
TEST GRUPOWY Kolumny głośnikowe (3800-5000 zł) 

KONKLASYKA

Nawet w średnim zakresie cen
spotyka się dużą różnorodność
konstrukcyjną kolumn głośnikowych.
KEF w swej najnowszej serii Q700
odchodzi radykalnie od miękkich
membran i proponuje wyłącznie
aluminium oraz najnowszą wersję
autorskiego przetwornika Uni-Q. 
Elac również demonstruje swój atut
– tweeter JET III. Trzy pozostałe
kolumny są bardziej klasyczne 
– ich konstruktorzy postawili
na miękkie membrany

■ Pomieszczenie: >29 m2 zaadaptowane akustycznie, kolumny ustawione w wolnej przestrzeni, w sposób minimalizujący
odbicia od ścian bocznych, podłogi i sufitu  ■ Źródło: Marantz NA7004/Linn Sneaky DS + Audionet ART G3 (DAC) 
■ Wzmacniacz: Audionet SAM G2  ■ Kable cinch: Stereovox hdse  ■ Kable głośnikowe: Atlas Bi-wire
■ Akcesoria: stolik PAB, listwy sieciowe Furutech fTP-615E, GigaWatt PF-1, kable sieciowe Furutech, PS Audio

SYSTEM ODSŁUCHOWY

� Tekst: Filip Kulpa 
� Zdjęcia: Bartosz Makowski, autor
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C
ze ski Xa vian, na le żą cy do Wło cha, Ro ber to
Bar let ty, stał się uzna nym pro du cen tem ze -
sta wów gło śnio wych, któ re mu – w prze ci -
wień stwie do na szych ro dzi mych pro du cen -

tów (po mi ja jąc Ton sil) – uda ła się sztu ka wej ścia
i utrzy ma nia na za gra nicz nych ryn kach. W Eu ro pie jest
dzie wię ciu dys try bu to rów, w Azji – ko lej nych pię ciu.
Trze cim kon ty nen tem, na któ rym po ja wi ły się ko lum ny
tej mar ki nie jest wca le Ame ry ka Pół noc na, lecz od le -
gła Au stra lia.
Bar let ta wy spe cja li zo wał się w ukła dach 2-, i 2,5-droż -
nych. Nie stro ni od obu dów za mknię tych a wszyst kie
ko lum ny są wy kań cza ne na tu ral ny mi for ni ra mi. Pro -
duk cja „miej sco wa”. Jed nym sło wem, sta ra do bra re -
cep tu ra – dziś moż li wa do sto so wa nia chy ba je dy nie
przy ma łej ska li pro duk cji. 

BU DO WA
Re cen zo wa ny mo del to zu peł nie no wa wer sja ze sta -
wów o tej sa mej na zwie. Nie wie dzieć cze mu, zre zy -
gno wa no ze sto sow ne go ozna cze nia w ro dza ju mkII
czy v2. Po przed nik miał dwa wo ofe ry i był tro chę więk -
szą ko lum ną za mknię tą. No wa Gran
Co lon na jest już tra dy cyj nym, dwu -
droż nym bas -re flek sem o nie du żych
ga ba ry tach. Bla sza ny kosz prze twor -
ni ka ni sko -śred nio to no we go (wy ko -
ny wa ny na za mó wie nie Eton o śred -
ni cy 17 cm i mem bra nie pa pie ro wej)
za cho dzi na koł nierz twe ete ra. Za -
bieg ma na ce lu zbli że nie cen trów
aku stycz nych obu gło śni ków – a tym
sa mym zbli że nie się do ide ału punk -
to we go źró dła dźwię ku. Czę sto tli wo -
ści po wy żej 2,6 kHz od twa rza tra dy -
cyj na ko puł ka tek styl na Vi fy z se rii
DX25. Tuż po ni żej wo ofe ra umiesz -
czo no wą ski alu mi nio wy tu nel BR
o śred ni cy 41 mm. Dla cze go alu mi -
nio wy? Za pew ne dla te go, że sła biej
re zo nu je w za kre sie kil ku set her ców – a to, przy lo ka li -
za cji por tu na przed niej ścian ce, jest nie bez zna cze -
nia. Pręd kość prze pły wa ją ce go przez tu nel po wie trza
nie jest wca le ma ła. Pod czas gło śniej szych od słu -
chów, sie dząc 2,7 m od ko lumn, wy raź nie czu łem po -
dmu chy z por tów. Nie ste ty, wią że się to z po wsta wa -
niem szu mu tur bu len cyj ne go – nie tak wy raź ne go, jak
w przy pad ku Ca bas se’ów, ale przy od twa rza niu 4-wol -
to we go si nu sa, jed nak wy raź nie sły szal ne go. 

Ład nie wy ko na ne skrzyn ki wy ko na no z tra dy cyj nych
płyt MDF o znacz nej gru bo ści 22 mm. Ścian ki (przy naj -
mniej w oko li cy gło śni ków) wy ło żo no twar dy mi ma ta -
mi oraz suk nem. Na kon struk cji me cha nicz nej obu -
dów nie oszczę dza no. Pew ne re zer wy tkwią na to miast
w zwrot ni cy, któ rą zbu do wa no z ele men tów nie zbyt
kosz tow nych, lecz i tak lep szych ja ko ścio wo niż u ry -
wa li. Po je dyn cze ter mi na le gło śni ko we zlo ka li zo wa no
wy żej niż zwy kle – po to, by zmi ni ma li zo wać dłu gość
we wnętrz nych po łą czeń. Roz wią za nie co kol wiek nie -
wy god ne, ale słusz ne. 
Sta bil ność nie wy so kim obu do wom (90 cm) za pew nia -
ją wkrę ca ne w nie bez po śred nio kol ce, za opa trzo ne
w zwy kłe na kręt ki kontr ują ce. Sta bi li za cja i pio no wa -
nie ko lumn nie na le żą do naj ła twiej szych – nad tym
de ta lem moż na by po pra co wać. 

BRZMIE NIE 
Gran Co lon ny spra wi ły bar dzo mi łą nie spo dzian kę.
Nie by ły ty po wa ne na fa wo ry ta te stu a jed nak, w klu -
czo wych dla oce ny brzmie nia aspek tach, wy pa dły naj -
le piej. Cho dzi o spój ność, bar wy i prze strzen ność. 

Xa via ny two rzą coś wię cej niż na -
miast kę dźwię ko we go spek ta klu.
Da ją wiel ką przy jem ność z od słu -
chu na za sa dzie: zgaś świa tło, za -
mknij oczy i za nurz się w od twa -
rza nej mu zy ce. Nie ma ją ni skie go
ba su ani przy ku wa ją cej uwa gę gó -
ry pa sma. Nie są hi per ana li tycz ne,
ani szcze gól nie szyb kie. Na de
wszyst ko, brzmią jed nak praw dzi -
wie – tak, jak ko lum ny brzmieć
po win ny, bez wzglę du na to, skąd
po cho dzą, czy są au dio fil skie czy
stu dyj ne. Du że czy ma łe. 
Słu cha jąc po zo sta łych ko lumn, ca -
ły czas ana li zo wa łem ich brzmie -
nie, pró bu jąc ro ze brać je na czyn -
ni ki pierw sze. A to bas był nie ta ki,

a to gó ra za twar da, a to ste reo fo nia ma ło prze ko nu ją -
ca, i tak da lej. Tym ra zem by ło ina czej. Tu wszyst ko do -
sko na le do sie bie pa so wa ło. Bar let ta uzy skał bar dzo
ho mo ge nicz ne, spój ne brzmie nie o na praw dę na tu -
ral nych bar wach: nie ciem nych, nie za ja snych,
po pro stu aku rat nych. W ka te go riach ab so lut nych,
prze kaz no si zna mio na lek kie go uspo ko je nia, de li kat -
ne go za wo alo wa nia; w po rów na niu do du żo droż szych
ko lumn Co lon ny brzmią jak przy kry te cie niut ką tka ni -
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Xavian Gran Colonna
Jedyne w teście kolumny dwugłośnikowe dowodzą znanej
tezy, że mniej czasem znaczy więcej. Dopracowanie
i wyrafinowanie – te dwie cechy wyróżniają małe Xaviany

Kopułka Seasa z dużym fałdem
zawieszenia 



ną. Lek kie przy dy mie nie gór ne go skra ju pa sma nie
po wo du je jed nak utra ty przej rzy sto ści, nie po gar sza
wglą du w na gra nie – przy naj mniej na po zio mie osią -
gal nym dla ko lumn za 4 czy 5 ty się cy zło tych. To spo re
osią gnię cie. Szcze gó ły są na tu ral nie wpi sa ne w wy -
brzmie nia – dłu gie, płyn ne i swo bod ne. Dźwięk jest

tak nie wy mu szo ny i na tu ral ny, że ko lumn tych
słu cha łem naj dłu żej w te ście – nie ja ko po go dzi -
nach. W trak cie se sji zdję cio wej pod łą czy łem je
do Lin na Sne aky’ego DS. Mój szcze ry en tu zjazm wzbu -
dzi ło to, że z tak nie po zor ne go urzą dze nia (acz, jak
skąd inąd wia do mo, nie zwy kle uda ne go), po pły nął
dźwięk o na tu ral nych, bo ga tych bar wach, wol ny
od wszel kich ano ma lii i sztucz no ści. Słu cha nie w tle,
przy oka zji in nych za jęć, by ło czy stą przy jem no ścią.
Xa via ny ofe ru ją cał kiem wy ra fi no wa ne brzmie nie. Mu -
zy kal ne nie tyl ko dla te go, że nie ofen syw ne, lecz dla te -
go, że in stru men ty i wo ka le wprost kle ją się do sie bie

8-elementowa zwrotnica została zamontowana tak,
by do minimum skrócić długość okablowania.
Niewątpliwie są jeszcze jednak rezerwy do
indywidualnego tuningu

Bardzo dobre i wygodne w użyciu zaciski z logo
Xaviana. Etykieta daje wyraźnie do zrozumienia,
że to produkt włosko-czeski

Miękka, papierowa membrana Etona jest mocno
impregnowana



a wier ność barw pre zen tu je po ziom prze wyż sza ją cy
wie le znacz nie droż szych ze sta wów gło śni ko wych.
Do te go do cho dzi zna ko mi ta ste reo fo nia; nie ogra ni -
czo na do wą skie go pa sa roz cią ga ją ce go się pół me tra
do przo du i pół do ty łu, za ko lum na mi. Źró dła dźwię -
ków swo bod nie opusz cza ją li nię ba zy ste reo w przód,
wy cho dząc w kie run ku słu cha cza (wo ka le, gi ta ry), jak
rów nież w stro nę prze ciw ną – ku ścia nie tyl nej. Wa -
run ki te sto we po zwo li ły na uzy ska nie na praw dę do -
brej głę bi. Pod tym wzglę dem Xa via nom za gra ża ły je -
dy nie Ela ki, brzmią ce jesz cze tro chę sze rzej, ale
na pew no nie gę ściej. Prze wa ga Gran Co lon ny w dzie -
dzi nie ste reo fo nii nad ko lum na mi Ca bas se i Dy nau dio
by ła bar dzo wy raź na, nad KEF -ami też zna czą ca.
Wszyst kie te czyn ni ki spra wia ły, że od słuch sta wał się
bar dziej au ten tycz ny i wcią ga ją cy. 
Bas, oce nia ny przez pry zmat dys cy plin spraw no ścio -
wych (szyb kość, kon tu ro wość, kon tro la itp), nie za -
chwy cał, ustę pu jąc KEF -om, Ela com i Ca bas se’om. Ni -
skie to ny są lek ko zmięk czo ne i nie da ją sil ne go kop -
nia ka, ale ni czym nie iry tu ją i nie przy ku wa ją uwa gi.

Być mo że dla te go, że do sko na le pa su ją do po zo sta -
łych za kre sów – i ta ki mi je ak cep tu je my. To już za gad -
nie nia psy cho aku stycz ne, w któ re nie chcę się wda -
wać, ale fakt jest fak tem: sto sun ko wo skrom ny i nie
naj dy na micz niej szy bas Gran Co lon ny jest mu zycz nie
sa tys fak cjo nu ją cy. Swo ją dro gą bar dzo je stem 
jed nak cie kaw, jak ko lum ny te za gra ły by z do brym
sub wo ofe rem.
Dy na mi ka, z tych sa mych wzglę dów co bas, ma swo je
ogra ni cze nia. W ska li ma kro po ja wia ją się one znacz -
nie wcze śniej niż w przy pad ku KEF -ów czy Ela ków.
O dzi wo, nie ma to jed nak wiel kie go zna cze nia, bo -
wiem na wet bar dzo dy na micz ne „nu me ry” Mar cu sa
Mil le ra wy pa dły nie źle. Na żad nym na gra niu nie do -
szło do kom pro mi ta cji, co w przy pad ku nie du żych ko -
lumn z po je dyn czym wo ofe rem mo gło by mieć miej sce. 

NA SZYM ZDA NIEM 
Nie po zor ne, jed ne z naj mniej szych w te ście, bar dzo
tra dy cyj ne, na tle KEF -ów wręcz ar cha icz ne w swej
kon ser wa tyw no ści. A jed nak brzmią ce wspa nia le, nie
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Kosz woofera wykonano
z blachy, zadbano jednak
o skuteczną wentylację
cewki. Aluminiowy tunel
bas-refleksu to rzadkość
na tym pułapie cenowym 

Dane techniczne
Kon struk cja 2-droż ny ba s-re fleks wentylowany do przodu
Gło śni ki 17-cm pa pie ro wy Eton 

25-mm ko puł ka je dwab na Se as DX25T G90
Za le ca na moc wzmac nia cza 30 – 120 W
Po dział pa sma 2600 Hz
Efek tyw ność 89 dB
Im pe dan cja zna mio no wa 6 Ω
Mi ni mum im pe dan cji* 4 Ω (przy 170 – 200 Hz)
Pa smo prze no sze nia 47 Hz – 40 kHz (±3 dB)
Wy mia ry (wys. x szer. głęb.) 900 x 200 x 234 mm
Ma sa (jed nej sztu ki) 16 kg

Dystrybutor Mo je Au dio, www.mo je au dio.pl
Cena (za parę) 3990 zł

OCENA
Neutralność 9/10
� Wy so ka oce na wy ni ka ze świet ne go zrów no wa że nia re je strów, jak rów -

nież wy so kiej ich ja ko ści. Lek ki nie do bór naj wyż szej gó ry. 

Precyzja 8/10
� Nie ma ją kon tu ro wo ści Ela ców ani ogól nej pre cy zji KEF -ów. Ale nie moż -

na na rze kać.

Muzykalność 9,5/10
� Po pro stu zna ko mi ta. Żad ne ko lum ny w te ście nie są bar dziej an ga żu ją ce.

Stereofonia 9,5/10
� Bar dzo po praw na gra da cja głę bi, do bra sze ro kość i efekt wcho dze nia

w sce nę, oczy wi ście przy od po wied nio dro giej elek tro ni ce 
to wa rzy szą cej. 

Dynamika 7/10
� W skali mikro bardzo dobra, choć transjenty lekko zaokrąglone.

Przy głośnym słuchaniu występują naturalne, dla kolumn dwudrożnych
tej wielkości, ograniczenia.

Bas 8/10
� Nie schodzi nisko, nie jest też szybki, ani szczególnie rytmiczny. Za to

gra w harmonii z pozostałymi zakresami i po prostu nie przeszkadza.

Ocena łączna 85%
KATEGORIA SPRZĘTU C
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W na szym te ście po cząt ko wo mia ło wziąć udział 7
par ko lumn. By ły wśród nich pew ne ze sta wy, zwy -
czaj nie nie za słu gu ją ce na po świę ce nie im dwóch
stron oraz naj now sze Epo sy Epic 5, któ re jed nak nie
do cze ka ły się pu bli ka cji. Jesz cze przed roz po czę ciem
od słu chów oka za ło się, że Epos po sta no wił je zmo -
dy fi ko wać. Fir ma ta jest zna na z prze pro wa dza nia
„ci chych” po pra wek, nie znaj du ją cych żad ne go od -
wzwier cie dle nia w na zew nic twie, o któ rych wie zwy -
kle tyl ko dys try bu tor, a cza sem tak że spe cja li stycz na
pra sa. Cóż, każ dy pro du cent ma do te go pra wo. Od -
stą pi li śmy od for mal nej oce ny, ale pod łą czy li śmy no -
we Epo sy na chwi lę. Po twier dzi ły się wra że nia wy nie -
sio ne z Au dio Show. Na szym zda niem do brze się sta -

ło, że pro du cent po sta no wił do ko nać ko rekt. W obec -
nej for mie Epo sy nie mia ły wiel kich szans na wy so ką
lo ka tę. Po wró ci my do nich, gdy bę dą „skoń czo ne”.
Po zo sta łych 5 ko lumn za pre zen to wa ło do bry lub bar -
dzo do bry po ziom. Nie wąt pli wie naj bar dziej in te re -
su ją ce by ły KEF -y Q700, któ re są pod każ dym
wzglę dem no wą kon struk cją. To zde cy do wa nie uda -
ne ko lum ny, re pre zen tu ją ce jed nak nie co in ną es te -
ty kę brzmie nia niż po przed ni cy. Są dość bez piecz -
nym wy bo rem z uwa gi na cał kiem neu tral ny cha rak -
ter brzmie nia, choć po trze bu ją spo ro prą du z po wo -
du ni skiej im pe dan cji, któ ra spa da do 3,3 oma. Czar -
nym ko niem te stu oka za ły się naj bar dziej nie po zor -
ne Xa via ny Gran Co lon na. W ka te go riach bar wa

i mu zy kal ność za słu gu ją one na wiel kie uzna nie
i pierw szą lo ka tę. Są mo że mniej uni we ral ne od KEF -
-ów, ale słu cha się ich zna ko mi cie. Bar dzo do brze
wy pa dły tak że Ela ki FS187 – to bar dzo cie ka we ko -
lum ny o tro chę wy kon tu ro wa nym brzmie niu i lek ko
cof nię tej śred ni cy. Roz dziel czość i prze strzen ność są
ich naj moc niej szą stro ną. 
Dy nau dio DM 3/7 to pro po zy cja dla tych, któ rzy
nie mo gą so bie po zwo lić na droż sze pod ło gów ki 
Dy nau dio, a bas z mo ni to rów jest dla nich nie wy -
star cza ją cy. Z ko lei Ca bas se’y Jer seye prze ko nu ją
ży wym, tro chę ofen syw nym brzmie niem, któ re 
le piej spraw dzi się w mu zy ce kla sycz nej niż jaz zie
czy roc ku. ■

PODSUMOWANIE TESTU KOLUMN GŁOŚNIKOWYCH

tyl ko w re la cji do ce ny, któ rą skal ku lo wa no na na praw -
dę roz sąd nym po zio mie. Ta kie wła śnie są Xa via ny. Naj -
więk sza nie spo dzian ka i, jak dla mnie, naj cie kaw sze
ko lum ny te go te stu. ■

*- wartość zmierzona




