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Test kolumny 4000-8000 z∏

Xavian zosta∏ za∏o˝ony przez Roberta Barlett´ 
w 1995 roku. JakoÊ tego nie zauwa˝y∏em, 
bo by∏y ciekawsze tematy. 
A teraz marka coraz bardziej mi si´ podoba.

Xavian
Duetto

X avian to firma czeska, ale jej za∏o-
˝yciel jest W∏ochem. To ciekawe
po∏àczenie owocuje typowym dla

Italii perfekcyjnym podejÊciem do stolar-
ki i potencja∏em kraju, który, podobnie
jak Polska, intensywnie si´ rozwija. Oczy-
wiÊcie kryzys kryzysem, ale mam tu na
myÊli si∏´ roboczà. Obywatele m∏odszej
cz´Êci Unii pracujà staranniej i wydajniej.
Nie jest to mój wymys∏, ale wynik obser-
wacji poczynionych w trakcie wizyt u pro-
ducentów.

Xavian podkreÊla, ˝e wszystkie modele
kolumn (nawet najtaƒsze) wykonuje si´ 
w Czechach. Wiem, ˝e Chiƒczycy potrafià
si´ przy∏o˝yç do stolarki, kiedy si´ im do-
brze zap∏aci, ale patrzàc na Duetto, przypo-
minam sobie stare, dobre czasy.

Budowa
Skrzynki sà wykonane perfekcyjnie. Gru-

be p∏yty MDF majà wewn´trzne wzmocnie-
nia i sà pokryte okleinà z naturalnego drew-
na. W tej cenie to niby nic nadzwyczajnego,
ale warto zwróciç uwag´ na znakomità 
jakoÊç forniru, która nie ust´puje takim spe-
cjalistom, jak Sonus Faber. Powiem wi´cej,
ja wybra∏bym Xaviana, poniewa˝ bardziej
odpowiada mi koncepcja prostej konstruk-
cji, wykorzystujàcej sprawdzone od dziesi´-
cioleci rozwiàzania. Proporcje obudów sà
klasyczne, podobnie jak ich kszta∏ty. Duetto

sà pozbawione zaokràgleƒ. To
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kanciaste prostopad∏oÊciany, wyglàdajàce
tak samo, jak przed kilkunastoma laty zna-
komita wi´kszoÊç kolumn wysokiej klasy.
Nie znajdziecie w nich ˝adnych oznak no-
woczesnoÊci. Dla mnie to klasyka smaku,
podobnie jak opisywany po sàsiedzku Spen-
dor. Widzia∏em ju˝ wiele wzorniczych fajer-
werków i wiem, ˝e jedyne, co si´ nie starze-
je, to elegancka prostota.

Ozdob´ stanowià podstawy, tak˝e wyko-
nane z dok∏adnoÊcià budzàcà uznanie. Ka-
napkowa struktura (trzy warstwy MDF-u
rozdzielone dwoma p∏atami aluminium)
pomaga t∏umiç niepo˝àdane drgania. To
równie wa˝na funkcja, jak stabilizacja ko-
lumn na mi´kkim pod∏o˝u. Boki sà Êci´te
równiutko jak laserem. Coko∏y kontaktujà
si´ z pod∏ogà za poÊrednictwem b∏yszczà-
cych metalowych kolców. Na nich kolumny
prezentujà si´ jeszcze lepiej.

Dwa tunele bas-refleksu dmuchajà do ty-
∏u. Majà niewielkà Êrednic´ i nie sà to zwy-
k∏e otwory w obudowie ani plastikowe 
wyt∏oczki. Rury wytoczono z aluminium.
Pomi´dzy nimi znajduje si´ para solidnych
gniazd, wystajàcych wprost z obudowy.
Przechodzà jedynie przez p∏at skóry, czyli
oryginalnà tabliczk´ znamionowà.

Dwuipó∏dro˝ny uk∏ad oparto na prze-
twornikach Vify (Vifa-Peerless). Mi´kka,
tekstylna kopu∏ka PX25SG ma calowà nasà-
czanà membran´ z szerokim zawieszeniem 
i radzi sobie z pasmem do 40 kHz. Nisko-
-Êredniotonowe PL12WJ (Premium Line)
wyposa˝ono w membrany z powlekanego
papieru, odlewane z metalu kosze i solidne
magnesy. Mocowanie odbywa si´ za po-
Êrednictwem Êrub, wkr´canych w metalowe
tuleje. Dwa górne przetworniki zachodzà na
siebie. Zbli˝enie ich osi ma na celu uzys-
kanie lepszych efektów przestrzennych, 
a wysuni´cie nisko-Êrednitonowca przed
kopu∏k´ – wyrównanie fazy. Ten duet za-
chowuje si´ jak monitor; pracuje zresztà 
w osobnej komorze akustycznej. Przegroda
znajduje si´ tu˝ pod koszem górnego sto˝ka
z nak∏adkà przeciwpy∏owà.

Wewn´trzne okablowanie pochodzi od
Supry. Zwrotnica jest bardzo prosta i mieÊci
si´ na jednej p∏ytce drukowanej. Nie oszcz´-
dzano na elementach. WÊród nielicznych

znalaz∏y si´ cewki powietrzne i kondensato-
ry polipropylenowe. Pasmo podzielono
przy 3 kHz. Dolny g∏oÊnik wspomaga 
reprodukcj´ basu od 500 Hz w dó∏.

Wra˝enia ods∏uchowe
Kiedy w odtwarzaczu wylàdowa∏a p∏yta

„3121” Prince’a, musia∏em sobie od razu
zrobiç przerw´ i pod∏àczyç inne kolumny,
chocia˝ na chwil´. Potem wróci∏em do 
Xavianów z przekonaniem, ˝e ju˝ wiedzia∏-
bym, jak zainwestowaç 6000 z∏.

Przeprowadzajàc testy, s∏ucham zwykle
analitycznie i zastanawiam si´ nad poszcze-
gólnymi aspektami brzmienia. Zdarzajà si´
jednak przypadki, w których jestem „ku-
piony” po pierwszej minucie.

Z g∏oÊników pop∏ynà∏ otwarty dêwi´k,
który bez trudu wype∏ni∏ pokój. W kwestii
przejrzystoÊci trudno tutaj cokolwiek do-

daç. Ka˝dy szczegó∏ by∏ ∏atwy do wy∏owie-
nia, podany na tacy, a jednoczeÊnie odby-
wa∏o si´ to swobodnie – bez koniecznoÊci
eksponowania góry i akcentowania grup
instrumentalnych. Co istotne, najwi´cej
szczegó∏ów znalaz∏em w Êrednicy pasma.
Dzi´ki temu g∏ównym bohaterem „Incense
and Candles” stawa∏y si´ wokale. Elektro-
niczne przetwarzanie g∏osu zosta∏o pokaza-
ne jak przez lup´. Wra˝enie pot´gowa∏a
przestrzeƒ. To kolejny model czeskiej fir-
my, który nasuwa mi skojarzenia z Audio
Physikiem. Kolumny potrafià tak samo
zniknàç z pokoju i rozsunàç jego Êciany, 
a na scenie przez ca∏y czas panuje porzàdek.

W muzyce akustycznej instrumenty zbli-
˝ajà si´ do wra˝eƒ na ˝ywo. Dominuje
przejrzystoÊç, po∏àczona z lekkoÊcià i cie-
p∏em. Dêwi´k jest plastyczny i realistyczny.
Obserwacja instrumentów perkusyjnych
daje mnóstwo przyjemnoÊci. Wysokie tony

charakteryzujà noÊnoÊç i swoboda. Z kolei
tràbka Randy Breckera nie k∏uje w uszy, 
a jednoczeÊnie s∏ychaç szczegó∏y artykula-
cji. Fortepian ma troch´ powi´kszone roz-
miary i solidne oparcie w basie. Je˝eli cho-
dzi o sam charakter dêwi´ku, nasuwajà si´
skojarzenia ze Spendorem A5. Tak samo
czuç koncentracj´ na emocjach w przeka-
zie. Xaviany sà odrobin´ jaÊniejsze i grajà
obszerniej. Z kolei Spendory pokazujà jesz-
cze wi´kszà kultur´, chocia˝ do muzykal-
noÊci Duetto trudno mieç zastrze˝enia.
Dopiero porównanie z wybitnymi kon-
strukcjami pokazuje, ˝e mo˝na si´ posunàç
o w∏osek dalej.

Podobnie jak w przypadku A5, bas jest
dosyç charakterystyczny. To chyba spe-
cyfika konstrukcji – postawiono na 
mi´kkoÊç, spr´˝ystoÊç 
i wype∏nienie pasma
ciep∏em, które po-

chodzi g∏ównie z niskich cz´stotliwoÊci.
Natomiast nie nale˝y si´ spodziewaç per-
fekcyjnej kontroli wybrzmieƒ i natych-
miastowego ataku. Czeskie kolumny sta-
wiajà raczej na przyjemny i relaksujàcy
charakter do∏u, podkreÊlony mi∏ymi po-
mrukami zaskakujàco niskich zakresów. 
I tym si´ ró˝nià od Tempo VI. Gdyby
mia∏y jeszcze ten drive, Niemcy mogliby
straciç spokojny sen. Ale nie nale˝y zapo-
minaç, ˝e Duetto sà dwa razy taƒsze.

Konkluzja
Szczerze i goràco polecam Xaviany. 

W swojej cenie sà prawdziwà okazjà. Daj´
osobistà rekomendacj´.
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Vifa 
Premium Line.

Gniazda wystajà wprost 
ze skrzynki. Skórzana
„tabliczka znamionowa”.

Xavian Duetto
Dystrybucja: Moje Audio
Cena: 6200 z∏

Dane techniczne

Liczba dróg/g∏oÊn.: 2,5/3
SkutecznoÊç: 87 dB
Impedancja: 6 omów
Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 40 kHz
Rekomendowana 
moc wzmacniacza: 40-200 W
Wymiary (w/s/g): 91/18/25 cm
Masa: 20 kg

Ocena

NeutralnoÊç: ≤≤≤≤≤
Dynamika: ≤≤≤≤≥
Stereofonia: ≤≤≤≤≤≤
PrzejrzystoÊç: ≤≤≤≤≤≤
MuzykalnoÊç: ≤≤≤≤≤
Bas: ≤≤≤≤≥
Brzmienie: ≤≤≤≤≤
JakoÊç/cena: ≤≤≤≤≤

Cewki powietrzne 
i porzàdne okablowanie.


