
Pełen relaks
Nieczęsto testujemy kolumny podstawkowe za 
26 tysięcy złotych. Od całkiem niedawna ma takie 
w swojej ofercie czeski Xavian. 

Właściwie to Xavian jest tak samo 
czeski jak Pro-Ject. Czyli… nie do 
końca. Fabryka znajduje się na 

obrzeżach Pragi, ale osoba konstruktora – 
Roberto Barletta – jednoznacznie wskazuje 
na „imigracyjny” charakter przedsięwzięcia. 
Nic z tym dziwnego, lecz bez wątpienia tego 
typu sytuacje pomagają naszym południo-
wym sąsiadom mówić o lepszym postrze-
ganiu tamtejszego rynku audio za granicą… 
Swoją drogą, coś w tym jest, że Czesi nieraz 
skuteczniej przyciągają zagraniczny kapitał 
– mimo że są przecież znacznie mniejszym 
krajem niż Polska. 
Roberto Barletta zawodowo zajmuje się kon-
struowaniem kolumn głośnikowych od 1988 
roku. Kawał czasu. Ma ewidentną słabość do 
zestawów podstawkowych – stanowią one tę 

Tekst i zdjęcia: Filip Kulpa

bardziej liczebną grupę w ofercie, przynajmniej 
jeśli weźmie się pod uwagę najważniejszą 
serię XN (3 monitory, 4 podłogówki) oraz dwie 
najnowsze konstrukcje Perla i Orfeo – też moni-
tory. Obydwa zadebiutowały w marcu br. 

BUDOWA
Barletta przyjął zasadę, że tworząc swoje 
referencyjne monitory nie będzie stosował 
półśrodków czy – jak kto woli – nie będzie 
szedł na skróty. I tak, ze swego rodzinnego 
kraju sprowadza drewno orzechowe, z którego 
są produkowane obudowy recenzowanych 
monitorów. Postanowił też nie oszczędzać na 
komponentach zwrotnicy. Ta wygląda 
wręcz spektakularnie. Aż dziw bierze, że 
jej zdjęcie nie jest publikowane na stronie 
internetowej, bo jest się czym pochwalić. 

Komponenty są z gatunku najlepszych z najlep-
szych. Wszystkie trzy cewki są taśmowe i pocho-
dzą od niemieckiego Mundorfa. Podobnie zresztą 
jak oba kondensatory MCap Evo Aluminium Oil 
(o nie byle jakich wartościach, bo 8,2 µF – a to 
wpływa na cenę). Tylko jeden element – mniej 
krytyczny dla dźwięku kondensator – jest 
zwykłym polipropylenem z nadrukiem Xaviana. 
Filtry zawierają jeszcze dwa duże rezystory 
metalizowane oraz jeden rezystor Mundorfa. Ile 
wynosi sumaryczny koszt tych elementów, nie 
liczyłem (trzeba by znać wszystkie wartości), 
ale przypuszczam, że jest to ponad 1500 zł (na 
jedną kolumnę), licząc w cenach detalicznych. Tak 
drogich elementów nie spotyka się często nawet 
w zestawach głośnikowych po 50, 80 czy 100 
tys. złotych (inna sprawa, że z reguły są znacznie 
większe i mają o wiele kosztowniejsze obudowy). 
Zwyczajne nie są również głośniki. Nie chodzi tu 
jednak o ich jakąś szczególną konstrukcję (czy 
koszt), lecz o to, że są własnymi opracowaniami 
Barletty (AudioBarletta). Konstruktor nie jest zbyt 
skromny w twierdzeniu, że opracował przetwor-
niki przewyższające jakością te oferowane przez 
skandynawskich specjalistów, z którymi zresztą 
od lat współpracuje. 
175-mm głośnik nisko-średniotonowy, odtwa-
rzający zakres poniżej 2,2 kHz, przykuwa uwagę 
wyjątkowo dużym korektorem fazy. Pomiędzy 
nim a membraną znajduje się relatywnie szeroka 
szczelina, przez którą – przy znacznych wychy-
leniach membrany – przedostaje się powietrze, 
powodując niekiedy słyszalny szum. Otwór BR 
znajduje się na tylnej ściance. Układ rezonansowy 
dostrojono do niskiej, jak na monitor, częstotliwo-
ści 34 Hz. Producent deklaruje efektywność 85 
dB. W rzeczywistości jest ona znacznie niższa. 
Membrana jest bardzo miękka, wykonana 
z mocno nasączanego papieru, zawieszona na 
resorze gumowym o profilu podwójnego S (dwa 
fałdy zawieszenia). Umożliwia on całkiem duże 
wychylenia membrany. Według zgrubnych pomia-
rów korektora fazowego, średnica cewki wynosi 
około 40 mm. Głośnik ma bardzo okazały magnes 
ferrytowy i wentylację pod dolnym resorem dla 
skutecznego chłodzenia cewki. 
Tweeter również jest autorskim opracowaniem 
twórcy kolumn (AudioBarletta). To z pozoru dość 
zwyczajna 29-mm kopułka jedwabna zaopatrzona 
w komorę wytłumiającą (tak można domnie-
mywać sądząc po puszcze zamykającej układ 
magnetyczny). 
Obydwa głośniki są montowane standardową 
metodą – wkrętami wpuszczanymi w nagwinto-
wane gniazda. Pomiędzy kołnierzami koszy a fre-
zami kolumn zastosowano jedynie szczątkowe 
podkładki. Można więc powiedzieć, że głośniki są 
montowane „na żywca” do drewnianych obudów. 
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Te, jak już wspomniałem, wykonano nie 
z popularnego MDF-u, lecz z grubych kawałków 
litego drewna orzechowego. Gotowa skrzynka 
jest suszona przez 3 tygodnie przed montażem 
głośników i zwrotnicy. Jakość wykonania jest 
wysoka, lecz według nas wymaga jeszcze drob-
nych szlifów. Nie jest to jeszcze poziom usta-
nowiony niegdyś przez niekwestionowanego 
guru drewnianych monitorów – Franco Serblina. 
Przy cenie 26 tys. zł za parę odniesienia do 
Serblinów Accordo są w pełni uzasadnione. 
Wnętrze obudów – mimo że mamy do czynienia 
z bas-refleksami – jest bardzo mocno wytłumio-
ne. Wszystkie ścianki wyłożono płatami gąbki, 
pod którą znajduje się warstwa sukna. Jakby 
tego było mało, do środka, którego znaczną 
część zajmuje rozrośnięta zwrotnica i duży 
magnes woofera, wepchnięto jeszcze 4 kawałki 
pianki. Bez dużej przesady można powiedzieć, 
że wnętrze Orfeo jest wypełnione materiałem 
tłumiącym i elementami zwrotnicy, której 
płytkę przykręcono do tylnej ścianki. 
Reasumując, są to bardzo konwencjonalne 
zestawy wykonane ze szlachetnych kompo-
nentów, o drewnianych obudowach, z autorski-
mi głośnikami. Coraz mniej takich konstrukcji 
na rynku.

NIETYPOWE REGULACJE
Orfeo mają cztery terminale głośnikowe, które 
wcale jednak nie służą do bi-wiringu ani tym 
bardziej bi-ampingu. Są to po, by umożliwić 
podłączenie kolumn na cztery różne sposoby, 
z których każdy ma zapewniać inną charak-
terystykę brzmienia. Poszczególne warianty 

SYSTEM 
ODSŁUCHOWY
  POMIESZCZENIE: 
30 m2 dość silnie 
wytłumione, kolumny 
ustawione w dużej 
odległości od ścian
  ŹRÓDŁO:  
Auralic Aries (FW. 2.7.1.) + 
Meitner MA-1 DAC
  WZMACNIACZE: 
Conrad-Johnson ET2 / 
Audionet AMPI V2, Naim 
NAC 282 / HiCap DR / 
NAP 250 DR,  
Yamaha A-S1100
  INTERKONEKTY: 
Stereovox HDSE, 
Albedo Metamorphosis 
(pre-power)
  KABLE GŁOŚNIKOWE: 
Equilibrium Equilight 
  AKCESORIA: stoliki 
Rogoz Audio 4SPB/BBS, 
StandART STO, platformy 
antywibracyjne PAB

zostały opisane w instrukcji obsługi. Co cieka-
we, żaden z nich nie przewiduje stosowania 
zwór na obydwu zaciskach – a mimo to każda 
z kolumn ma komplet zwór. 
Co się stanie, gdy kable podłączymy tak jak się 
zwykle to robi, nie usunąwszy zwór z zacisków 
głośnikowych? Sprawdziłem to przypadkowo, 
otrzymawszy kolumny bez instrukcji obsługi. 
Byłem lekko przerażony. Kolumny grały nie-
prawdopodobnie cicho – na ucho miały jakieś 
75 dB efektywności. Uznałem, że coś musi 
być nie tak. Zmierzyłem rezystancję pomiędzy 
zwartymi „plusami” i „minusami” – wyszło 
prawie 80 Ω! 

BRZMIENIE
W instrukcji opisano jedno z ustawień jako 
referencyjne i na nim się opierałem w po-
czątkowej fazie odsłuchów. Wypróbowałem 
również ustawienie określane jako jaśniejsze, 
wykorzystując je niemal do końca testu. 
Ustawienia opisane jako bardziej miękkie lub 
jako kombinacja jednego i drugiego zasadniczo 
mnie nie interesowały, gdyż w mojej opinii 
Orfeo grają na tyle miękko, że zmiękczać już ich 
nie potrzeba. 
Użyłem źródła referencyjnego, trzech różnych 
wzmacniaczy tranzystorowych (żadnego 
lampowego nie miałem, ale nie żałuję – te 
kolumny zdecydowanie powinny współpra-
cować z mocnym i energicznym brzmieniowo 
wzmacniaczem półprzewodnikowym), redakcyj-
nego pomieszczenia o kontrolowanej akustyce 
i ustawienia, które dodatkowo minimalizuje 
wpływ odbić. Podstawkami były ciężkie standy 

o stalowej konstrukcji z 4-rurową konstrukcją 
nośną wypełnioną mieszaniną piasku i śrutu. 
Brzmienie Orfeo scharakteryzowałbym najkró-
cej jako miękkie i wyjątkowo „lekkostrawne”. 
To ten typ dźwięku, który nasz zmysł słuchu 
akceptuje już po minucie, co tam minucie – po 
5 sekundach. Słychać nienaganną spójność, 
gładkość średnicy, całkowity brak szorstkości, 
twardości. Jak na obecne standardy, brzmie-
nie jest trochę przyciemnione. Subtelnie, ale 
jednak. Tu można się posiłkować regulacjami, 
jednak efektu tego nie da się całkowicie wyeli-
minować. Takie są „geny” Orfeo, taki ich „urok” 
zaprogramowany przez twórcę. Nie twierdzę, 
że to źle. Zapewne również dzięki temu 
kolumn słucha się tak przyjemnie. Rozjaśnienie 
góry przydałoby dźwiękowi więcej świeżości 
i otwartości, lecz niemal na pewno zburzyłoby 
tę nieprzeciętną homogeniczność. 
By zaprezentować swe walory, nie wpadając 
przy tym w pułapkę przesadnego zmiękcze-
nia, Orfeo wymagają szczegółowo brzmią-
cej, klarownej i barwnej elektroniki. Dobra 
wiadomość jest taka, że na wzmacniacz wcale 
nie trzeba wydać fortuny. Yamaha A-S1100, 
owszem, brzmiała z Orfeo bardziej słodko, 
miękko i mniej namacalnie niż wzmacniacz od-
niesienia, ale różnica nie była wcale taka wiel-
ka. A mimo to wszystkie zalety Orfeo zostały 

Głośniki są masywne. Ich konstrukcje można określić jako nowoczesne, ale typowe. 

Powyżej: obudowy z litego drewna 
nie są zbyt często spotykane. Włosi 
od lat się w nich specjalizują. 

Obok: zwrotnica składa się 
z elementów absolutnie  
najwyższej klasy. 

Wyjęte głośniki i część obfitego wytłumienia – 
jakby obudowy były zamknięte. 
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zachowane. Moc tej integry jest jednak ledwie 
wystarczająca – chyba że słuchamy w jasnych 
akustycznie salonach lub niewielkich pomiesz-
czeniach. Wtedy 80 W Xavianom w zupełności 
wystarczy. Słyszałem również (od dystrybutora; 
przytaczam tę informację w dobrej wierze), że 
świetnym partnerem Orfeo jest integra Hegel 
H160. Nie jestem tym zaskoczony. 
Xaviany to okazałe monitory, jednak chyba 
niewielu audiofi lów będzie przygotowanych 
na to, jak nisko na basie schodzą te kolumny. 
Abstrahuję już od wyników pomiarów (podczas 
odsłuchów ich nie znałem), lecz o to, że niskie 
tony są subiektywnie głębsze niż z niejednych 
podłogówek. Oczywiście, jest w tym pewien 
„haczyk”. Po pierwsze, makrodynamika niskiego 
zakresu jest ograniczona – nawet nie zbliża się 
do tej, którą dla przykładu serwują wolnosto-
jące Audiovectory X3 Super. To zrozumiałe 
i oczekiwane. Niemniej to jednak sam sposób 
zestrojenia basu – a nie wielkość głośnika czy 
obudowy – determinuje taki stan rzeczy. Przy 
głośnym odtwarzaniu kontrabasu czy bębnów 
ruchy membrany są bardzo gwałtowne i nie 
zawsze w pełni kontrolowane. Taki jest już urok 
niskiego strojenia bas-refl eksu w małych obu-
dowach i z małych głośników. Port nie odciąża 
membrany tak skutecznie w newralgicznym dla 
dynamiki basu zakresie 50–80 Hz, w konse-
kwencji czego otrzymujemy znacznie przesu-
wający się w dół limit głośnego grania wraz ze 
wzrostem zawartości niskiego basu w nagraniu. 

Efekt wyraźniejszy niż w podobnych gabary-
towo monitorach o basie znacznie płytszym, 
ale o większej efektywności. W wyniku tego 
albumy takie jak „Ray of Light” Madonny robią 
wrażenie masywnością i pełnią basu, ale tylko 
dopóki nie przekroczymy pewnego, wcale nie-
zbyt wysokiego poziomu głośności. Niskie tony 
Orfeo zdecydowanie predestynują te zestawy 
do słuchania muzyki akustycznej (jazz, rock), 
niedużych składów kameralnych oraz symfoniki 
– pod warunkiem, że świadomie nie dążymy do 
uzyskania efektów live.
Bas Orfeo jest całościowo zaokrąglony, ładnie 
oddaje barwy, wydaje się dzięki temu bardziej 
„analogowy”. Kontury są lekko rozmyte, jednak 
nie w stopniu, który budziłby większe zastrze-
żenia. Owa miękkość dołu doskonale wpisuje 
się w koncepcję brzmienia tych kolumn. 
Gdybym miał oceniać go w izolacji, jako cechę 
zupełnie innych kolumn, prawdopodobnie 
byłbym bardziej krytyczny w swej ocenie. 
Barwy. Jak je najlepiej scharakteryzować? 
Są „ładne”. Znów sporo tu krągłości, gładko-
ści. Odebrałem je jako lekko przydymione. 
W brzmieniu gitary akustycznej Ralpha 
Townera (koncert Oregonu już wkrótce – 
w poznańskim klubie Blue Note) słychać było 
minimalne niedoświetlenie górnych rejestrów. 
Miała jednak w sobie ten urzekający wolumen, 
krągłość, naturalność (album „Beyond Words" 
w plikach PCM 24/96). Xaviany świetnie sobie 
radzą z odtwarzaniem barw instrumentów 
i wokali. Zawsze jednak słychać dość subtelną 
sygnaturę zmiękczenia, rozmycia. To bardzo 
przyjemne, choć niekoniecznie zgodne z ide-
ałem głośnika pokazującego „prawdę i tylko 
prawdę”. Orfeo dopuszczają się własnej 
interpretacji. W łagodnych dynamicznie na-
graniach akustycznych czynią to subtelnie. 
Przy rocku, elektrycznym jazzie ich miękki cha-
rakter staje się bardziej oczywisty. Dotyczy to 
w szczególności dynamiki, która jest z gatunku 
tych łagodnych, niekoniecznie realistycznych. 
Słowo kompresja jest tu być może pewną prze-
sadą, ale łagodzenie transjentów to fakt. 
Orfeo, ustawione z dala od tylnej ściany, kre-
owały relaksującą stereofonię z oddaloną per-
spektywą. Daje to świetny efekt przy słuchaniu 
wszelkich odmian muzyki klasycznej. Z drugiej 
strony jest nieco redukowany efekt bezpośred-
niości, namacalności dźwięku. Ale tylko trochę. 
Obraz stereofoniczny jest uporządkowany, 
całkiem dokładny, z tendencją do malowania 
plamami niż cienką kreską. To także wpisuje się 
w koncepcję brzmienia tych kolumn. Głębia jest 
w każdym razie bardzo dobra. 
Soprany świetnie łączą się z gładką średnicą, 
stanowiąc jej estetyczne uzupełnienie. 

DANE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA: 2-drożna, obudowa bas-refl eks 

wentylowana do tyłu

GŁOŚNIKI: 175 mm nisko-średniotonowy 

papierowy AudioBarletta, 

kopułka tekstylna 29-mm AudioBarletta
IMPEDANCJA ZNAMIONOWA*: 

10 Ω (min. 8,2 Ω przy 100 Hz)

CZĘSTOTLIWOŚĆ PODZIAŁU: 2,2 kHz

EFEKTYWNOŚĆ *: 88 dB/2,83 V/1 m

ZALECANA MOC WZMACNIACZA: 50–300 W

PASMO PRZENOSZENIA: 33 Hz – 30 kHz (-3 dB)

WYMIARY (WYS. X SZER. X GŁĘB.): 
380 x 236 x 282 mm

MASA*: 17 kg

KATEGORIA SPRZĘTU A

DYSTRYBUTOR Moje Audio, www.mojeaudio.pl 
CENA (ZA PARĘ) 25 900 zł

Dostępne wykończenia: orzech włoski

OCENA HIGH-END

* – wartości zmierzone

Oczekiwałbym większej otwartości, mikrode-
tali, powietrza. Duży tweeter ma sygnaturę 
kojarzącą się z głośnikami Dynaudio, mniej zaś 
z nowoczesnymi kopułkami i ring radiatorami, 
których (miękkich) membran niemal zupełnie 
nie słychać. Efekt słodyczy jest tu wyraźniejszy 
niż wrażenie dużej rozdzielczości, swoją drogą 
cokolwiek ograniczonej. 

NASZYM ZDANIEM
Orfeo jest głośnikiem adresowanym do 
audiofi lów o ściśle sprecyzowanych oczeki-
waniach brzmieniowych, do których należy 
zaliczyć: brzmienie bardzo kulturalne, zupełnie 
gładkie, nieabsorbujące dynamicznie, wolne od 
wszelkich szorstkości i podbarwień w średnicy. 
Brzmienie, które ma w pierwszej kolejności 
zapewniać relaks i odpoczynek po całym tygo-
dniu intensywnej pracy i gonitwy codziennego 
życia. Brzmienie niekoniecznie bardzo rozdziel-
cze czy przezroczyste. Przy lampce dobrego 
wina czy innego mocniejszego trunku Orfeo 
„smakują” bardzo wytrawnie. Wtedy jakby 
dojrzewają, pokazują klasę. Całość podkreśla 
nisko schodzący, zaskakująco potężny bas, 
który należy do gatunku tych mile masujących, 
niekoniecznie zaś twardo atakujących. To 
smakowite połączenie. 
Wydaje się, że konstruktor skutecznie zreali-
zował założony plan – takiego właśnie, w dużej 
mierze bardzo naturalnego, choć całościowo 
ładniejszego, niż w rzeczywistości, przekazu 
muzyki. Ci, którzy szukają podobnych cech 
brzmienia, powinni Orfeo wypróbować. 
Mimo ceny. 

Bez instrukcji nie ma szans, by odgadnąć jak 
właściwie podłączyć kable głośnikowe. Dwie 
zwory jednocześnie to opcja, której w żadnym 
razie nie należy wykorzystywać. 
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Rzadko się zdarza, by minimum modułu impedancji 
miało wartość powyżej 8 Ω.. Tak jest w przypadku Orfeo, 
w domyślnym (cytując producenta: referencyjnym) 
połączeniu ze wzmacniaczem. Pomijając dwa minima przy 
34 Hz (strojenie bas-refl eksu) i 150 Hz, moduł impedancji 
utrzymuje wartość powyżej 10 Ω  w całym paśmie. Tym 
samym Orfeo można uznać za kolumny znamionowo 
10-omowe. Wartości kąta fazy elektrycznej (linia czarna) 
przekraczają ±45° dla małych częstotliwości, jednak koreluje 
to z dużymi wartościami impedancji. Gdyby nie bardzo mała 
efektywność napięciowa, byłyby to kolumny bardzo łatwe do 
wysterowania. 

Impedancja i faza elektryczna

Odpowiedź jednostkowa

Głośniki podłączono w zgodnych polaryzacjach. 
Niezbyt gładki przebieg odpowiedzi jednostkowej 
zdaje się potwierdzać obecność rezonansu w górze 
pasma.

Komentarz
Pierwszą najważniejszą cechą 
tych nietanich monitorów jest 
ich bardzo mała efektywność. 
81,5 dB to wynik zmuszający 
do poszukiwań wzmacniaczy 
o mocy wyjściowej powyżej 
100 W – dodajmy dla ścisłości, 
że chodzi o moc oddawaną przy 
8 Ω.. Duża wydajność prądowa 
nie jest przy tym konieczna ze 
względu na nominalnie 10-omową 
impedancję. Trudno powiedzieć, 
dlaczego konstruktor wybrał takie 
rozwiązanie. 4-omowa impedancja 
pozwoliłaby podnieść czułość 
kolumn o około 4 dB, co dałoby już 
całkiem sensowny wynik (85–86 
dB).  
Od strony czysto akustycznej 
należy pochwalić bardzo 
poprawne, spójne charakterystyki 
kierunkowe. Rezonans kopułki 
przy 15 kHz może być słyszalny – 
w sensie technicznym z pewnością 
nie jest to atut włosko-czeskiej 
konstrukcji. Regulacje są subtelne 
– i chyba tak właśnie miało być. 

Rezonanse

W związku z podbiciem góry pasma publikujemy wykres 
wodospadowy w skali przesuniętej o 5 dB w dół. Widzimy 
wolniej wygasającą energię średnich częstotliwości, ale 
nie są to rezonanse – raczej charakterystyka miękkiej 
membrany. Sygnalizowany na charakterystyce SPL 
rezonans przy 15 kHz znajduje tu wyraźne potwierdzenie.

Charakterystyka częstotliwościowa

Konsekwencją dużej impedancji jest bardzo mała 
czułość napięciowa wynosząca ledwie 81,5 dB/2,83V/m 
(ważona – C). Pozwala to wydobyć niskie częstotliwości, 
których rozciągnięcie jest imponujące nie tylko w skali 
dwudrożnych monitorów, ale w ogóle. Spadek -3 dB 
względem średnicy występuje bowiem przy 30 Hz, zaś -6 
dB przy 26 Hz! Ceną, jaką trzeba to zapłacić (prócz bardzo 
małego efektywności), jest wyraźne górowanie całego 
zakresu basu nad resztą pasma – nawet o 7 dB przy 
120–140 Hz. 
Średnica jest bardzo dobrze wyrównana i mieści 
się w widełkach +/- 2 dB. Liniowość pasma sięga aż 
do częstotliwości 11 kHz, po czym następuje nagły 
przyrost wysokich tonów. Przy 15 kHz pojawia się ostra 
nierównomierność, która oznacza rezonans kopułki. 

Wpływ maskownicy

Założenie maskownicy nie przynosi niespodzianki. 
Widać jej wyraźny wpływ na charakterystykę 
przenoszenia. Do odsłuchu powinno się ją 
zdejmować. 

POMIARY

Charakterystyki w poziomie

Charakterystyki w pionie

W płaszczyźnie pionowej 
widać bardzo poprawne 
sumowanie ciśnień 
akustycznych od 
obydwu głośników dla 
częstotliwości podziału 
i w jej okolicy. Przy 
największym mierzonym 
kącie w dół od osi, czyli 
-10° pojawia się co prawda 
dołek dla 3–5 kHz, lecz nie 
powinien być on słyszalny.
Przy zwiększaniu kąta 
pomiaru w płaszczyźnie 
poziomej pojawia się 
naturalne ściszenie 
sopranów, jak również 
średnich częstotliwości.

Regulacje brzmienia

Cztery możliwości podłączenia kabli głośnikowych do dwóch par terminali 
głośnikowych zapewniają regulację brzmienia na zasadzie jaśniej-
ciemniej, ostrzej-łagodniej, jak określa to producent. Sprawdziliśmy, 
jak to wygląda na charakterystyce promieniowania zakresu średnio-
wysokotonowego. Różnice są bardzo niewielkie (zwróćmy uwagę, 
że jedna duża podziałka na wykresie to zaledwie 1,2 dB). Pomiędzy 
„najciemniejszym” a najjaśniejszym położeniem wynosi ona średnio 
około 1 dB, zaś różnice pomiędzy kolejnymi ustawieniami są na poziomie 
0,2–0,4 dB, co oznacza, że w praktyce bardzo trudno je usłyszeć. 
Ustawienie referencyjne (neutralne) reprezentuje linia czerwona.
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