnica
przykr´cona do obudowy 
za poÊrednictwem zbitej
we∏ny mineralnej. 
Znajdziemy tu te˝ maty
bitumiczne i du˝e p∏aty gàbki.

G∏oÊniki z najwy˝szej pó∏ki 
i pi´kny ∏uczek na froncie.
Kable lutowane.

Dok∏adna, 
w ca∏oÊci r´czna robota.
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˝e zdarza si´ równie˝ 
wyciàganie basu na si∏´.
Tutaj uda∏o si´ po raz
kolejny osiàgnàç z∏oty
Êrodek. Niskie tony sà
bardzo dobre pod ka˝-
dym wzgl´dem. Przede
wszystkim jest ich do-
k∏adnie tyle, ile byç po-
winno. Ale nale˝y tak˝e
pochwaliç ich g∏´bi´,
barw´, kontrol´ oraz
brak bas-refleksowych
podbarwieƒ.

S∏uchajàc Triangli czy
Audio Physików, skupia-
my si´ na iloÊci detali 
w zakresie wysokich to-
nów, rozdzielczoÊci i ogól-
nej czytelnoÊci przekazu.
Wydaje nam si´, ˝e esen-
cjà przejrzystoÊci jest
w∏aÊnie to, co prezentujà
Stepy – mnóstwo drob-
nych dêwi´ków, z któ-
rych ka˝dy s∏ychaç osob-
no. Xaviany pokazujà
natomiast, ˝e bogactwo
szczegó∏ów mo˝na zaprezentowaç w sposób zupe∏nie na-
turalny, nie zaprzàtajàcy nawet naszej uwagi. Sà w tym
dêwi´ku wszystkie sk∏adniki, zaczynajàc od dêwi´ków pierw-
szoplanowych, a koƒczàc na mikroskopijnych detalach. 
Zestawy koncentrujà si´ na przekazaniu muzyki jako ca∏oÊci,
której wa˝nym elementem jest w∏aÊnie ten plankton. Ale 
nie ma potrzeby go eksponowaç. Evo po mistrzowsku odda-
jà akustyk´ i atmosfer´ nagrania, a tak˝e skomplikowanà
struktur´ dêwi´ku. Co wa˝ne, nie przeszkadza nam nawet
s∏absza realizacja nagrania. Przestaje byç nieznoÊnym 
problemem, a staje si´ po prostu integralnym elementem 
ods∏uchu. Obserwacja ró˝nic mi´dzy p∏ytami sprawia nam
przyjemnoÊç. Si´gamy po albumy, które wydawa∏y nam si´
nagrane podobnie i okazuje si´, ˝e one tak˝e si´ mi´dzy sobà
ró˝nià. A XN250 Evo stojà i udajà, ˝e to nie one grajà. Ale ja
wiem swoje.

Wyd∏uba∏em ze stojaka prawie wszystkie p∏yty, a czasami
specjalnie wraca∏em do domu wczeÊniej, ˝eby mieç wi´cej
czasu na s∏uchanie.
Xavian udowodni∏, ˝e
wcià˝ mo˝na znaleêç
na rynku konstruk-
cje wybitne. Nie tyl-
ko technicznie dosko-
na∏e, ale obdarzone
jakimÊ magicznym
pierwiastkiem, który
z ka˝dym dniem bar-
dziej przyciàga. Mo˝-
na si´ w nich zako-
chaç.

Konkluzja
W XN250 Evolu-

zione Roberto Barlet-
ta w∏o˝y∏ ca∏e swoje
serce. To s∏ychaç.
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Metalowy bas-refleks,
skórzany pasek 
i wygodne gniazda.

Xavian 
XN250 Evoluzione  
Dystrybucja: Moje Audio
Cena: 7980 z∏

Dane techniczne

SkutecznoÊç: 86 dB
Impedancja: 8 omów
Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 32 kHz
Rekomendowana 
moc wzm.: 40-120 W
Wymiary (w/s/g): 30/19,2/33 cm

Ocena

NeutralnoÊç: ≤≤≤≤≤
Dynamika: ≤≤≤≤≤
Stereofonia: ≤≤≤≤≤≤
PrzejrzystoÊç: ≤≤≤≤≤
MuzykalnoÊç: ≤≤≤≤≤≤
Bas: ≤≤≤≤≤
Brzmienie: ≤≤≤≤≤≤
JakoÊç/cena: ≤≤≤≤≤


