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TESTY SPRZĘTU  Kolumny głośnikowe Amphion Argon 3

A
mphion jest stosunkowo młodym producen-
tem kolumn głośnikowych. Istnieje od 1998 
roku i ma siedzibę w 90-tysięcznym Kuopio. 
Nietypowe w dzisiejszych czasach jest to, 

że produkcja kolumn odbywa się w kraju producenta. 
Szef i założyciel firmy, wielce sympatyczny Anssi 
Hyvönen, ma swoisty powód do dumy.
Argon3 jest formalnym następcą modelu Argon2 
Anniversary, wypuszczonego z okazji 10-lecia założenia 

Monitor 
z potencjałem
Na pierwszym spotkaniu z fińskim Amphionem 
testujemy jeden z ważniejszych modeli w ofercie 
tej firmy: podstawkowe Argony3. To interesująca 
i trochę nietypowa konstrukcja.

firmy. Nietrudno się domyślić, że poprzedziła go 
regularna „dwójka”, która zastąpiła oryginalnego 
Argona. Oferowany dziś monitor Argon1 to dość po-
dobna, choć nieco mniejsza konstrukcja (w stosunku 
do testowanego Argona3). 
Oferta firmy jest skromna. To 5 kolumn kompakto-
wych i tyle samo podłogówek. Są jeszcze dwa gło-
śniki centralne, dwa subwoofery i dwa „poważne" 
głośniki ścienne.

BudowA 
Argony mają dwie cechy wyróżniające je na rynku dwudroż-
nych monitorów: tubę okalającą tweeter oraz małą często-
tliwość podziału. Oba te elementy są oczywiście ze sobą 
powiązane. Falowód, jak woli go określać producent, ma za 
zadanie kontrolę rozpraszania fal dźwiękowych – to znaczy 
takie ukształtowanie charakterystyk kierunkowych zestawu, 
że mają one zbliżony kształt, opadając w górnym zakresie 
tym silniej, im bardziej oddalamy się od osi akustycznej 
zestawu. Do tego celu dąży zresztą większość producentów, 
jednak mało który z nich sięga po dość radykalną metodę, 
jaką jest budowa szerokiego i dość głębokiego falowodu. 
Warto zauważyć, że tweeter jest wyraźnie cofnięty wzglę-
dem przedniej ścianki. W rzeczywistości jego cewka znajduje 
się mniej więcej w płaszczyźnie pionowej wraz z cewką 
woofera, dzięki czemu oba głośniki znajdują się mniej więcej 
w równych odległościach od uszu – oczywiście przy założe-
niu, że te wypadają na osi akustycznej zestawów. 
Zastosowanie tuby pozwoliło też poprawić efektywność 
tweetera, jednak nie był to cel sam w sobie, ponieważ 
Argony mają i tak przeciętną efektywność. Nie grają subiek-
tywnie głośniej od KEF-ów LS50, których specyfikacja mówi 
o 85 decybelach. Niemniej, Amphiony nie są elektrycznie 
trudne do „napędzenia”. Impedancja nie spada poniżej 5 
omów, utrzymując się w znacznej części pasma blisko zna-
mionowej wartości 8 omów. Trzeba liczyć się z wymogiem, że 
wzmacniacz powinien mieć moc przynajmniej 50 watów. 
Obydwa użyte głośniki wykorzystują aluminiowe membrany 
i pochodzą z katalogu norweskiego SEAS-a. 6,5-calowy 
woofer jest „cięty” już powyżej 1600 Hz. Tweeter jest 
jednocalową kopułką pochodzącą z serii Prestige. Chroni 
go metalowa siateczka. To samo rozwiązanie zastosowano 
w wooferze – z tym, że tę większą maskownicę można zdjąć. 
Amphion oferuje szeroką paletę 6 wykończeń, wśród których 
znajdziemy zarówno naturalne okleiny (brzoza, wiśnia, 
orzech), jak i lakiery: czarny mat (dokładniej: bardzo ciemna 
szarość) oraz biel. Są dwa białe wykończenia: tzw. „pełnej 
bieli” (białe są także tuba i maskownica woofera) lub bieli 
ścianek połączonej z kontrastującymi czarnymi głośnikami 
(na zdjęciu obok). 
Solidność wykonania kolumn nie podlega dyskusji. Jak na 
swoje gabaryty, Argony są dość ciężkie (11 kg), jednak 
o bocznych ściankach nie można powiedzieć, że są martwe 
akustycznie. 
Skrzynki z MDF-u są wentylowane. Port BR umieszczono 
w dolnej części tylnej ścianki. Przewidziano możliwość jego 
zatkania dołączonymi w komplecie piankami. To opcja dla 
pomieszczeń silnie wspomagających bas, ale w większości 
zastosowań będą raczej zbyteczne. Zresztą, ich użycie to tak 
naprawdę ostateczność. 

BrzmieNie
Słowo neutralność w odniesieniu do kolumn bywa często 
nadużywane. Prawda jest taka, że tylko bardzo nieliczne ze-
stawy głośnikowe są subiektywnie liniowe (liniowe w sensie 
technicznym nie są żadne). Argonom do tej liniowości blisko, 
chwilami wydaje się, że nawet bardzo blisko. Słuchając ich, 
ma się wrażenie, że chcą być w jak największym stopniu 
nieobecne, że usuwają się na bok, zostawiając słuchacza sam 
na sam z odtwarzaną muzyką oraz, ewentualnie, sprzętem 
towarzyszącym. 
Nieobecność Argonów – bo to określenie jest według 
mnie właściwsze niż neutralność – wynika z połączenia 
trzech cech, będących jednocześnie wielkimi zaletami tych 
kolumn. Po pierwsze, małe Amphiony są bardzo rozdzielcze. 

Tekst: Filip Kulpa ❙ Zdjęcia: Amphion, autor

amphion.indd   22 12-08-10   17:33



23

Doskonale wnikają w muzyczny miks, dając prawdzi-
we poczucie tego, że słyszymy wszystko lub prawie 
wszystko, co zamierzył realizator, tudzież wykonawca. 
Należy podkreślić to, że efekt ten jest uzyskiwany 
całkowicie od niechcenia, jakby przy okazji, bez żadnego 
wysiłku, w szczególności zaś bez ekspozycji góry. W do-
datku brzmienie jest niezwykle gładkie, można wręcz 
użyć określenia: wypolerowane. W przekazie nie poja-
wia się nawet najdrobniejsza nerwowość, tendencja do 
wyostrzania dźwięku. Jeśli już jest – to zgoła odwrotna. 
Trzecim elementem składowym owej „nieobecności” 
jest nieprzeciętnie dobra reprodukcja barw, w szczegól-
ności zaś wokali. Są wyjątkowo naturalne, minimalnie 
powiększone (zakres średnich tonów delikatnie góruje 
nad sopranami) i po prostu – realistyczne. Kapitalnie zo-
stała odtworzona gitara akustyczna z albumu „Beyond 
Words” grupy Oregon (Chesky Records, HDtracks.com 
download 24/96). Podkolorowania w obrębie średnicy 
są doprawdy minimalne, choć pamiętam, że na którymś 
z albumów wyczułem minimalne podkolorowanie 
o specyfi ce... tubowej. 
Rzadko spotyka się zestawy głośnikowe, które równie 
plastycznie operują pierwszym planem. W niektó-
rych nagraniach live (np. Dave Matthews Band &Tim 
Reynolds – „Live at Luther College”) artyści wychodzą 
przed bazę, pojawiając się nieomal w pomieszcze-
niu, zaś w bardziej konwencjonalnych produkcjach 
studyjnych scena zaczyna się dopiero na linii bazy. 
Obraz przestrzenny jest klarowny i bardzo dokładny, 
z wyraźną gradacją planów, szerokością i głębią. 
Czystość i spójność brzmienia Argonów są nie do 
zakwestionowania. Trudno by także polemizować na 
temat jakości wysokich tonów. Obiektywnie – są bardzo 
dobre i gdyby nie obecność KEF-ów LS50, których mia-
łem okazję słuchać na przemian z Amphionami, uznał-
bym, że wysokie tony fi ńskich kolumn są rewelacyjne 
w odniesieniu do ceny. Ale i tak uważam, że są świetne. 
Co do ich nasycenia, można polemizować. Uważam, że 
góra jest lekko, ale jednak słyszalnie, utemperowana. 
Dotyczy to wysokiego podzakresu – tam, gdzie powsta-
je wrażenie „blasku”, świetlistości. Nie, żeby Argony były 
tego pozbawione, jednak zależnie od odtwarzanego 
materiału, wrażenie lekkiego przygaszenia pojawia się 
lub – o dziwo – nie występuje. 
Zaskoczeniem, i to pozytywnym, jest bas. W 30-me-
trowym pomieszczeniu testowym, w ustawieniu 
kolumn z dala od ścian, nie czułem niedosytu w kwestii 
potęgi brzmienia. Oczywiście, nie była ona tak dobra 
jak z większych kolumn pełnopasmowych, jednak liczy 
się to, że Argony przekazują wszystko to, co istotne. 
Fortepian był tylko trochę pomniejszony, natomiast 
oddanie kontrabasu i gitary basowej nie budziło 
niedosytu. Konstruktorzy osiągnęli właściwy balans 
pomiędzy precyzją tego zakresu (której nie bardzo jest 
co zarzucić) i natężeniem oraz rozciągnięciem niskich 
tonów, które też jest całkiem dobre. 
Muszę przyznać, że potencjał tych kolumn odkrywa się 
z czasem. Początkowo Argony nie imponują, choć od 
razu zwróciłem uwagę na wspomnianą już, precyzyjną 
stereofonię. Brakowało mi natomiast pazura, większej 
energetyczności, które ostatecznie nie pojawiły się 
w stopniu, w jakim lubię, ale inne zalety tych kolumn 
zrekompensowały pewien ich niedostatek. Z upływem 
czasu mój szacunek do tych niepozornych monitorów 
jednak systematycznie rósł. Po tygodniu okazało się, 

DANE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA  2-drożna, obudowa bas-refl eks, 

 wentylowana do tyłu

GŁOŚNIKI  165-mm aluminiowy, kopułka tytanowa 25-mm

PODZIAŁ PASMA  1600 Hz

ZALECANA MOC WZMACNIACZA 20–150 W 

IMPEDANCJA ZNAMIONOWA  8 Ω

EFEKTYWNOŚĆ 87 dB/2, 83 V/1 m

PASMO PRZENOSZENIA  35 Hz – 30 kHz (±3 dB) 

WYMIARY  380 x 191 x 305 mm

MASA 11 kg

Dystrybutor: Moje Audio, www.mojeaudio.pl 
Cena (za parę): 9290 zł

Dostępne wykończenia: czarne, białe, pełne białe, 
forniry: brzoza, wiśnia, orzech

OCENA ★★★★★

NEUTRALNOŚĆ

Niemal idealna, gdyby nie dyskretne utemperowanie wysokiej góry. 

PRECYZJA

Bardzo dobre oddanie konturów i mikrodetali, absolutnie jednak niewiążące się 
z ekspozycją czegokolwiek. Rozdzielczy monitor wysokiej klasy.

MUZYKALNOŚĆ

Jeden z niezaprzeczalnych atutów tych kolumn. Przyda się elektronika z dużym 
wigorem, może nawet lekkim rozjaśnieniem (to samo dotyczy kabli). 

STEREOFONIA

Bardzo precyzyjnie formowany obraz stereo, z dobrą głębią i odpowiednią 
szerokością. Znakomite ogniskowanie.

DYNAMIKA

Najmniej imponujący element brzmienia. 
Emocjonalnie trochę stonowany przekaz. 

BAS

W relacji do gabarytów skrzynki i woofera nie powinno się oczekiwać więcej, choć 
z drugiej strony cena też zobowiązuje.

OCENA 88%

KATEGORIA SPRZĘTU B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

❙ SPRZĘT 
TOWARZYSZĄCY

❙ POMIESZCZENIE: 
30 m2 zaadaptowane 
akustycznie, kolumny 
ustawione w wolnej 
przestrzeni
❙ ŹRÓDŁO: Linn Sneaky 
DS + Meitner MA-1 DAC
❙ KABLE CYFROWE: 
AudioQuest Hawk Eye 
1,0 m (S/PDIF)
❙ WZMACNIACZE: 
Conrad-Johnson ET2/
Audionet AMPI V2, 
Arcam A65 Plus
❙ KABLE SYGNAŁOWE: 
Equilibrium Turbine (RCA/
XLR), Stereovox hdse
❙ KABLE 
GŁOŚNIKOWE: 
Equilibrium Equlight
❙ ZASILANIE: 
dedykowany obwód 20 A, 
listwa Furutech f-TP615E, 
kable sieciowe Furutech, 
Oyaide, Enerr Green

że lubiłem zejść do pokoju odsłuchowego i po prostu 
posłuchać muzyki. Są to kolumny niezwykle relaksujące, 
a zarazem otwierające duże, czyste okno na nagranie 
– a to prawdziwa rzadkość. Myślę, że Ci, którzy poszu-
kują tego typu brzmienia – szlachetnego, gładkiego, 
przestrzennego, barwnego – nie powinni zwlekać, tylko 
umówić się na odsłuch. Pamiętajcie jednak, że trzeba 
sobie zarezerwować więcej czasu niż zwykle. 

NASZYM ZDANIEM
Nadzwyczaj przyjemnie brzmiące kolumny. Czar tych 
monitorów polega na tym, że z jednej strony są bardzo 
rozdzielcze, przejrzyste, dokładne, zaś z drugiej – 
łagodne dla ucha i tolerancyjne dla większości nagrań. 
Minimalne uspokojenie najwyższych rejestrów sprawiło, 
że w przypadku większości repertuaru kolumny impo-
nują kulturą brzmienia, nie zaciemniając jednocześnie 
barw instrumentów. Osiągnięcie, bez dwóch zdań. ■

Terminale głośnikowe 
pochodzą z WBT. Nic dodać, 
nic ująć. Tunel jest wąski 
i ciągnie się niemal przez 
całą głębokość skrzynki. Jej 
wzmocnienia znajdują się 
tylko przy porcie BR. Ścianki 
mają maksymalną grubość 
jednego cala (front).

Woofer Seasa ma podwójny magnes i bardzo 
ażurowe ramiona chassis. Bardzo skuteczna 
wentylacja cewki.

Widok zwrotnicy nastraja pozytywnie. Kondensatory 
MKP mają nawet nadruki Amphiona.
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