TESTY SPRZĘTU Kolumny głośnikowe Avantgarde Acoustic Duo G2
Tekst: Filip Kulpa
 Zdjęcia: Avantgarde Acoustic, autor
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Już trzeci raz dane mi było
pomieszkać z tubami Avantgarde
Acoustic. Nowa generacja G2 jest
nie tylko o wiele bardziej sexy
z wyglądu. Sam odsłuch też może
rozpalić żądzę. Ich posiadania,
ma się rozumieć

irma Holgera Fromme, mająca swą siedzibę w miasteczku
Lautertal, kilkadziesiąt kilometrów na południe od Frankurtu nad Menem, podąża ostro do przodu. 16 lat temu, na wystawie High-End, wówczas jeszcze we Frankfurcie, światło
dzienne ujrzały trzy niezwykłe zestawy tubowe, nazwane
po prostu: Uno, Duo i Trio. Zrobiło się o nich głośno, i to bynajmniej
nie dlatego, że potrafiły zagrać z poziomem 120 decybeli. W 1999 roku
opracowano nową generację dwójek, która stanowiła kamień milowy
w rozwoju firmy. W kolumnach tych zastosowano trzy kluczowe rozwiązania, stosowane konsekwentnie do dziś: sferyczny profil tuby
(dużo korzystniejszy, jak argumentuje producent, niż profil wykładniczy), technikę kontrolowanej dyspersji (Controlled Dispersion Technology) oraz brak zwrotnicy pasywnej w torze średniotonowym.
Przez lata ofertę rozbudowywano, kierując ją do coraz szerszej klienteli. Najmniejszą z kolumn tej firmy, Uno Nano, recenzowaliśmy trzy lata
temu (AV 6/07). Zrobiły one na mnie duże wrażenie, choć nie tak wielkie jak opisywane półtora roku później (AV 12/08) Duo Grosso. W pewnym sensie mieliśmy pecha, bowiem zaledwie 7 miesięcy później,
na ostatniej wystawie High-End w Monachium, pokazano nową generację wszystkich siedmiu obecnie produkowanych modeli Avantgarde’ów. Zostały opatrzone dopiskiem „G2”. Trzon oferty stanowi seria
Duo, której najniższy przedstawiciel jest bohaterem niniejszego testu.

F

DOPRACOWANE DETALE
Wersję G2 nietrudno odróżnić od poprzedników. Nowe kolumny są
znacznie bardziej dopracowane, co widać właściwie we wszystkich
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detalach konstrukcji. Wcześniejsze wersje bazowały
na trzech aluminiowych rurach zakończonych płaskimi stopkami przypominającymi trochę nogi od regału
z lat 80. Teraz na spodzie dodano aluminiową kratownicę z potężnymi stożkami, których przedłużenia
w postaci litych metalowych walców służą do bajecznie łatwej regulacji kolców. Wystarczy się schylić i odpowiednio pokręcić górną częścią stożka. Cała konstrukcja została wzmocniona, jest wyraźnie sztywniejsza i stabilniejsza, mimo że aluminiowe podpory są
nadal tylko trzy – dwie od strony zewnętrznej i jedna
od strony wewnętrznej. Ich główne zadanie polega
na scaleniu dużej tubowej sekcji średniotonowej
z modułem subwoofera, który kryje także przetwornik
i tubę wysokotonową. Przy okazji zmian w konstrukcji
stelażu oraz licznych gołym okiem niewidocznych modyfikacji (jak choćby zastąpienie stalowych dystansów
aluminiowymi czy plastikowej ścianki tylnej cylindra
aluminiową) znacznie poprawiono wykończenie całych kolumn. Głośniki sekcji basowej zakrywa czarna
maskownica, a po jej bokach – dwa panele ozdobne
w jednym z kilku kolorów i wykończeń, które mogą, ale
nie muszą, korespondować z kolorem „kapelusza”,
czyli dużej tuby średniotonowej. Wykończenia te dobiera się indywidualnie. Łączna liczba kombinacji jest
olbrzymia. Novum stanowi nie tylko kolorystyka lakierów (jest ich aż 15, wszystkie piękne!), ale także to, że
„kapelusze” są teraz zdejmowalne, co stanowi niebagatelne ułatwienie dla łatwości ich wymiany. Zmiana
koloru kolumn nie stanowi teraz żadnego problemu
– wystarczy zamówić nowe tuby (wysokotonową też
się odkręca) i listwy.
W sumie trzeba przyznać, że wygląd nowych wersji G2,
choć w ogólnym zarysie podobny do pierwowzorów,
jest znacznie ładniejszy i bardziej elegancki. Producent pomyślał też o detalach mających znaczenie
praktyczne, jak na przykład diody w dolnej części
przedniej ścianki sekcji basowej informujące, że
kolumny są włączone do prądu. To nie żadna pomyłka
– Duo, jak wszystkie Avantgarde’y, są półaktywne.
Ściślej: mają aktywną sekcję niskotonową.

BUDOWA i INSTALACJA
Instalacja tych kolumn to operacja dla co najmniej
dwóch osób. Wynika to z pewnej komplikacji przy
montażu cylindra średniotonowego. Osoba asystująca musi go po prostu przytrzymać, by nie spadł podczas przykręcania do stelaża. Dalsze operacje są już
łatwe. Tubę średniotonową, po wyjęciu z oddzielnego
kartonu, nakręca się na gwint umieszczony głęboko
w cylindrze, gdzie mieści się przetwornik średniotonowy. Przy okazji można dowiedzieć się, że wnętrze cylindra wyłożono perforowaną gąbką, czego wcześniej
(gdy tuba i cylinder stanowiły jeden elementy) nie było. To właściwie jedyna modyfikacja, do której przyznaje się producent. Przy pierwszym nakręcaniu tuby
krawędzie cylindra, wyłożone cienką gumową uszczelką, należy naoliwić. To ułatwia ścisłe dopasowanie
obu elementów.

Tuby wykonano z elastycznego i zarazem mocnego
ABS-u, które to tworzywo – zdaniem wytwórcy – jest
mało podatne na rezonanse. W praktyce podczas grania tuby trochę „pracują”. Sferyczny kształt odpowiada za mniejszy poziom podkolorowań dźwięku. Przyczynia się także w pewien sposób do uzyskania pożądanych charakterystyk promieniowania.
Co zrozumiałe przy tych gabarytach (wysokość 1,55 m)
i konstrukcji, kolumny są bardzo ciężkie (82 kg). Fakt
ten utrudnia manewrowanie nimi, jak również precyzyjne ustawienie, które – jak zaraz się przekonamy
– jest szalenie ważne. Szeroko rozstawione nogi, przypominające jakiegoś robota, odpowiadają za nieprzeciętną stabilność kolumn. Ich przypadkowe przewrócenie jest prawie niemożliwe.

Cylindyczna obudowa głośnika średniotonowego to
odlew aluminiowy. Sygnał jest doprowadzony
bezpośrednio ze wzmacniacza i nie przechodzi przez
żadną zwrotnicę

NOWA SEKCJA BASOWA
Główna obudowa to sekcja basowa o oznaczeniu
SUB225-G2, która stanowi rozwinięcie modułu basowego (SUB225) stosowanego w dotychczasowych modelach Uno Nano, Duo i Duo Omega. W wersjach G2
tych zestawów subwoofer został dyskretnie powiększony (mierząc 80 x 30 x 41 cm3, jest o 4 cm wyższy
i 3 cm głębszy), co umożliwiło uzyskanie jeszcze głębszego i swobodniejszego basu z dwóch 25-centymetrowych wooferów, które teraz otrzymały magnesy
neodymowe zamiast ferrytowych. Wzmacniacz, napędzający obie membrany, pracuje w klasie AB i dysponuje mocą 250 W. W G-dwójkach powiększono zasilacz, stosując transformator toroidalny o mocy 330 VA,
zamiast 270, oraz o połowę większą pojemność filtrującą (60 000 μF zamiast 40 000). W celu zmniejszenia
poziomu zniekształceń zastosowano rodzaj aktywnego sprzężenia zwrotnego (active feedback control).
Obudowy modułów basowych są zamknięte, co jest
bardzo ważną okolicznością, zważywszy na to, że
Avantgarde’y wykorzystują przetworniki tubowe. Z natury bardzo szybkie i wolne od kompresji.
Tak jak do tej pory, aktywny bas można w bardzo szerokim zakresie regulować, dopasowując go do konkretnego pomieszczenia odsłuchowego, tudzież własnych preferencji. Prócz potencjometru głośności dostępna jest regulacja częstotliwości filtru dolnoprzepustowego w trzech podzakresach: Low, Mid i High.
Dodam, że wpływ tych regulacji na charakterystykę
niskich tonów jest olbrzymi.

Z tej perspektywy dobrze widać sferyczny profil
tub. U ujścia kąt rozwarcia wynosi 180 stopni

ORYGINALNA TECHNIKA
Bez względu na jakość i wykonanie modułów basowych to nie one, lecz dwa pozostałe przetworniki stanowią clou całej konstrukcji. Jednak w przeciwieństwie do subwooferów ich konstrukcja właściwie nie
zmieniła się. Przetwornik średniotonowy, przenoszący
zakres od 170 do 2000 Hz, nosi firmowe oznaczenie
M2, jest papierową kopułką o średnicy 7 cali (170 mm)
i całkiem sporym skoku membrany. Nie jest tym samym driverem, który zastosowano w Duo Grosso, choć
tuba o średnicy 67 cm i głębokości 37 cm jest dokładnie taka sama. W dwóch droższych modelach serii

Głośnik wysokotonowy H2 pochodzi z poprzednika.
Tuba ma 18 cm średnicy i jest przymocowana
do sekcji basowej
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Do montażu sekcji średniotonowej potrzebne są
dwie osoby. Dystanse są teraz aluminiowe

Maskownica i listwy ozdobne są znacznie bardziej
eleganckim połączeniem niż sam grill
w poprzedniej wersji

Wnętrze cylindra zostało solidnie wytłumione.
W poprzedniej wersji Duo było puste

Duo zastosowano 4-warstwową cewkę Omega o impedancji 18 omów oraz magnes Alnico. Dzięki efektywnemu zwiększeniu strumienia magnetycznego efektywność skoczyła do 107 dB. W Duo cewka jest zwyklejsza, 8-omowa, a magnes – neodymowy. W efekcie
efektywność jest o 3 decybele niższa, co i tak oznacza
przepaść względem nawet wysokoskutecznych kolumn nietubowych. W Duo G2 nie zastosowano także
firmowego patentu – jedynego kondensatora w zwrotnicy (w torze tweetera), który jest polaryzowany napięciem stałym 100 V (CPC – Capacitor Polarization Circuit). Najważniejsza cecha, czyli połączenie głośnika
bezpośrednio z terminalami głośnikowymi (teraz przeniesionymi na sekcję basową), bez żadnej filtracji
po drodze, pozostała. Oznacza to, że jedyny filtr pa-

sywny w tych kolumnach pracuje w sekcji tweetera,
odcinając go od zabójczych dla niego sygnałów o częstotliwościach poniżej 2 kHz. Zabójczych, ponieważ
sam przetwornik mierzy 25 mm – tyle co w zwykłych
kolumnach, a to oznacza, że bez filtru górnoprzepustowego zwyczajnie by nie wytrzymał. Tuba omawianego przetwornika jest przykręcana do sekcji niskotonowej i mierzy 180 x 85 mm.
Warto zwrócić uwagę na progresję specyfikacji kolejnych modeli. Model podstawowy, Uno Nano G2, ma tę
samą sekcję basową co Duo G2, ale mniejszą tubę
średniotonową i 5-calowy przetwornik. Podział pasma
przebiega wyżej niż w Duo, przy 300 Hz. Identyczny
bas mamy także w Duo Omega G2, dochodzi jednak
wspomniana, lepsza sekcja średniotonowa. Z kolei

przejście do nowej wersji Duo Grosso G2 oznacza wyłącznie większe możliwości w dziedzinie basu, gdyż
subwoofer SUB231-G2 wykorzystuje woofery 30-centymetrowe. Jak widać, konstrukcja oferty jest logiczna
i przemyślana. Z powyższego wynika, że dla większości fanów Avantgarde’ów w praktyce optymalne powinny być modele Duo i Duo Omega.

Górne terminale prowadzą sygnał do wzmacniacza i tweetera.
Regulacje są identyczne jak w poprzedniej generacji
Avantgarde’ów. Można ustawić poziom basu oraz dostroić jego
charakter (częstotliwość odcięcia)
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Dawno nie widziałem równie
dopracowanych kolców. Reguluje się je
od góry. Wystarczy się schylić

BRZMIENIE
Zestawy głośnikowe high-end można podzielić na trzy
grupy: te starające się być możliwie dokładne (ale
rzadko kiedy angażujące), te brzmiące możliwie naturalnie lub muzykalnie i te, które chwytają za serce,
mają coś szczególnego. Dominuje chyba ta pierwsza.
Druga stanowi swoistą próbę manipulacji, nie zawsze

Sztywne papierowe woofery pracują w obudowie
zamkniętej, która jest nieco większa niż
w poprzedniej wersji

sensownej. Trzecia, ta najciekawsza, jest najmniej
liczna. Duo G2 zaliczają się właśnie do niej.
W recenzji Duo Grosso napisałem, że są to kolumny
szalenie czułe na instalację. Na jakość elektroniki i kabli potrafią reagować alergicznie, zaś precyzji ustawienia nigdy nie mówią dość. Z Duo G2 też tak jest. Są to
kolumny niemiłosiernie wrażliwe na sygnał do nich
doprowadzany. Im gładszy i bogatszy w barwy, tym lepiej. Teoretycznie narzuca się wybór dobrej lampy.
Tak, ale istnieją dwa ryzyka: szum powiększany
przez 104-decybelowe tuby z siłą mikroskopu elektronowego oraz utrata precyzji basu. Pierwszemu można
zaradzić, stosując bardzo cichą lampę, choćby Audio
Research VSi60. Drugiemu zjawisku także można zapobiec, stosując odpowiedni wzmacniacz. Jednak moim zdaniem wcale nie żadną cherlawą triodę.
Duo G2 mają imponujące możliwości w dziedzinie odtwarzania basu. Poczynając od niesamowicie skutecznych regulacji, dających możliwości kształtowania
barwy i charakteru basu (twardszy / miększy, słabszy /
silniejszy), poprzez hipnotyzującą głębię, a skończywszy na doskonałej motoryce i różnicowaniu nagrań.
Nie przesadzę zbytnio ze stwierdzeniem, że bas z każdej płyty brzmi za pośrednictwem Duo inaczej. Raz
jest głębszy, niż sądziliśmy, innym razem lekki, ale
zwinny, za chwilę uderzający jak błyskawica, potem
miękki, i tak dalej, i tak dalej. Już po raz kolejny do-

chodzę do wniosku, że aktywnego, strojonego pod dane pomieszczenie basu z potężnych wooferów nie da
się podrobić w żaden inny sposób. To jest to! Oczywiście trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, pomieszczenie i ustawienie nie mogą być byle jakie.
Po drugie, trzeba spędzić trochę czasu, by bas precyzyjnie dostroić. Wreszcie po trzecie, należy zadbać
o odpowiedni sprzęt towarzyszący, co oczywiste.
Dla kontrastu przejdźmy do kwestii najbardziej w wypadku tub drażliwej: barwy i ogólnego charakteru
brzmienia. Niemiecki producent wkłada wiele wysiłku w to, by kolejne modele miały coraz słabszą
sygnaturę soniczną – główny problem zestawów
tubowych. Wyrzucę to z siebie wprost i na wstępie: nie
udało się jej całkowicie wyeliminować. Percepcja tego
zjawiska będzie z pewnością zależna od wielu czynników, ale myślę, że w każdych warunkach da się je
stwierdzić. Niemniej jest ono dość zagadkowe. Otóż
złapałem się na tym, że gdy rozpocząłem odsłuchy
(po wypakowaniu i zainstalowaniu kolumn przez dystrybutora spędziłem parę godzin na ich ustawianiu),
stwierdziłem, że Duo nie brzmią wcale osobliwie. Powiem nawet więcej: urzekła mnie energia i niesłyszalna z innych kolumn żywiołowość średniego zakresu,
który chwilami zdawał się maskować górę – trochę
niezborną w poprzednio testowanych modelach.
Goszczący u mnie kolega stwierdził, że brzmienie jest

SYSTEM ODSŁUCHOWY
■ Pokój: 29,5 m2 zaadaptowany akustycznie
■ Źródła cyfrowe: Audionet ART G2, Linn
Akurate DS, Accuphase DP600
■ Wzmacniacze mocy: Audionet AMPI V2,
Accuphase A-35
■ Przedwzmacniacze: conrad-johnson ET2,
Accuphase C-2140
■ Interkonekty: Stereovox hdse, van den Hul
The Orchid, Acrolink 7N-D5000 (RCA),
Acrolink 7N-A2500 (XLR)
■ Kable głośnikowe: von Schweikert,
AudioQuest CV6 / Bedrock
■ Zasilanie: listwy Furutech fTP-615E, Oyaide
MTS-6e, kable zasilające PS Audio
PerfectWave AC-10/AC-5, Furutech FP-314Ag/G,
Oyaide LX50i
■ Akcesoria: stoliki BASE, Stand ART STO

dość dziwne, że trzeba by się do niego przyzwyczaić.
Opinia ta okazała się całkiem trafna. Z przyczyn organizacyjnych na miejsce Duo musiały wjechać Eposy
Encore. Prezentacja zyskała znacznie cieplejszy i bardziej miękki charakter. Z jednej strony, miałem wrażenie, że z muzyków zeszło powietrze, że ulegli jakiejś
zbiorowej anemii. Z drugiej zaś – pojawiły się pewne
pozytywy: średnica i góra stały się ewidentnie bardziej
liniowe i spoiste. Brzmienie już tak nie atakowało
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Dane techniczne
Sekcja tubowa
Głośnik średniotonowy
kewlarowy M2 (170 mm)
w tubie sferycznej o średnicy 670 mm
Głośnik wysokotonowy
25 mm kopułka H1
w tubie sferycznej o średnicy 180 mm
Pasmo przenoszenia
170 Hz – 20 kHz
Efektywność
104 dB / 1 W / 1m
Impedancja znamionowa
8Ω
Zalecana moc wzmacniacza
> 10 W
Moc znamionowa
100 W
Sekcja basowa SUB225-G2
Głośniki
2 x 250 mm papierowe
Wzmacniacze
250 W, klasa A/B
Zwrotnica
aktywna, regulowana (60-220 Hz)
Dostępne regulacje Regulacja poziomu i częstotliwości
filtru dolnoprzepustowego (Low: 70-120 Hz, Mid: 120-200 Hz,
High: 170-250 Hz), filtr subsoniczny 20/25/30 Hz
Dane ogólne
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)
1555 x 670 x 680 mm
Masa jednej kolumny
82 kg

Dystrybutor
Cena

Nautilus
www.avantgarde-acoustic.pl
równowartość 16 000 euro
(ok. 60 000 zł)
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transjentami i skokami dynamiki. Dawało chwilę wytchnąć. Soprany były bardzo dobre, ale też inne, normalniejsze. Lepsze.
Powrót do Duo po ponad tygodniu, na dokładnie te same pozycje (zaznaczone taśmą), wprawił mnie początkowo w zakłopotanie. Brzmienie odebrałem jako ekstremalnie energiczne i nabuzowane, ale rozjaśnione
i ogólnie nieco „trudne”. Kluczem okazuje się proces
aklimatyzacji słuchu, na który chyba nikt nie jest odporny. Mam wrażenie, że to właśnie on potrafi nieraz
zamieniać wady w zalety. I że ulegają mu także recenzenci najbardziej poczytnych czasopism amerykańskich i brytyjskich. I że to właśnie aklimatyzacja, a nie
rzeczywiste wygrzewanie sprzętu, „poprawia” jego
brzmienie. Nie twierdzę przy tym, że efekt wygrzewania w ogóle nie ma miejsca, ale zbyt często staje się
on wygodnym wytłumaczeniem pewnych zjawisk.
Wracając do Duo, stwierdziłem, że brzmienie stawało
się coraz lepsze. Ekstatyczne wrażenia zaczęły szybko
powracać...
Jasne jest, że Duo G2 zapewniają zjawiskowy przekaz
dynamiki. W końcu od tego są tuby. Tym razem pragnę
jednak podkreślić przejrzystość tych kolumn. Przejrzystość rozumianą jako niesamowitą wręcz zdolność
do reprodukcji mikrodetali, nie zaś jako przezroczystość tonalną, która – jak już wspomniałem – doskonała nie jest. Faktem jest, że muzyki słuchałem głośno, nawet bardzo – a to w naturalny sposób ułatwia
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wyławianie planktonu dźwiękowego. Jednakże ilość
informacji, jakie te kolumny potrafią wyłowić z pozornie szarego, jednolitego tła, robi olbrzymie wrażenie.
Duo G2 wydobywają mikrodetale i aurę pogłosową w sposób chyba nieosiągalny dla zwykłych
kolumn. Różnice pomiędzy źródłami cyfrowymi ukazywały tak czytelnie, że rozpoznanie Linna Akurate DS
i Audioneta ART G2 zajmowało mi jakieś dwie sekundy. To jest niesamowite! Duo G2 okazały się nieocenioną pomocą przy ocenie brzmienia materiałów 16
i 24-bitowych odtwarzanych za pośrednictwem Linna
Akurate DS. W plikach HD czuć było o wiele więcej
energii, szybkości i definicji, niekoniecznie natomiast
więcej kwiecistych barw.
Starałem się zejść z „linii ognia”, skierowując głośniki tak, by ich osie przecinały się za pozycją odsłuchową. Mimo to niższy podzakres góry przykuwał uwagę,
ale tylko przy głośnym słuchaniu. Również w średnicy
dało się usłyszeć pewne zakolorowania, które z czasem jednak... mijały. Zdaję sobie sprawę, że niniejszy
opis obfituje w pewne sprzeczności, ale tak właśnie
odbieram te kolumny. Nie są liniowe, neutralne, jednak potrafią zawładnąć słuchaczem na długie godziny. Na czym polega magia Avantgarde’ów? Na koncentrowaniu uwagi słuchacza na zjawiskach dynamiczno-czasowo-przestrzennych i jednoczesnym odwracaniu uwagi od aspektów barwowo-częstotliwościowych. Jestem przekonany, że wykres charaktery-

styki przenoszenia tych kolumn istotnie obiegałby
od poziomej linii prostej. Również sposób lokalizowania centralnego obrazu stereo odbywa się nieco inaczej niż zwykle. Wokal nie jest jakąś tam chmurką zawieszoną pomiędzy głośnikami, lecz bryłą muzycznej
energii, która wylatuje ze środka bazy i podąża w kierunku naszej głowy. Nie wiem, jak to inaczej opisać.
W każdym bądź razie efekt potrafi zadziwić, szczególnie na dobrych nagraniach. Gdy
dodamy do tego niesamowitą precyzję w ustawianiu
źródeł pozornych, kapitalną głębię, fenomenalną
rekonstrukcję efektów dookólnych (sztuczki fazowe)
i wspomnianą przejrzystość, otrzymujemy obraz
dźwiękowy, który zdaje się wolny od wszelkich ograniczeń. O wiele klarowniejszy i bardziej dramatyczny,
niż znaliśmy do tej pory. Ukazujący przy okazji niestety mnóstwo błędów realizatorskich na średnio i gorzej
nagranych płytach.

NASZYM ZDANIEM
Wspaniałe, acz nieidealne kolumny. W dziedzinach
dynamiki, szybkości, basu, stereofonii po prostu
wybitne. Gratka dla tych, którzy cenią sobie te właśnie aspekty prezentacji. Nowe Duo są być może
nieco mniej wymagające niż wcześniejsze modele,
ale w ogólnym zarysie zbliżone. Gdybym miał wydać
16 tysięcy euro na parę kolumn, Duo G2 z pewnością
znalazłyby się na mojej prywatnej liście faworytów. 

