
F
ir ma Hol ge ra From me, ma ją ca swą sie dzi bę w mia stecz ku
Lau ter tal, kil ka dzie siąt ki lo me trów na po łu dnie od Fran kur -
tu nad Me nem, po dą ża ostro do przo du. 16 lat te mu, na wy -
sta wie High -End, wów czas jesz cze we Frank fur cie, świa tło
dzien ne uj rza ły trzy nie zwy kłe ze sta wy tu bo we, na zwa ne

po pro stu: Uno, Duo i Trio. Zro bi ło się o nich gło śno, i to by naj mniej
nie dla te go, że po tra fi ły za grać z po zio mem 120 de cy be li. W 1999 ro ku
opra co wa no no wą ge ne ra cję dwó jek, któ ra sta no wi ła ka mień mi lo wy
w roz wo ju fir my. W ko lum nach tych za sto so wa no trzy klu czo we roz -
wią za nia, sto so wa ne kon se kwent nie do dziś: sfe rycz ny pro fil tu by
(du żo ko rzyst niej szy, jak ar gu men tu je pro du cent, niż pro fil wy kład ni -
czy), tech ni kę kon tro lo wa nej dys per sji (Con trol led Di sper sion Tech no -
lo gy) oraz brak zwrot ni cy pa syw nej w to rze śred nio to no wym. 
Przez la ta ofer tę roz bu do wy wa no, kie ru jąc ją do co raz szer szej klien te -
li. Naj mniej szą z ko lumn tej fir my, Uno Na no, re cen zo wa li śmy trzy la ta
te mu (AV 6/07). Zro bi ły one na mnie du że wra że nie, choć nie tak wiel -
kie jak opi sy wa ne pół to ra ro ku póź niej (AV 12/08) Duo Gros so. W pew -
nym sen sie mie li śmy pe cha, bo wiem za le d wie 7 mie się cy póź niej,
na ostat niej wy sta wie High -End w Mo na chium, po ka za no no wą ge ne -
ra cję wszyst kich sied miu obec nie pro du ko wa nych mo de li Avant gar -
de’ów. Zo sta ły opa trzo ne do pi skiem „G2”. Trzon ofer ty sta no wi se ria
Duo, któ rej najniższy przedstawiciel jest bo ha te rem ni niej sze go te stu. 

DO PRA CO WA NE DE TA LE
Wer sję G2 nie trud no od róż nić od po przed ni ków. No we ko lum ny są
znacz nie bar dziej do pra co wa ne, co wi dać wła ści wie we wszyst kich
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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
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de ta lach kon struk cji. Wcze śniej sze wer sje ba zo wa ły
na trzech alu mi nio wych ru rach za koń czo nych pła ski -
mi stop ka mi przy po mi na ją cy mi tro chę no gi od re ga łu
z lat 80. Te raz na spo dzie do da no alu mi nio wą kra tow -
ni cę z po tęż ny mi stoż ka mi, któ rych prze dłu że nia
w po sta ci li tych me ta lo wych wal ców słu żą do ba jecz -
nie ła twej re gu la cji kol ców. Wy star czy się schy lić i od -
po wied nio po krę cić gór ną czę ścią stoż ka. Ca ła kon -
struk cja zo sta ła wzmoc nio na, jest wy raź nie sztyw niej -
sza i sta bil niej sza, mi mo że alu mi nio we pod po ry są
na dal tyl ko trzy – dwie od stro ny ze wnętrz nej i jed na
od stro ny we wnętrz nej. Ich głów ne za da nie po le ga
na sca le niu du żej tu bo wej sek cji śred nio to no wej
z mo du łem sub wo ofe ra, któ ry kry je tak że prze twor nik
i tu bę wy so ko to no wą. Przy oka zji zmian w kon struk cji
ste la żu oraz licz nych go łym okiem nie wi docz nych mo -
dy fi ka cji (jak choć by za stą pie nie sta lo wych dy stan sów
alu mi nio wy mi czy pla sti ko wej ścian ki tyl nej cy lin dra
alu mi nio wą) znacz nie po pra wio no wy koń cze nie ca -
łych ko lumn. Gło śni ki sek cji ba so wej za kry wa czar na
ma skow ni ca, a po jej bo kach – dwa pa ne le ozdob ne
w jed nym z kil ku ko lo rów i wy koń czeń, któ re mo gą, ale
nie mu szą, ko re spon do wać z ko lo rem „ka pe lu sza”,
czy li du żej tu by śred nio to no wej. Wy koń cze nia te do -
bie ra się in dy wi du al nie. Łącz na licz ba kom bi na cji jest
ol brzy mia. No vum sta no wi nie tyl ko ko lo ry sty ka la kie -
rów (jest ich aż 15, wszyst kie pięk ne!), ale tak że to, że
„ka pe lu sze” są te raz zdej mo wal ne, co sta no wi nie ba -
ga tel ne uła twie nie dla ła two ści ich wy mia ny. Zmia na
ko lo ru ko lumn nie sta no wi te raz żad ne go pro ble mu
– wy star czy za mó wić no we tu by (wy so ko to no wą też
się od krę ca) i li stwy.
W su mie trze ba przy znać, że wy gląd no wych wer sji G2,
choć w ogól nym za ry sie po dob ny do pier wo wzo rów,
jest znacz nie ład niej szy i bar dziej ele ganc ki. Pro du -
cent po my ślał też o de ta lach ma ją cych zna cze nie
prak tycz ne, jak na przy kład dio dy w dol nej czę ści
przed niej ścian ki sek cji ba so wej in for mu ją ce, że 
ko lum ny są włą czo ne do prą du. To nie żad na po mył ka
– Duo, jak wszyst kie Avantgarde’y, są pół ak tyw ne. 
Ści ślej: ma ją ak tyw ną sek cję ni sko to no wą. 

BU DO WA i IN STA LA CJA
In sta la cja tych ko lumn to ope ra cja dla co naj mniej
dwóch osób. Wy ni ka to z pew nej kom pli ka cji przy
mon ta żu cy lin dra śred nio to no we go. Oso ba asy stu ją -
ca mu si go po pro stu przy trzy mać, by nie spadł pod -
czas przy krę ca nia do ste la ża. Dal sze ope ra cje są już
ła twe. Tu bę śred nio to no wą, po wy ję ciu z od dziel ne go
kar to nu, na krę ca się na gwint umiesz czo ny głę bo ko
w cy lin drze, gdzie mie ści się prze twor nik śred nio to no -
wy. Przy oka zji moż na do wie dzieć się, że wnę trze cy -
lin dra wy ło żo no per fo ro wa ną gąb ką, cze go wcze śniej
(gdy tu ba i cy lin der sta no wi ły je den ele men ty) nie by -
ło. To wła ści wie je dy na mo dy fi ka cja, do któ rej przy -
zna je się pro du cent. Przy pierw szym na krę ca niu tu by
kra wę dzie cy lin dra, wy ło żo ne cien ką gu mo wą uszczel -
ką, na le ży na oli wić. To uła twia ści słe do pa so wa nie
obu ele men tów. 

Tu by wy ko na no z ela stycz ne go i za ra zem moc ne go 
AB S-u, któ re to two rzy wo – zda niem wy twór cy – jest
ma ło po dat ne na re zo nan se. W prak ty ce pod czas gra -
nia tu by tro chę „pra cu ją”. Sfe rycz ny kształt od po wia -
da za mniej szy po ziom pod ko lo ro wań dźwię ku. Przy -
czy nia się tak że w pe wien spo sób do uzy ska nia po żą -
da nych cha rak te ry styk pro mie nio wa nia. 
Co zro zu mia łe przy tych ga ba ry tach (wy so kość 1,55 m)
i kon struk cji, ko lum ny są bar dzo cięż kie (82 kg). Fakt
ten utrud nia ma new ro wa nie ni mi, jak rów nież pre cy -
zyj ne usta wie nie, któ re – jak za raz się prze ko na my
– jest sza le nie waż ne. Sze ro ko roz sta wio ne no gi, przy -
po mi na ją ce ja kie goś ro bo ta, od po wia da ją za nie prze -
cięt ną sta bil ność ko lumn. Ich przy pad ko we prze wró -
ce nie jest pra wie nie moż li we. 

NO WA SEK CJA BA SO WA 
Głów na obu do wa to sek cja ba so wa o ozna cze niu 
SUB 225 -G2, któ ra sta no wi roz wi nię cie mo du łu ba so -
we go (SUB 225) sto so wa ne go w do tych cza so wych mo -
de lach Uno Na no, Duo i Duo Ome ga. W wer sjach G2
tych ze sta wów sub wo ofer zo stał dys kret nie po więk -
szo ny (mie rząc 80 x 30 x 41 cm3, jest o 4 cm wyż szy
i 3 cm głęb szy), co umoż li wi ło uzy ska nie jesz cze głęb -
sze go i swo bod niej sze go ba su z dwóch 25-cen ty me -
tro wych wo ofe rów, któ re te raz otrzy ma ły ma gne sy
neo dy mo we za miast fer ry to wych. Wzmac niacz, na pę -
dza ją cy obie mem bra ny, pra cu je w kla sie AB i dys po -
nu je mo cą 250 W. W G -dwój kach po więk szo no za si -
lacz, sto su jąc trans for ma tor to ro idal ny o mo cy 330 VA,
za miast 270, oraz o po ło wę więk szą po jem ność fil tru -
ją cą (60 000 μF za miast 40 000). W ce lu zmniej sze nia
po zio mu znie kształ ceń za sto so wa no ro dzaj ak tyw ne -
go sprzę że nia zwrot ne go (ac ti ve fe ed back con trol).
Obu do wy mo du łów ba so wych są za mknię te, co jest
bar dzo waż ną oko licz no ścią, zwa żyw szy na to, że
Avant gar de’y wy ko rzy stu ją prze twor ni ki tu bo we. Z na -
tu ry bar dzo szyb kie i wol ne od kom pre sji. 
Tak jak do tej po ry, ak tyw ny bas moż na w bar dzo sze -
ro kim za kre sie re gu lo wać, do pa so wu jąc go do kon -
kret ne go po miesz cze nia od słu cho we go, tu dzież wła -
snych pre fe ren cji. Prócz po ten cjo me tru gło śno ści do -
stęp na jest re gu la cja czę sto tli wo ści fil tru dol no prze -
pu sto we go w trzech pod za kre sach: Low, Mid i High.
Do dam, że wpływ tych re gu la cji na cha rak te ry sty kę 
ni skich to nów jest ol brzy mi. 

ORY GI NAL NA TECH NI KA
Bez wzglę du na ja kość i wy ko na nie mo du łów ba so -
wych to nie one, lecz dwa po zo sta łe prze twor ni ki sta -
no wią clou ca łej kon struk cji. Jed nak w prze ci wień -
stwie do sub wo ofe rów ich kon struk cja wła ści wie nie
zmie ni ła się. Prze twor nik śred nio to no wy, prze no szą cy
za kres od 170 do 2000 Hz, no si fir mo we ozna cze nie
M2, jest pa pie ro wą ko puł ką o śred ni cy 7 ca li (170 mm)
i cał kiem spo rym sko ku mem bra ny. Nie jest tym sa -
mym dri ve rem, któ ry za sto so wa no w Duo Gros so, choć
tu ba o śred ni cy 67 cm i głę bo ko ści 37 cm jest do kład -
nie ta ka sa ma. W dwóch droż szych mo de lach se rii

Głośnik wysokotonowy H2 pochodzi z poprzednika.
Tuba ma 18 cm średnicy i jest przymocowana

do sekcji basowej

Cylindyczna obudowa głośnika średniotonowego to
odlew aluminiowy. Sygnał jest doprowadzony

bezpośrednio ze wzmacniacza i nie przechodzi przez
żadną zwrotnicę

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



Duo za sto so wa no 4-war stwo wą cew kę Ome ga o im pe -
dan cji 18 omów oraz ma gnes Al ni co. Dzię ki efek tyw ne -
mu zwięk sze niu stru mie nia ma gne tycz ne go efek tyw -
ność sko czy ła do 107 dB. W Duo cew ka jest zwy klej -
sza, 8-omo wa, a ma gnes – neo dy mo wy. W efek cie
efek tyw ność jest o 3 de cy be le niż sza, co i tak ozna cza
prze paść wzglę dem na wet wy so ko sku tecz nych ko -
lumn nie tu bo wych. W Duo G2 nie za sto so wa no tak że
fir mo we go pa ten tu – je dy ne go kon den sa to ra w zwrot -
ni cy (w to rze twe ete ra), któ ry jest po la ry zo wa ny na pię -
ciem sta łym 100 V (CPC – Ca pa ci tor Po la ri za tion Cir -
cu it). Naj waż niej sza ce cha, czy li po łą cze nie gło śni ka
bez po śred nio z ter mi na la mi gło śni ko wy mi (te raz prze -
nie sio ny mi na sek cję ba so wą), bez żad nej fil tra cji
po dro dze, po zo sta ła. Ozna cza to, że je dy ny filtr pa -

syw ny w tych ko lum nach pra cu je w sek cji twe ete ra,
od ci na jąc go od za bój czych dla nie go sy gna łów o czę -
sto tli wo ściach po ni żej 2 kHz. Za bój czych, po nie waż
sam prze twor nik mie rzy 25 mm – ty le co w zwy kłych
ko lum nach, a to ozna cza, że bez fil tru gór no prze pu -
sto we go zwy czaj nie by nie wy trzy mał. Tu ba oma wia ne -
go prze twor ni ka jest przy krę ca na do sek cji ni sko to no -
wej i mie rzy 180 x 85 mm. 
War to zwró cić uwa gę na pro gre sję spe cy fi ka cji ko lej -
nych mo de li. Mo del pod sta wo wy, Uno Na no G2, ma tę
sa mą sek cję ba so wą co Duo G2, ale mniej szą tu bę
śred nio to no wą i 5-ca lo wy prze twor nik. Po dział pa sma
prze bie ga wy żej niż w Duo, przy 300 Hz. Iden tycz ny
bas ma my tak że w Duo Ome ga G2, do cho dzi jed nak
wspo mnia na, lep sza sek cja śred nio to no wa. Z ko lei

przej ście do no wej wer sji Duo Gros so G2 ozna cza wy -
łącz nie więk sze moż li wo ści w dzie dzi nie ba su, gdyż
sub wo ofer SUB 231 -G2 wy ko rzy stu je wo ofe ry 30-cen ty -
me tro we. Jak wi dać, kon struk cja ofer ty jest lo gicz na
i prze my śla na. Z po wyż sze go wy ni ka, że dla więk szo -
ści fa nów Avant gar de ’ów w prak ty ce opty mal ne po -
win ny być mo de le Duo i Duo Ome ga. 

BRZMIE NIE
Ze sta wy gło śni ko we high -end moż na po dzie lić na trzy
gru py: te sta ra ją ce się być moż li wie do kład ne (ale
rzad ko kie dy an ga żu ją ce), te brzmią ce moż li wie na tu -
ral nie lub mu zy kal nie i te, któ re chwy ta ją za ser ce,
ma ją coś szcze gól ne go. Do mi nu je chy ba ta pierw sza.
Dru ga sta no wi swo istą pró bę ma ni pu la cji, nie za wsze
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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

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)

Dawno nie widziałem równie
dopracowanych kolców. Reguluje się je
od góry. Wystarczy się schylić

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



sen sow nej. Trze cia, ta naj cie kaw sza, jest naj mniej
licz na. Duo G2 za li cza ją się wła śnie do niej. 
W re cen zji Duo Gros so na pi sa łem, że są to ko lum ny
sza le nie czu łe na in sta la cję. Na ja kość elek tro ni ki i ka -
bli po tra fią re ago wać aler gicz nie, zaś pre cy zji usta wie -
nia ni gdy nie mó wią dość. Z Duo G2 też tak jest. Są to
ko lum ny nie mi ło sier nie wraż li we na sy gnał do nich
do pro wa dza ny. Im gład szy i bo gat szy w bar wy, tym le -
piej. Teo re tycz nie na rzu ca się wy bór do brej lam py.
Tak, ale ist nie ją dwa ry zy ka: szum po więk sza ny
przez 104-de cy be lo we tu by z si łą mi kro sko pu elek tro -
no we go oraz utra ta pre cy zji ba su. Pierw sze mu moż na
za ra dzić, sto su jąc bar dzo ci chą lam pę, choć by Au dio
Re se arch VSi 60. Dru gie mu zja wi sku tak że moż na za -
po biec, sto su jąc od po wied ni wzmac niacz. Jed nak mo -
im zda niem wca le nie żadną cherlawą triodę. 
Duo G2 ma ją im po nu ją ce moż li wo ści w dzie dzi nie od -
twa rza nia ba su. Po czy na jąc od nie sa mo wi cie sku tecz -
nych re gu la cji, da ją cych moż li wo ści kształ to wa nia
bar wy i cha rak te ru ba su (tward szy / mięk szy, słab szy /
sil niej szy), po przez hip no ty zu ją cą głę bię, a skoń czyw -
szy na do sko na łej mo to ry ce i róż ni co wa niu na grań.
Nie prze sa dzę zbyt nio ze stwier dze niem, że bas z każ -
dej pły ty brzmi za po śred nic twem Duo ina czej. Raz
jest głęb szy, niż są dzi li śmy, in nym ra zem lek ki, ale
zwin ny, za chwi lę ude rza ją cy jak bły ska wi ca, po tem
mięk ki, i tak da lej, i tak da lej. Już po raz ko lej ny do -

cho dzę do wnio sku, że ak tyw ne go, stro jo ne go pod da -
ne po miesz cze nie ba su z po tęż nych wo ofe rów nie da
się pod ro bić w ża den in ny spo sób. To jest to! Oczy wi -
ście trze ba speł nić kil ka wa run ków. Po pierw sze, po -
miesz cze nie i usta wie nie nie mo gą być by le ja kie.
Po dru gie, trze ba spę dzić tro chę cza su, by bas pre cy -
zyj nie do stro ić. Wresz cie po trze cie, na le ży za dbać
o od po wied ni sprzęt to wa rzy szą cy, co oczy wi ste. 
Dla kon tra stu przejdź my do kwe stii naj bar dziej w wy -
pad ku tub draż li wej: bar wy i ogól ne go cha rak te ru
brzmie nia. Nie miec ki pro du cent wkła da wie le wy -
sił ku w to, by ko lej ne mo de le mia ły co raz słab szą
sy gna tu rę so nicz ną – głów ny pro blem ze sta wów
tu bo wych. Wy rzu cę to z sie bie wprost i na wstę pie: nie
uda ło się jej cał ko wi cie wy eli mi no wać. Per cep cja te go
zja wi ska bę dzie z pew no ścią za leż na od wie lu czyn ni -
ków, ale my ślę, że w każ dych wa run kach da się je
stwier dzić. Nie mniej jest ono dość za gad ko we. Otóż
zła pa łem się na tym, że gdy roz po czą łem od słu chy
(po wy pa ko wa niu i za in sta lo wa niu ko lumn przez dys -
try bu to ra spę dzi łem pa rę go dzin na ich usta wia niu),
stwier dzi łem, że Duo nie brzmią wca le oso bli wie. Po -
wiem na wet wię cej: urze kła mnie ener gia i nie sły szal -
na z in nych ko lumn ży wio ło wość śred nie go za kre su,
któ ry chwi la mi zda wał się ma sko wać gó rę – tro chę
nie zbor ną w po przed nio te sto wa nych mo de lach.
Gosz czą cy u mnie ko le ga stwier dził, że brzmie nie jest

dość dziw ne, że trze ba by się do nie go przy zwy cza ić.
Opi nia ta oka za ła się cał kiem traf na. Z przy czyn or ga -
ni za cyj nych na miej sce Duo mu sia ły wje chać Epo sy
En co re. Pre zen ta cja zy ska ła znacz nie cie plej szy i bar -
dziej mięk ki cha rak ter. Z jed nej stro ny, mia łem wra że -
nie, że z mu zy ków ze szło po wie trze, że ule gli ja kiejś
zbio ro wej ane mii. Z dru giej zaś – po ja wi ły się pew ne
po zy ty wy: śred ni ca i gó ra sta ły się ewi dent nie bar dziej
li nio we i spo iste. Brzmie nie już tak nie ata ko wa ło

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



trans jen ta mi i sko ka mi dy na mi ki. Da wa ło chwi lę wy -
tchnąć. Soprany by ły bar dzo do bre, ale też in ne, nor -
mal niej sze. Lepsze.
Po wrót do Duo po po nad ty go dniu, na do kład nie te sa -
me po zy cje (za zna czo ne ta śmą), wpra wił mnie po cząt -
ko wo w za kło po ta nie. Brzmie nie ode bra łem ja ko eks -
tre mal nie ener gicz ne i na bu zo wa ne, ale roz ja śnio ne
i ogól nie nie co „trud ne”. Klu czem oka zu je się pro ces
akli ma ty za cji słu chu, na któ ry chy ba nikt nie jest od -
por ny. Mam wra że nie, że to wła śnie on po tra fi nie raz
za mie niać wa dy w za le ty. I że ule ga ją mu tak że re cen -
zen ci naj bar dziej po czyt nych cza so pism ame ry kań -
skich i bry tyj skich. I że to wła śnie akli ma ty za cja, a nie
rze czy wi ste wy grze wa nie sprzę tu, „po pra wia” je go
brzmie nie. Nie twier dzę przy tym, że efekt wy grze wa -
nia w ogó le nie ma miej sca, ale zbyt czę sto sta je się
on wy god nym wy tłu ma cze niem pew nych zja wisk. 
Wra ca jąc do Duo, stwier dzi łem, że brzmie nie sta wa ło
się co raz lep sze. Eks ta tycz ne wra że nia za czę ły szybko
po wra cać...
Ja sne jest, że Duo G2 za pew nia ją zja wi sko wy prze kaz
dy na mi ki. W koń cu od te go są tu by. Tym ra zem pra gnę
jed nak pod kre ślić przej rzy stość tych ko lumn. Przej rzy -
stość ro zu mia ną ja ko nie sa mo wi tą wręcz zdol ność
do re pro duk cji mi kro de ta li, nie zaś ja ko prze zro czy -
stość to nal ną, któ ra – jak już wspo mnia łem – do sko -
na ła nie jest. Fak tem jest, że mu zy ki słu cha łem gło -
śno, na wet bar dzo – a to w na tu ral ny spo sób uła twia

wy ła wia nie plank to nu dźwię ko we go. Jed nak że ilość
in for ma cji, ja kie te ko lum ny po tra fią wy ło wić z po zor -
nie sza re go, jed no li te go tła, ro bi ol brzy mie wra że nie.
Duo G2 wy do by wa ją mi kro de ta le i au rę po gło so -
wą w spo sób chy ba nie osią gal ny dla zwy kłych
ko lumn. Róż ni ce po mię dzy źró dła mi cy fro wy mi uka -
zy wa ły tak czy tel nie, że roz po zna nie Lin na Akura te DS
i Au dio ne ta ART G2 zaj mo wa ło mi ja kieś dwie se kun -
dy. To jest nie sa mo wi te! Duo G2 oka za ły się nie oce nio -
ną po mo cą przy oce nie brzmie nia ma te ria łów 16 
i 24-bi to wych od twa rza nych za po śred nic twem Lin na
Aku ra te DS. W pli kach HD czuć by ło o wie le wię cej
ener gii, szyb ko ści i de fi ni cji, nie ko niecz nie na to miast
wię cej kwie ci stych barw. 
Sta ra łem się zejść z „li nii ognia”, skie ro wu jąc gło śni -
ki tak, by ich osie prze ci na ły się za po zy cją od słu cho -
wą. Mi mo to niż szy pod za kres gó ry przy ku wał uwa gę,
ale tyl ko przy gło śnym słu cha niu. Rów nież w śred ni cy
da ło się usły szeć pew ne za ko lo ro wa nia, któ re z cza -
sem jed nak... mi ja ły. Zda ję so bie spra wę, że ni niej szy
opis ob fi tu je w pew ne sprzecz no ści, ale tak wła śnie
od bie ram te ko lum ny. Nie są li nio we, neu tral ne, jed -
nak po tra fią za wład nąć słu cha czem na dłu gie go dzi -
ny. Na czym po le ga ma gia Avant gar de’ów? Na kon -
cen tro wa niu uwa gi słu cha cza na zja wi skach dy na -
micz no -cza so wo -prze strzen nych i jed no cze snym od -
wra ca niu uwa gi od aspek tów bar wo wo -czę sto tli wo -
ścio wych. Je stem prze ko na ny, że wy kres cha rak te ry -

sty ki prze no sze nia tych ko lumn istot nie obie gał by
od po zio mej li nii pro stej. Rów nież spo sób lo ka li zo wa -
nia cen tral ne go ob ra zu ste reo od by wa się nie co ina -
czej niż zwy kle. Wo kal nie jest ja kąś tam chmur ką za -
wie szo ną po mię dzy gło śni ka mi, lecz bry łą mu zycz nej
ener gii, któ ra wy la tu je ze środ ka ba zy i po dą ża w kie -
run ku na szej gło wy. Nie wiem, jak to ina czej opi sać.
W każ dym bądź ra zie efekt po tra fi za dzi wić, szcze gól -
nie na do brych na gra niach. Gdy 
do da my do te go nie sa mo wi tą pre cy zję w usta wia niu
źró deł po zor nych, ka pi tal ną głę bię, fe no me nal ną 
re kon struk cję efek tów do okól nych (sztucz ki fa zo we)
i wspo mnia ną przej rzy stość, otrzy mu je my ob raz
dźwię ko wy, któ ry zda je się wol ny od wszel kich ogra ni -
czeń. O wie le kla row niej szy i bar dziej dra ma tycz ny,
niż zna liśmy do tej po ry. Uka zu ją cy przy oka zji nie ste -
ty mnó stwo błę dów re ali za tor skich na śred nio i go rzej
na gra nych pły tach. 

NA SZYM ZDA NIEM 
Wspa nia łe, acz nie ide al ne ko lum ny. W dzie dzi nach
dy na mi ki, szyb ko ści, ba su, ste reo fo nii po pro stu 
wy bit ne. Grat ka dla tych, któ rzy ce nią so bie te wła -
śnie aspek ty pre zen ta cji. No we Duo są być mo że 
nie co mniej wy ma ga ją ce niż wcze śniej sze mo de le,
ale w ogól nym za ry sie zbli żo ne. Gdy bym miał wy dać
16 ty się cy eu ro na pa rę ko lumn, Duo G2 z pew no ścią
zna la zły by się na mo jej pry wat nej li ście fa wo ry tów. �
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TESTY SPRZĘTU Ko lum ny gło śni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2

high-end
JAKOŚĆ/CENA

Dystrybutor Na uti lus 
www.avant gar de -aco ustic.pl

Cena rów no war tość 16 000 eu ro 
(ok. 60 000 zł)

KATEGORIA SPRZĘTU A

Dane techniczne
Sek cja tu bo wa
Gło śnik śred nio to no wy kew la ro wy M2 (170 mm) 

w tu bie sfe rycz nej o śred ni cy 670 mm
Gło śnik wy so ko to no wy 25 mm ko puł ka H1 

w tu bie sfe rycz nej o śred ni cy 180 mm
Pa smo prze no sze nia 170 Hz – 20 kHz
Efek tyw ność 104 dB / 1 W / 1m
Im pe dan cja zna mio no wa 8 Ω
Za le ca na moc wzmac nia cza > 10 W
Moc zna mio no wa 100 W
Sek cja ba so wa SUB 225 -G2
Gło śni ki 2 x 250 mm pa pie ro we
Wzmac nia cze 250 W, kla sa A/B
Zwrot ni ca ak tyw na, re gu lo wa na (60-220 Hz)
Do stęp ne re gu la cje Re gu la cja po zio mu i czę sto tli wo ści 
fil tru dol no prze pu sto we go (Low: 70-120 Hz, Mid: 120-200 Hz, 

High: 170-250 Hz), filtr sub so nicz ny 20/25/30 Hz
Da ne ogól ne
Wy mia ry (wys. x szer. x głęb.) 1555 x 670 x 680 mm
Ma sa jed nej ko lum ny 82 kg


