
D
aw no już nie by ło żad nej re wo lu cji na ryn ku ko -
lumn gło śni ko wych, bo i nie wy my ślo no zbyt wie -
lu in no wa cji na prze strze ni ostat nich kil ku dzie -
się ciu lat. Zda rza ją się oczy wi ście roz wią za nia
nie kon wen cjo nal ne, ale za zwy czaj ma my do czy -

nie nia z po wro tem do po my słów, któ rych pod sta wy zo sta ły
już daw no te mu opra co wa ne. Wśród ko lumn elek tro dy na -
micz nych w 99% przy pad ków ma my do czy nie nia z tra dy cyj -
nym po łą cze niem ko puł ki wy so ko to no wej z gło śni kiem ni sko -
-śred nio to no wym (w przy pad ku ko lumn dwu droż nych) lub
śred nio to no wym i ba so wym (w ko lum nach trój droż nych).
Zda rza ją się cie ka wost ki w po sta ci twe ete ra wstę go we go lub
gło śni ków współ o sio wych. Są też tra dy cjo na li ści wier ni kon -
struk cjom z wy ko rzy sta niem gło śni ka sze ro ko pa smo we go
– na wet co ro ku moż na ich spo tkać w jed nym z po miesz czeń
na Au dio Show (choć ni gdy nie mo głem w nim wy trzy mać dłu -
żej niż kil ka mi nut, i to wca le nie z po wo du tłu mów za mo imi
ple ca mi). 
Ko lum ny ber liń skie go Au diu ma ła mią kon wen cję, w któ rą
wpi su je się więk szość kon struk cji do stęp nych na ryn ku, po -
nie waż nie ma ją tra dy cyj ne go twe ete ra o skrom nych wy mia -
rach i kształ cie ko puł ki. Za miast nie go za sto so wa no ma ły gło -
śnik stoż ko wy prze twa rza ją cy za rów no wy so kie to ny, jak i du -
żą część pa sma śred nio to no we go. Jak du żą? Te go, nie ste ty,
nie wia do mo, jed nak bio rąc pod uwa gę to, że układ gło śni ko -
wy skła da się tyl ko z dwóch prze twor ni ków, a mem bra na ba -
so wa umiesz czo na jest przy pod sta wie, moż na przy pusz czać,
iż skrom ny pa pie ro wy sto żek ma spo ro pra cy. 
Ofer ta Au diu ma kon cen tru je się na ko lum nach gło śni ko wych,
pod ło go wych i pod staw ko wych (do stęp ny jest też ka nał cen -
tral ny), a we wszyst kich wy ko rzy sta ny jest nie kon wen cjo nal ny
gło śnik stoż ko wy. Ostat nio wpro wa dza no tak że ko lum ny ak -
tyw ne.

BU DO WA
Ko lum ny przy by ły do re dak cji w pięk nym wy koń cze niu. Obu -
do wy zo sta ły po kry te błysz czą cym bia łym la kie rem for te pia -
no wym i trze ba przy znać, że ta ka wer sja wy glą da wy jąt ko wo
ele ganc ko. Moż li wy jest też wy bór wer sji czar nej lub na tu ral -
nej okle iny, przy czym trze ba za zna czyć, iż ja kość wy koń cze -
nia tej ostat niej też nie po zo sta wia nic do ży cze nia. For nir po -
ło żo ny jest rów no i ma przy jem ny ma to wy od cień, o czym mie -
li śmy oka zję się prze ko nać w cza sie opi sy wa nia mo de lu
Comp 3. 
Gło śnik śred nio -wy so ko to no wy jest je dy nym wi docz nym z ze -
wnątrz prze twor ni kiem. Wy glą da tak ład nie, że nie za sła niał -
bym go w żad nym wy pad ku ma skow ni cą – choć jest ta ka
moż li wość. Zo stał przy mo co wa ny do spe cjal ne go pro fi lu po -
kry te go struk tu ral ną sub stan cją, ma ją cą za pew ne wpływ
na spo sób dys per sji fal dźwię ko wych emi to wa nych przez gło -
śnik. Mem bra nę wy ko na no z ce lu lo zy, za wie szo no na mięk -

kiej fał dzie z gu my, a za miast ty po wej na kład ki prze ciw py ło -
wej, za sto so wa no alu mi nio wy ko rek tor fa zo wy o pro fi lu po ci -
sku. Ko rek tor ma za za da nie m.in. wal kę z kie run ko wo ścią
gło śni ka, któ re go śred ni ca jest aż 3-krot nie więk sza niż
w przy pad ku ty po wej ko puł ki. Ma to oczy wi ście da le ko idą ce
kon se kwen cje dla kie run ko wo ści so pra nów. Układ ma gne -
tycz ny jest neo dy mo wy, a kosz – mi mo skrom nych wy mia rów
– od le wa ny. Za dba no o otwo ry pod dol nym re so rem, tak by
cew ka mia ła wy daj ną wen ty la cję. Spo sób wy ko na nia gło śni -
ka świad czy o sta ran no ści pro du cen ta. 
Jak już wspo mnia łem, gło śnik ba so wy umiesz czo no u pod sta -
wy ko lum ny. Nie wiel ka szcze li na po zwa la od pro wa dzać wi -
bra cje do pod ło ża. Cha rak te ry stycz ny wo ofer o elip tycz nym
kształ cie mem bra ny ma roz mia ry 23 x 15 cm2. Pa pie ro wa
mem bra na ma cha rak te ry stycz ne pur chle (po dob nie jak sta re
gło śni ki Scan Spe aka), do te go do cho dzi sztyw ny od le wa ny
kosz i po kaź ny układ ma gne tycz ny.
Do ce ni my ja kość uży tych pod ze spo łów, oglą da jąc zwrot ni cę,
któ ra skła da się z dwóch pły tek osob nych dla każ de go gło śni -
ka; przy czym obej rze nie tej ob słu gu ją cej tor śred nio -wy so ko -
to no wy jest prak tycz nie nie moż li we bez roz ło że nia ko lum ny
na „czyn ni ki pierw sze”, po nie waż przy mo co wa no ją do tyl nej
ścian ki obu do wy, po wy żej tu ne lu BR. Ta, ob słu gu ją ca gło śnik
ba so wy, wy ko rzy stu je wy bor ne ele men ty, dro gie kon den sa to -
ry MTK i cew ki po wietrz ne. Nie gor sze wra że nie ro bi so lid na
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TESTY SPRZĘTU Ze sta wy gło śni ko we Au dium Comp 5

Ten oryginalny zestaw głośników nie był dla nas zaskoczeniem,
bo z kolumnami tej marki mieliśmy już wcześniej do czynienia.
W wersji podłogowej Audiumy okazują się jeszcze ciekawsze
�Tekst: Roch Młodecki � Zdjęcia: Filip Kulpa

AU DIUM 
COMP 5

Głośnik basowy ma owalny kształt i całkiem
zaawansowaną konstrukcję chassis

Clou całej konstrukcji – przetwornik średnio-
wyskotonowy przenoszący zakres od około 200 Hz do
końca pasma akustycznego, gdzie staje się bardzo
kierunkowy



obu do wa z wy gię ty mi ścian ka mi bocz ny mi, sta ran ne wy tłu -
mie nie w po sta ci gru bych pła tów gąb ki i gru be prze wo dy pro -
wa dzą ce sy gnał we wnątrz ko lum ny. Gniaz da są oczy wi ście
po dwój ne i z ka bla mi w miej scu zwo rek.

BRZMIE NIE
Po Au diu mach spo dzie wa łem się sa mych do brych rze czy. Sły -
sza łem je już na ubie gło rocz nym Au dio Show, zna łem też
moż li wo ści pod staw ko wych Comp 3, a re cen zo wa ne pod ło -
gów ki wy po sa żo ne są w ta ki sam ze staw gło śni ków. 
Brzmie nie „pią tek” jest au ten tycz nie in try gu ją ce
i wszyst kim au dio fi lom ra dził bym po dejść do tych ko -
lumn bez uprze dzeń, naj le piej z za wią za ny mi ocza mi.
Brzmie nie nie ma bo wiem nic wspól ne go z roz my dle niem
cha rak te ry stycz nym dla ko lumn po zba wio nych twe ete ra al bo
z na tar czy wo ścią kon struk cji ba zu ją cych na gło śni kach sze ro -
ko pa smo wych.
Przed wła ści wym od słu chem ra dzę jed nak sta ran nie usta wić
ko lum ny. Trzy ma jąc się tra dy cyj nej za sa dy trój ką ta rów no ra -
mien ne go (od le głość od słu cha cza do każ dej ko lum ny po win -
na być ta ka sa ma) i ob ró ciw szy ko lum ny w kie run ku słu cha -
cza, po win ni śmy szyb ko uzy skać usta wie nie opty mal ne. To
waż ne, tak sa mo jak po zo sta nie w jed nym miej scu pod czas
słu cha nia mu zy ki. Wy so kie to ny są od twa rza ne w spo sób za -
ska ku ją co spój ny i na tu ral ny, ale pod wa run kiem, że pod czas
od słu chu po zo sta nie my w swe et spo cie – w tym jed nym miej -
scu, gdzie brzmie nie jest naj le piej zrów no wa żo ne. To sku tek
dzia ła nia du żej mem bra ny – więk szej niż wy no si dłu gość pro -
mie nio wa nych fal dźwię ko wych.  
To jed nak nie wiel ka ce na, ja ką trze ba za pła cić za spek ta ku -
lar ną ste reo fo nię, spój ność w ca łym pa śmie, za ska ku ją cą
spon ta nicz ność, zwłasz cza w ska li mi kro, i tę rzad ko spo ty ka -
ną na tu ral ność. Od słuch naj le piej za cząć od skrom ne go tria
jaz zo we go, by w peł ni do ce nić na tu ral ność brzmie nia. Czy -
stość a za ra zem bo gac two śred nich to nów, ła twość, z ja ką
od twa rza ne są naj mniej sze niu an se, to coś, obok cze go trud -
no przejść obo jęt nie. Czuć nie ja ko pod skór nie, że za kre sy wy -
so ko to no wy i śred nio to no wy są ob słu gi wa ne przez je den gło -
śnik. Brzmie nie ma wy jąt ko wo jed no li ty cha rak ter. Mo że i wy -
so kie to ny nie ma ją tej prze ni kli wo ści, ja ką da się uzy skać
z wy ko rzy sta niem do brej twar dej ko puł ki al bo gło śni ka wstę -
go we go, ale nie jest to, mo im zda niem, wy gó ro wa na ce na,
po nie waż w za mian otrzy mu je my nie by wa łą spój ność i na tu -
ral ność. 
Comp 5, po dob nie jak mniej szy mo del, ocza ro wu ją zna ko mi -
tą ste reo fo nią. Brzmie nie jest bar dzo prze strzen ne, sce na
pięk nie wy ry so wa na, głę bo ka, ob szer na i pre cy zyj na. To nie -
wąt pli wie atut tych ko lumn. Oso by wraż li we na ten aspekt
pre zen ta cji bę dą na pew no usa tys fak cjo no wa ne. 
Bra ko wa ło mi je dy nie tro chę so lid niej sze go opar cia w ba sie.
Gło śnik ba so wy jest wpraw dzie do syć dys kret ny, ale zbyt nie
wy eks po no wa nie za kre su ni sko to no we go mo gło by za bu rzyć
ogól ną har mo nię. 

NA SZYM ZDA NIEM
Bar dzo cie ka we ko lum ny dla osób znu dzo nych tym, co jest
do stęp ne na ryn ku. Re pro du ku ją brzmie nie w spo sób ory gi -
nal ny, nie co dzien ny, ofe ru jąc rzad ko spo ty ka ną mie szan kę
za let. A do te go pięk ny, in try gu ją cy wy gląd. �

Dane techniczne
Gło śni ki gło śnik stoż ko wy śred nio -wy so ko to no wy 

o śred ni cy 76-mm z mem bra ną pa pie ro wą wzmac nia ną 
włók na mi bam bu so wy mi; po wle ka ny, ce lu lo zo wy gło śnik 

ba so wy o owal nym kształ cie 230 x 150 mm
Moc zna mio no wa 200 W
Im pe dan cja 4 Ω
Efek tyw ność 90 dB
Wy mia ry (wys. x szer. x głęb.) 920 x 215 x 290 mm
Ma sa (jed nej sztu ki) 15 kg

Dystrybutor Audium Polska, www.audium.com.pl
Cena (za parę) 8900 zł

OCENA
Neutralność 9/10
� Brzmienie zaskakująco spójne i naturalne, pod warunkiem, że siedzimy

w odpowiednim miejscu.

Precyzja 9/10
� Zaskakująca szczegółowość, mimo braku tweetera.

Muzykalność 9/10
� Po prostu znakomita.

Stereofonia 9/10
� Brzmienie bardzo precyzyjne i przestrzenne.

Dynamika 9/10
� Znakomita, zwłaszcza w skali mikro.

Bas 8/10
� Dyskretny – może trochę za bardzo – ale dzięki temu brzmienie jest

spójne.

Ocena łączna 88%
KATEGORIA SPRZĘTU B

Plastikowe tuleje zapewniają odpowiedni prześwit
pomiędzy dolną ścianką a cokołem. Płytka
terminali jest wykonana z dość cienkiego tworzywa


