
P
od na zwą Le con to ure skry wa -
ją się w rze czy wi sto ści ko lum -
ny opra co wa ne od pod staw
przez pro du cen ta wzmac nia -
czy La var din. O ile z elek tro ni -

ką nie któ rzy mo gli już mieć wcze śniej
do czy nie nia (wzmac nia cze te by ły przed
la ty do stęp ne w Pol sce, mo del IS re cen zo -
wa li śmy w 1999 ro ku), o ty le ko lum ny są
na na szym ryn ku obec ne do pie ro od kil ku
mie się cy. Z du żą cie ka wo ścią po pro si liś -
my pol skie go dys try bu to ra o po ży cze nie
pa ry do te stu. Ofer ta mar ki Le con to ure
jest bar dzo skrom na i skła da się z za le d -
wie trzech mo de li, z cze go pod staw ko we
Mo bi le 160 są naj tań sze i naj skrom niej -
sze. Naj tań sze wca le jed nak nie ozna cza,
że ta nie. Mo bi le 160 wy ce nia ne są na
16 ty s. zł, co pa trząc na ich ga ba ry ty, mo że
się wy da wać ab sur dal ne. Ale wy twór cy
sprzę tu au dio już nieraz nas za ska ki wa li
i jed no jest pew ne – nie na le ży oce niać
sprzę tu po wy glą dzie, a tym bar dziej
po ga ba ry tach.
Naj więk szą cie ka wost ką wzmac nia czy La -
var din jest wal ka ze znie kształ ce nia mi pa -
mię cio wy mi tran zy sto rów. O nich sze rzej
na pi sze my za mie siąc, w re cen zji wzmac -
nia cza IS Re fe ren ce. Do dam je dy nie, że
nie któ re z roz wią zań sto so wa nych we
wzmac nia czach moż na od na leźć tak że
w ko lum nach Le con to ure.

FI LO ZO FIA PA NA CRO ZE LA
Dla cze go pro du cent elek tro ni ki za czął bu -
do wać wzmac nia cze? Moż na przy pusz -
czać, że po dob nie jak wie lu in nych pro du -
cen tów sprzę tu au dio, nie zna lazł ko lumn
dość do brych, by uka zać wszyst kie za le ty
swo ich wzmac nia czy. To ba nał i ta kiej in -
for ma cji na stro nie in ter ne to wej pro du -
cen ta nie znaj dzie my. Jest jed nak kil ka in -
nych smacz ków, któ re po ka zu ją, że Je an
Chri sto phe Cro zel ma bar dzo kry tycz ne
po dej ście do te go, co ro bią in ni wy twór cy.
Na dzień do bry uprze dza, że je go za mia -
rem nie jest by cie naj więk szym pro du cen -
tem ko lumn gło śni ko wych. Choć by dla te -
go, że ce lem ta kie go pro du cen ta nie jest
stwo rzenie naj le piej gra ją cej ko lum ny, tyl -
ko sprze danie ich jak naj wię cej. Mu si więc
stwo rzyć sze ro ką ofer tę, któ ra obej mie jak
naj szer szy za kres ce no wy. Po szcze gól ne
mo de le bę dą za tem mu sia ły jak naj le piej
ma sko wać swo je wa dy, a nie uka zy wać
jak naj wię cej in for ma cji o na gra niu. Naj -
gor sze, co mo że się przy da rzyć, to gdy da -
ny pro du cent z sze ro ką ofer tą za czy na
pra co wać nad „fir mo wym” brzmie niem.

Gdy każ da z je go ko lumn ma ten cha rak -
te ry stycz ny pier wia stek, któ ry po zwa la
od gad nąć, że jest to brzmie nie wła ści we
dla da nej mar ki. Z punk tu wi dze nia mar -
ke tin go we go jest to do sko na łe – przy zwy -
cza ja klien ta do mar ki, a ten z cza sem się -
gnie po wyż szy, bar dziej wy su bli mo wa ny
mo del, o po dob nej es te ty ce brzmie nio -
wej. I tu Je an Chri sto phe Cro zel wy ry wa so -
bie wło sy z gło wy, ar gu men tu jąc, że to
prze cież peł ne za prze cze nie te go, czym
po wi nien zaj mo wać się pro du cent do -
brych ko lumn. Po wi nien dą żyć do praw dy,
po wi nien uni kać jak ognia „brzmie nia fir -
mo we go”, bo kłó ci się ono z sen sem ist -
nie nia sprzę tu hi -fi. I trud no się z nim nie
zgo dzić. Ma so wi pro du cen ci są za in te re -
so wa ni tym, że by ich ko lum ny gra ły do -
brze z wie lo ma wzmac nia cza mi – a to tak -
że kłó ci się z jak naj więk szą wier no ścią
brzmie nia. W koń cu zdra dza, że nie ma
pew no ści, czy je go ko lum ny po pra wią
brzmie nie każ de go sys te mu. „Ko lum ny
gło śni ko we są ostat nim ogni wem i tyl ko
prze twa rza ją sy gnał, któ ry zo stał już od -
czy ta ny, prze nie sio ny, wzmoc nio ny. Je śli
po dro dze zo stał on zde for mo wa ny, żad na
ko lum na nie bę dzie w sta nie przy wró cić
mu ory gi nal nej po sta ci. Mo je ko lum ny
bar dziej niż in ne po zwo lą w peł ni wy ko -
rzy stać po ten cjał sys te mu i uka żą to, co
in ne mo gły by ma sko wać”. Po dro dze na -
śmie wa się z pro du cen tów za chwa la ją -
cych mem bra ny z eg zo tycz nych ma te ria -
łów, któ re za wsze mu szą być jak naj sztyw -
niej sze i jak naj lżej sze, su ge ru jąc, że gdy
ar gu men ty mar ke tin go we ma ją pierw -
szeń stwo, po dro dze za po mi na się, o co
w tym wszyst kim tak na praw dę cho dzi
– a cho dzi o jak naj wier niej szą re pro duk -
cję mu zy ki. Jak wi dać, ma my do czy nie nia
z kon struk to rem ma ją cym wła sny po gląd
na wie le spraw, z wie lo ma opi nia mi moż -
na się zgo dzić, z nie któ ry mi dys ku to wać,
ale jest to z ca łą pew no ścią oso ba ma ją ca
ja sną wi zję swo je go miej sca na ryn ku.
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DZIE ŁO
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Francuskie kolumny Lecontoure
wyglądają tak, jakby były dziełem
szalonego konstruktora. Kryją jednak
wiele ciekawostek, coraz rzadziej
spotykanych wśród kolumn
�Tekst: Roch Młodecki � Zdjęcia: Filip Kulpa

Środek dust cupu pokryto filcem. 
To jedna ze sztuczek konstruktora
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BU DO WA
W pierw szej chwi li ko lum ny wy glą da ją do syć ba nal nie.
Nie ty po wa jest tyl ko czar na de ska, któ ra zdo bi i roz -
sze rza tyl ną ścian kę. Wy glą da tak, jak by ko lum ny by ły
nie do kład nie przy cię te, a w do dat ku spra wia wra że nie,
jak by ktoś za po mniał po ło żyć w tym miej scu okle inę. 
Gło śni ki w pierw szej chwi li wy da ją się ty po we. Gło śnik
wy so ko to no wy to od mia na pier ście nio we go prze twor -
ni ka pro du ko wa ne go nie gdyś przez Vi fę. Ni sko śred -
nio to no wy wy glą da na ba nal ny gło śnik po li pro py le no -
wy spo ty ka ny w wie lu in nych ko lum nach, czę sto
znacz nie tań szych. Gdy przyj rzy my się z bli ska, oka zu -
je się, że gło śni ki zo sta ły w pew nym stop niu zmo dy fi -
ko wa ne i nie ma ją zbyt wie le wspól ne go z mo de la mi
do stęp ny mi w ka ta lo gach pod do staw ców. Wi docz ne
zmia ny w twe ete rze po le ga ły na do kle je niu pier ście nia
z fil cu wo kół mem bra ny. Ta kie za bie gi są do syć czę sto
sto so wa ne tak że przez in nych pro du cen tów i ma ją
za za da nie zmniej sze nie dy frak cji po ja wia ją cej się
na ostrych za ła ma niach obu do wy. Gło śnik ni sko śred -
nio to no wy to z ko lei od mia na 16-cm Pe er les sa o sym -
bo lu PPB 830874. Koszt ta kie go gło śni ka w wer sji
stan dar do wej to ok. 40 do la rów za sztu kę. Tu jed nak
też za uwa ży my mo dy fi ka cję w po sta ci pla stra fil cu
umiesz czo ne go do kład nie po środ ku na kład ki prze -
ciw py ło wej. Trud no przy tym po wie dzieć, czy zmia ny
ogra ni czy ły się wy łącz nie do te go, co wi docz ne na ze -
wnątrz. 
Za miast ty po wej obu do wy ba sre fleks sto so wa nej
przez ogrom ną więk szość pro du cen tów w Le con to ure
za sto so wa no mem bra nę bier ną, umiesz czo ną na tyl -
nej ścian ce. To dla te go tyl na ścian ka jest szer sza niż
ca ła obu do wa ko lumn. W rze czy wi sto ści sta no wi prze -
gro dę aku stycz ną zwięk sza ją cą od le głość mię dzy
mem bra ną bier ną a gło śni kiem ni sko śred nio to no -
wym. Za miast sko rzy stać z ty po wej mem bra ny bier nej
do stęp nej w ka ta lo gu ja kie goś pro du cen ta gło śni ków,
i tu zde cy do wa no się na pew ną ory gi nal ność. Wzię to
zwy kły gło śnik, tym ra zem to Pe er less o sym bo lu ka ta -
lo go wym PPB 831868, któ re go mem bra nę do cią żo no,
za le wa jąc jej śro dek czar ną ży wi cą. Wy krę ciw szy kosz,
wi dać, że w gło śni ku tym po zo sta wio no cew kę i układ
ma gne tycz ny, na to miast gniaz da po zo sta wio no sa me
so bie – nie bie gną do nich żad ne ka ble.
Obu do wa, po kry ta na tu ral ną okle iną, jest bar dzo
sztyw na. Za miast sto so wa ne go przez wszyst kich 
MDF -u wy ko na no ją z 22-mi li me tro wej sklej ki. Tyl ko tył
jest pły tą MDF, gru bą na 3 cm. Gniaz da gło śni ko we

umiesz czo ne na tyl nej ścian ce są po je dyn cze i po kry te
war stwą ro du. Za miast ty po we go oka blo wa nia we -
wnątrz ko lum ny sy gnał bie gnie cien ki mi dru ci ka mi
z li tej mie dzi. Prze wo dy zo sta ły po kry te bez barw nym
la kie rem sta no wią cym wy star cza ją ce za bez pie cze nie
przed spię ciem. Ta ki spo sób pro wa dze nia sy gna łu za -
uwa ży my tak że w elek tro ni ce La var din. Zwrot ni ca
spro wa dza się do trzech ele men tów – pa ry ce wek
i kon den sa to ra (naj prost sze fil try 1. i 2. rzę du bez tłu -
mie nia), któ re w spo sób jak by cał ko wi cie do wol ny
przy twier dzo no do dol nej ścian ki, łą cząc ty mi sa my mi
cie niut ki dru ci ka mi. 
Cie ka wost ką są też ma skow ni ce, któ re wy jąt ko wo
w trak cie od słu chu po zo sta wi łem na miej scu. Spe cy -
ficz ne wy cię cia wo kół twe ete ra z pew no ścią nie zna la -
zły się tu przy pad ko wo. Ko lum ny pro po no wa ne są
stan dar do wo w ja snej lub ciem nej okle inie, ale je śli
ktoś so bie za ży czy, mo że wy brać do wol ne wy koń cze -
nie.

BRZMIE NIE
W trak cie te stu pod łą cza łem te ko lum ny do kil ku
wzmac nia czy i za uwa ży łem, że nie są zbyt wy ma ga ją -
ce dla elek tro ni ki. Ich kom for to wa efek tyw ność i ła -
god na im pe dan cja spra wia ją, że za do wo lą się nie -
wiel ki mi por cja mi wa tów i am pe rów. Przy znać jed nak
trze ba, że szcze gól nie do brze wy pa dły w to wa rzy stwie
wła śnie wzmac nia cza La var di na, co spe cjal nie mnie
nie zdzi wi ło. Po dob na es te ty ka dźwię ko wa (a jed nak!)
spra wia, że ta kie po łą cze nie jest wy jąt ko wo uda ne. 
To ko lum ny bar dzo prze zro czy ste, war to więc, aby
elek tro ni ka by ła mu zy kal na. Du ża moc wyj ścio wa jest
w tym wy pad ku dru go rzęd na.
Tro chę się oba wia łem te go od słu chu, bo wy so ka ce na
jest w sta nie bar dzo roz bu dzić ocze ki wa nia, ale szyb -
ko prze ko na łem się, że nie są to ko lum ny ba nal ne. Le -
con to ure gra ją przede wszyst kim z nie zwy kłą ła two -
ścią. Zu peł nie zni ka ją przed ma te ria łem dźwię ko wym
i po zo sta wia ją nas sam na sam z mu zy ką. To wra że nie
do syć nie zwy kłe i w pierw szej chwi li za ska ku ją ce.
Szyb ko oka zu je się, że mu zy ka wy do by wa ją ca się
z gło śni ków jest prze sy co na sub tel ny mi i sma ko wi ty mi
de ta la mi. Nic nie jest na rzu ca ne na si łę, ra czej po da -
wa ne w spo sób nie zwy kle su ge styw ny. Czę sto ła pa -
łem się na tym, że z do brze zna nych na grań wy ła nia ły
się li nie me lo dycz ne, któ re za zwy czaj po zo sta wa ły
nie zau wa żo ne. Tło dźwię ko we, któ re zle wa ło się z in -
nym, na gle oka zy wa ło się znacz nie bar dziej zło żo ne.

Wi bra to na ba so wej stru nie gdzieś w pią tym rzę dzie 
to znów de tal, ja kie go wcze śniej ni gdy nie sły sza łem.
Naj za baw niej sze, że te go wszyst kie go do ko na no, uży -
wa jąc, zda wa ło by się, tak ba nal nych pod ze spo łów, ja -
ki mi są gło śni ki Pe er les sa i Vi fy, po wszech nie do stęp -
ne dla każ de go do mo ro słe go kon struk to ra.
Trud no roz kła dać na czyn ni ki pierw sze brzmie nie, któ -
re sa mo w so bie jest bar dzo spój ne i har mo nij ne. Ale
z obo wiąz ku na pi szę, że bar dzo za sko czy ła mnie ja -
kość wy so kich to nów. De ta licz ność twe ete ra by ła
po pro stu zdu mie wa ją ca. Sub tel ne wy brzmie nia 

Membrana bierna, czyli kompletny głośnik Peerlessa, który jednak nie
jest podłączony do zwrotnicy

Obudowę (z wyjątkiem tylnej ścianki) wykonano ze sklejki, która ma znacznie lepsze
właściwości akustyczne niż MDF

high-end
JAKOŚĆ/CENA

Dystrybutor Moje Audio
www.mojeaudio.pl 
tel. 071 336 52 67

Cena 16 000 zł (za parę)

Dane techniczne
Gło śni ki 25 mm twe eter z mem bra ną pier ście nio wą

160 mm gło śnik ni sko śred nio to no wy 

210 mm mem bra na bier na

Efek tyw ność 87,5 dB

Im pe dan cja no mi nal na 8 Ω

Pa smo prze no sze nia 28 Hz – 25 kHz (-6 dB)

Wy mia ry (wys. x szer. x głęb.) 420 x 200 x 220 mm

Ma sa (jed nej sztu ki) 10,5 kg

Filc znalazł się również wokół kopułki Vify. 
W tej aplikacji brzmi ona świetnie



Ko lum ny gło śni ko we Le con to ure Mo bi le 160

ta le rzy, pięk na bar wa skrzy piec za dzi -
wi ły mnie, bo już wcze śniej wie le ra zy
sły sza łem moż li wo ści pier ście nio wej
Vi fy i ni gdy nie by ło to brzmie nie tak
sub tel ne i wy ra zi ste. Prze pięk na bar -
wa trój ką ta w na gra niach or kie stro -
wych to coś, na co ni gdy wcze śniej nie
zwra ca łem uwa gi. A spo sób, w ja ki te
smacz ki do cie ra ją do słu cha cza, tak
na tu ral nie, tak su ge styw nie, jest
po pro stu zdu mie wa ją cy.
Roz pię tość w ba sie? A jak że! Co wy czy -
nia ją te ko lum ny, to coś nie wia ry god -
ne go. Gra ją le piej niż nie jed ne ko lum -
ny pod ło go we. Trud no przy tym okre -
ślić cha rak ter ba su. Bo bar dzo twar dy
na pew no nie jest. Ale też nie moż na
go na zwać roz mięk czo nym ani ocie -
plo nym. Jest sub tel ny i su ge styw ny,
jak in ne za kre sy. Jest po pro stu ta ki,
ja ki być po wi nien. 
Ko lej ną nie spo dzian ką oka za ła się
umie jęt ność uka zy wa nia tak wie lu in -

for ma cji na wet pod czas bar dzo ci che -
go od słu chu. Z ty mi ko lum na mi wca le
nie mu si my grać gło śno, by do ce nić ja -
kość ich brzmie nia. Z dru giej stro ny,
nie są to ko lum ny, któ re by ły by mę czą -
ce, gdy prze sa dzi my z gło śno ścią. Nie -
za leż nie od po zio mu od słu chu gra ją
lek ko i barw nie. 

NA SZYM ZDA NIEM
Od słuch tych ko lumn był dla mnie bar -
dzo cie ka wym do świad cze niem. Po -
zwo lił mi prze war to ścio wać nie któ re
prio ry te ty w spo so bie po strze ga nia
mu zy ki od twa rza nej za po mo cą sprzę -
tu hi -fi. Nie ma w nich nic me cha nicz -
ne go, gwa ran tu ją od słuch, któ ry bar -
dziej sku pio ny jest na emo cjach niż
na tech nicz nym od twa rza niu sy gna łu
dźwię ko we go. Po ka zu ją też, że waż -
niej sza niż ja kość pod ze spo łów jest
umie jęt ność pra wi dło we go ich wy ko -
rzy sta nia. �

Niecodzienny wygląd tyłu kolumn. Masa w środku membrany to
żywica zwiększająca bezwładność i inne parametry membrany biernej

Widok zwrotnicy może wywoływać
uśmiech politowania. Ważne
jednak, że doskonale działa


