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KOLUMNY
GŁOŚNIKOWE
(2500-3500 zł)

SUPERTEST

Testujemy pięć podłogówek średniej klasy. 

Wszystkie zaprezentowały na tyle wysoki poziom 

jakości brzmienia, że zasadne jest pytanie: czy 

warto wydawać więcej pieniędzy? 

MOCNA 

STAWKA

SYSTEM 
ODSŁUCHOWY
❙ POMIESZCZENIE: 
37 m2 zaadaptowane 
akustycznie, o średnim 
czasie pogłosu, kolumny 
ustawione na dłuższej 
ścianie w jednej trzeciej 
szerokości pokoju
❙ ŹRÓDŁO: Dell Studio 
1555 (Win 8 PRO, 2,2 GHz, 
4 GB RAM)/WiMP HiFi, 
przetwornik M2Tech Young 
❙ WZMACNIACZ: Naim 
NAC 202/NAP 200
❙ Kable cyfrowe: USB 
Wireworld Ultraviolet
❙ KABLE GŁOŚNIKOWE: 
Equilibrium Equilight
❙ INTERKONEKTY: 
Equilibrium Turbine, Naim 
SNAIC
❙ KABLE ZASILAJĄCE: 
Enerr Holograph i Symbol
❙ KONDYCJONER: Enerr 
AC Point One
❙ STOLIK: Rogoz Audio 
4SPB3/BBS
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Marka Sounddeco pojawia się w naszych 
testach po raz pierwszy, a formalnie 

przynależy do producenta mebli – firmy Witowa 
S.A. z siedzibą w Witkowie, 30 km na północny-
-wschód od zakładów Tonsil.  
Ci, którzy odwiedzili ubiegłoroczną lub poprzed-
nią wystawę Audio Show, z pewnością kojarzą 
te wykończone gustownie na biało zestawy 
głośnikowe. Nie można było nie zauważyć este-
tykę wykonania i dobre brzmienie tych kolumn, 
zaprezentowanych podczas obydwu edycji AS – 
zwłaszcza że wszystkie mają czterocyfrowe ceny. 
Oferta jest podzielona na trzy główne serie: 
Alpha, Omega i Echo. Alpha F1, model, który 
właśnie testujemy, to najmniejsza kolumna 
podłogowa z tej pierwszej gamy. Konstruktorem 
kolumn jest Grzegorz Matusiak – doktor nauk 
technicznych z elektroniki i telekomunikacji, ze 
specjalnością akustyka. Wcześniej był kon-
struktorem w Tonsilu, a przy okazji asystentem 
dyrektora biura rozwoju. Wcześniej pracował jako 
konstruktor w firmie APS Audio Pro Solutions, był 
też właścicielem Loudspeakers Project R&D. Jest 
współautorem dwóch patentów – między innymi 
kopułki z celulozy bakteryjnej. 

BUDOWA 
Aby sprostać założonemu przedziałowi cenowe-
mu do 3500 zł, kolumny były polakierowane bia-
łym lakierem matowym. Za dopłatą oferowane są 
kolumny w dwóch rodzajach oklein drewnianych 
oraz w wersji lakierowanej na wysoki połysk: 
czarnej lub białej. Dopłata za wersję z połyskiem 
wynosi 800 zł.
Jednak już w podstawowym wykończeniu 
kolumny prezentują się doskonale. Uznanie budzi 
nie tylko design, ale jakość spasowania i właśnie 
lakieru. Materiał to popularna płyta MDF, ale, 
po pierwsze, bardzo dobrej jakości (znacznie 
twardsza niż w wielu niedrogich kolumnach), a po 
drugie, o podwójnej grubości (dwie płyty są ze 
sobą sklejone i dodatkowo skręcone). Obudowę 
wzmacnia pionowa przegroda biegnąca przez całą 
wysokość skrzynki, która spina ścianki boczne, 
górną i dolną. Przednia ścianka jest pochylona do 
tyłu i oddzielona od reszty małą dylatacją. Boczny 
przekrój pionowy ma kształt trapezu. Alphy F1 
to – obok Xavianów – najmniejsze kolumny w na-
szym teście. Obudowy mają 85 cm wysokości 
i zaledwie 16 cm szerokości. 
Otwór RB promieniuje do dołu, jednakże nie 

Sounddeco Rzadko udaje się połączyć znakomite, dopracowane 
brzmienie z nieprzeciętną estetyką i solidnością 
wykonania – w dodatku za niewysoką cenę. Udało się  
to młodemu producentowi kolumn z Wielkopolski.

bezpośrednio w podłogę, a w zintegrowany co-
kół, który jest połączony z zasadniczą obudową 
za pośrednictwem czterech metalowych walców. 
Cokół został wyposażony w gniazda, a kolce 
wraz z talerzykami zabezpieczającymi podłogę 
są w wyposażeniu seryjnym.
O naprawdę wysokiej jakości wykonania i dba-
łości o detale świadczy także gruby metalowy 
panel przyłączeniowy z jedną parą zacisków 
przypominających terminale głośnikowe WBT. 
Gniazda przyjmują każdy rodzaj wtyków. 
W przypadku widełek docenimy ich mechanizm 
dociskający, który pozwala na silne i łatwe 
dokręcenie. Od wewnętrznej strony znajduje się 
na terminalu płytka zwrotnicy zawierająca filtry 
pierwszego rzędu. Zwrotnica składa się z dwóch 
cewek powietrznych, kondensatora Jentzen 
i jednego rezystora cermetowego. Szkoda, że nie 
pokuszono się o lutowanie ich metodą punkt-
-punkt. Ale i tak całość sprawia jak najlepsze 
wrażenie. 
Układ głośników jest typowy dla konstrukcji 
2,5-drożnych. Mniej typowa jest natomiast śred-
nica głośników nisko-średniotonowych, wyno-
sząca zaledwie 12 cm. Membrany są celulozowe, 
resory górnego zawieszenia wykonano z gumy. 
Odlewane kosze mają nowoczesną, ażurową 
konstrukcję, zapewniają ponadto wydajną wen-
tylację cewki (otwory poniżej spidera). Tweeter 
jest jedwabną kopułką z charakterystycznym 
wgłębieniem pośrodku i neodymowym magne-
sem. Obydwa przetworniki pochodzą z katalogu 

Alpha F1

Znakomite są terminale głośnikowe –solidne 
i bardzo wygodne w użyciu. Otwór BR 
promieniuje w podłogę – stąd przerwa 
pomiędzy cokołem  a dolną ścianką. 

kup i wybierz prezent płytowy
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SB Acoustics i są produkowane w Indonezji. 
To nieomal reguła, że polscy producenci lek-
ceważą znaczenie opakowań sprzedawanych 
przez siebie produktów. Ileż to już razy narze-
kaliśmy na kartony i sposób pakowania. Tym 
razem tego nie zrobimy. Kartony są solidne, 
a zamiast rozsypujących się styropianów użyto 
grubych pianek, które przetrwają niejedną 
przesyłkę kurierską. Czyli jednak można. 

BRZMIENIE
Pierwszą i najważniejszą cechą kolumn 
Sounddeco jest szeroko pojmowana kultura 
brzmienia, połączona ze świetną równowagą 
rejestrów. Biorąc pod uwagę subiektywną 
charakterystykę częstotliwościową, moż-
na uznać, iż są to kolumny neutralne. Nie 

słychać bowiem, aby któryś fragment pasma 
był eksponowany bądź pozostawał w cieniu. 
Jednocześnie kolumny te mają jednak swój 
subtelnie zaznaczony charakter. Objawia się on 
lekkim zaokrągleniem i złagodzeniem krawędzi 
w całym paśmie. Zabieg ten w dość interesu-
jący sposób kontrastuje z precyzją, z jaką jest 
prezentowane położenie wokali czy innych 
źródeł pozornych. Ich ostrość lokalizacji wręcz 
zadziwia. Również szerokość sceny budzi 
uznanie. Kolumny te bardziej jednak zjednają 
sobie sympatyków za przyjemne, sugestywne 
materializowanie obecności ludzkich głosów. 
Chodzi tu o odczucie, że artysta rzeczywiście 
śpiewa, a nie jest tylko „źródłem pozornym”. 
Jest to oczywiście wynik wspomnianej łagod-
nej barwy, która sprzyja naturalności ludzkiego 

Głośniki SB Acoustics to bardzo nowoczesne jednostki z dużymi układami magnetycznymi 
i otwartymi, dobrze chłodzonymi cewkami. 

Minimalistyczna 
zwrotnica 
z elementami 
bardzo dobrej 
jakości. 
Kondensator od 
Jentzena. 

głosu. Pojawia się jeszcze jedna cecha, która 
jakość głosów oraz właśnie tę precyzję lokali-
zacji wspomaga – to wysokie tony. Pozostają 
w idealnej równowadze z resztą pasma. 
Gdy jednak spróbujemy się w nie wsłuchać, 
odkryjemy, że ich jakość jest nieprzeciętnie 
wysoka. Jeśli tylko materiał na to pozwala, 
można delektować się ich czystością, wręcz 
krystalicznością, a jednak nie klinicznością. 
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Soprany są czyste, pozbawione jakiegokolwiek 
zapiaszczenia, minimalnie złagodzone, choć 
świetnie nasycone. Do tego lekko osłodzone. 
W porównaniu z wysokimi tonami z Dynavoice, 
te są przynajmniej o klasę lepsze i bez porów-
nania bardziej zróżnicowane.
Ograniczenie wielkości głośników i obudów 
słychać wyraźnie, ale objawia się ono przede 
wszystkim tym, że kolumny mają tylko średnią 
efektywność, natomiast bas w proporcji do 
reszty nie pozostawia niedosytu. Mimo że nie 
schodzi nisko, wcale to nie doskwiera. Ma on 
przy tym przyjemną ciepłą barwę, jest czysty 
i pozbawiony rezonansowych przybrudzeń. 
Nie jest to natomiast bas z kategorii super-
szybkich czy superkonturowych. Na tle tego, 
co zaprezentowały Dynavoice, bas Alphy F1 
wypada blado pod względem motoryki. Wydaje 
się jednak, że i całe kolumny kierowane są 
do zupełnie innego odbiorcy – takiego, który 
bardziej gustuje w muzyce poważnej, jazzie 

i wszelkiego rodzaju kameralistyce. W takich kli-
matach te kolumny czują się świetnie, a próby 
zmuszania ich do grania muzyki rockowej, przy-
pominają z grubsza to, co robią wzmacniacze 

lampowe. Na gęsią skórkę z powodu dynamiki 
w skali makro nie można specjanie liczyć.

NASZYM ZDANIEM
Wielu zachodnich producentów może się od 
Sounddeco uczyć produkcji obudowy i podzi-
wiać, jak solidne i wartościowe kolumny udało 
się tej fi rmie stworzyć – w bardzo niewygóro-
wanej cenie. Gdy dodamy do tego niezwykle 
kulturalne, naturalne brzmienie, znakomite 
soprany i świetną przestrzeń, to znalezienie 
lepszych kolumn, będących w dodatku ozdobą 
salonu, okaże się niezwykle trudne. 

OCENA

NEUTRALNOŚĆ

Bardzo dobra neutralność z minimalną tendencją do złagodzenia. 

PRECYZJA

Zaokrąglają krawędzie. 

MUZYKALNOŚĆ

Słucha się ich z wielką przyjemnością.

STEREOFONIA

Szeroka scena, precyzyjna lokalizacja i dobre wrażenia ogólne.

DYNAMIKA

To małe kolumny z dwiema „12-tkami” – cudów nie ma. 

BAS

Ma bardzo dobrą barwę i jest równy oraz czysty. Nie jest jednak 
bardzo szybki i konturowy. Ograniczone rozciągnięcie.

OCENA 86%

KATEGORIA SPRZĘTU B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DYSTRYBUTOR Sounddeco, www.sounddeco.pl
CENA (za parę) 3499 zł

Dostępne wykończenia: biały mat, biały lub 
czarny połysk (high-gloss), naturalne forniry

DANE PRODUCENTA

KONSTRUKCJA: 2,5-drożna, obudowa bas-refl eks 

wentylowana do dołu

GŁOŚNIKI: 2 x 120-mm papierowy, 

kopułka tekstylna 29-mm SB Acoustics

MOC RMS: 100 W

IMPEDANCJA ZNAMIONOWA: 8 Ω 

EFEKTYWNOŚĆ: 87 dB/1 W/1 m

PASMO PRZENOSZENIA: 55 Hz–28 kHz (±2,5 dB)

WYMIARY: 855 x 160 x 320 mm 
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Strojenie portu bas-refl eks dla częstotliwości 
około 44 Hz jest niskie, jak na parametry 
zastosowanych głośników, o czym świadczy 
niesymetryczny rozkład szczytów impedancji 
wokół dołka fs. Najmniejsza wartość modułu 
impedancji  przypada dla najniższych 
częstotliwości i wynosi 7,8 Ω.. Alpha F1 
to jedyne w teście kolumny prawdziwie 
8-omowe. Są łatwe do wysterowania, nawet 
dla wzmaniaczy lampowych. 

Impedancja i faza elektryczna

Charakterystyki w poziomie: 15 i 300

W płaszczyźnie poziomej dla kątów do 15° 
charakterystyka jest bardzo zbliżona do 
tej na osi. Gorzej jest dla większych kątów, 
czyli od okolic 30° i zapewne większych 
również. Odpowiedzialnym jest za to głośnik 
wysokotonowy, który najwyraźniej nie jest 
„mistrzem" charakterystyk kierunkowych.

Charakterystyki w pionie: ±50 i ±10 0

Oś główna została zdefi niowana na 
wysokości głośnika wysokotonowego 
i na tej wysokości należy słuchać. Przy 
zwiększaniu kąta pomiaru ponad oś główną 
widzimy coraz większe wyciszenie średnich 
częstotliwości poniżej częstotliwości 
podziału. Obniżając punkt odsłuchu, tracimy 
z kolei ilość wyższej średnicy i części 
wysokich częstotliwości.

Wodospad

Czysty wodospad, na którym mamy niemal 
całkowity brak szkodliwych zjawisk, to 
bardzo dobry rezultat. Widać małą ilość 
energii średnicy, która nie wygasza się  
szybko, ale nie powinna być dokuczliwa.

Odpowiedź impulsowa

Początek wykresu zanurza się 
w wartości ujemne i dotyczy głośnika 
wysokotonowego. Druga, dodatnia część, 
jest wytwarzana przez głośnik nisko-
średniotonowy. Wniosek stąd taki, że 
głośnik wysokotonowy został połączony 
w przeciwnej fazie niż dwa pozostałe. Małe 
zafalowania mogą oznaczać jakieś zjawisko 
rezonansowe.

Efektywność mieści się w średniej, 
z wynikiem 86,5 dB/2,83V/1m. 
Poza małym pikiem przy 13,5 kHz, 
charakterystyka amplitudowa jest 
bardzo dobrze wyrównana i mieści się 
w granicach +/-3dB w pasmie od 55 Hz 
aż poza granicę pasma akustycznego. 
Dobrze wyrównany bas, odpowiednia 
ilość średnich częstotliwości, tylko 
lekko uwypuklona góra, która wynika 
z zastosowanego głośnika, zasługują na 
pochwałę. Dolna granica pasma (-6 dB) 
przypada przy ok. 42 Hz. 

Charakterystyka częstotliwościowa

W pomieszczeniu odsłuchowym nie ma 
niespodzianek, chociaż może nieco mocniej 
został pobudzony rezonans pomieszczenia 
dla 35 Hz, widoczny jest również 
szczyt przy 150 Hz. Zakres średnio-
wysokotonowy jest dobrze wyrównany, 
a nasze pomieszczenie nawet wyrównuje 
wykres.

Charakterystyka FFT w pomieszczeniu

Komentarz
Pod względem technicznym projekt tych kolumn zasługuje na pochwałę. Zrównoważona 
charakterystyka, wyrównany bas, czysty waterfall to niewątpliwe plusy polskich kolumn. 
Może nieidealne charakterystyki kierunkowe w pionie, słabsza kierunkowość głośnika 
wysokotonowego i podbicie na 13,5 kHz to minusy, które należy odnotować, ale z uwagi na 
małą skalę, nie powinny być dokuczliwe.

POMIARY

Sounddeco 

Alpha F1
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REKLAMA
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