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KLASYK ODKRYTY NA NOWO

ZESTAWY G¸OÂNIKOWE AUDIO PHYSIC TEMPO
Najnowsza wersja klasycznej kolumny w ofercie Audio Physic, modelu Tempo,
w pe∏ni potwierdza zas∏u˝onà renom´ wytwórni Joahima Gerharda. Oto zestawy
b´dàce rezultatem talentu i wieloletnich doÊwiadczeƒ tego konstruktora.
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akimÊ dziwnym trafem, jak dotàd omin´∏a mnie
okazja testowania kolumn Audio Physic. Ostatnim
modelem, który recenzowaliÊmy na ∏amach Audio-Video, by∏ Virgo (AV 12/02). Kolumna, którà teraz mamy
okazj´ przedstawiç jako pierwsi w Polsce, to wcià˝ jeszcze
goràca nowoÊç. Po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowana na czerwcowej wystawie w Monachium, a od sierpnia
ju˝ dost´pna w Polsce.

BUDOWA
Nowe Tempo prawie wcale nie przypomina ostatnich
wersji tego bodaj najbardziej znanego zestawu w ofercie
AP, produkowanego ju˝ 19 lat. Jedynym elementem
wspólnym dla ostatniej wersji Tempo III i tej najnowszej,
nieoficjalnie oznaczanej jako Tempo V, jest przednia
Êcianka, odchylona do ty∏u o kàt 7°. Rozwiàzanie to ma
oczywiÊcie na celu wyrównanie czasowe g∏oÊników nisko-Êredniotonowego i wysokotonowego. W stosunku
do trójek zmieni∏y si´ zarówno g∏oÊniki, jak i proporcje
obudowy. Teraz jest nieco g∏´bsza, ni˝sza i w´˝sza.
Wykazuje liczne podobieƒstwa do dro˝szych modeli autorstwa J. Gerharda: Avanti, Virgo i Padua.
Na bardzo wàskiej przedniej Êciance (szerokoÊç tylko
158 mm) zamontowano zaledwie dwa przetworniki:
kopu∏k´ wysokotonowà i 13-cm nisko-Êredniotonowiec, tworzàce niemal punktowe êród∏o promieniowania. Smuk∏oÊç wysokich na metr (bez kolców) kolumn
dodatkowo pot´gujà przykr´cane w poprzek p∏ozy,
w które nale˝y wkr´ciç kolce. Dzi´ki temu zestawy uzyskujà odpowiednià stabilnoÊç. Boczne Êcianki nie sà
proste, lecz lekko wypuk∏e, upodabniajàce profil poprzeczny obudowy do kropli wody. Nawet gdy patrzymy na Tempo dok∏adnie od przodu, ∏atwo zauwa˝ymy
czarne maskownice na obydwu Êciankach bocznych,
skrywajàce dwa g∏oÊniki basowe o Êrednicy 165 mm,
pracujàce w zgodnej fazie (push-push). Woofery sà

Od ty∏u kolumny
prezentujà si´ niemal tak
dobrze jak z przodu. Tylna
Êcianka jest nieco w´˝sza
ni˝ przednia

zamontowane dok∏adnie naprzeciw siebie, tak ˝e ich
magnesy niemal stykajà si´ ze sobà (odst´p nie przekracza 1,5 cm). Czy wàska obudowa nie wymusi∏a na konstruktorach zastosowania odpowiednio p∏ytkich g∏oÊników? Byç mo˝e tak, ale AP ju˝ nieraz zmierzy∏ si´
z tym problemem – w swoich dro˝szych konstrukcjach.
Woofery sà produkcji Peerlessa. Majà celulozowe membrany i bardzo standardowà budow´ (metalowy, nieodlewany kosz, 80-mm magnes, wentylacja cewki poni˝ej dolnego resora), sugerujàcà, ˝e sà to niedrogie
przetworniki. Producent nie podaje cz´stotliwoÊci podzia∏u pomi´dzy wooferami a nisko-Êredniotonowà
trzynastkà produkcji Seasa, jednak pewne jest, ˝e przebiega on nisko, w granicach 150-250 Hz. Ten drugi
przetwornik odznacza si´ najbardziej nowoczesnà i solidnà konstrukcjà. Wàskie ramiona odlewanego kosza,
podwójny magnes, aluminiowa membrana i charakterystyczny korektor fazowy w kszta∏cie walca to najwa˝niejsze jego cechy. W starym modelu Tempo III zastosowano pierÊcieniowà kopu∏k´ wysokotonowà Vify, przenoszàcà zakres do 60 kHz. Mo˝e si´ to wydawaç dziwne i niezrozumia∏e, ale w nowych Tempo znalaz∏ si´
taƒszy g∏oÊnik z serii Logic, firmowany przez Vif´, ale
produkowany na Dalekim Wschodzie. Audio Physic nic
ju˝ nie wspomina o DVD-Audio i SACD. Pasmo przenoszenia kopu∏ki si´ga bowiem 33 kHz. Trudno mi cokolwiek powiedzieç na temat konstrukcji zwrotnicy, gdy˝
dost´p do niej jest bardzo utrudniony. Znajduje si´ ona
z drugiej strony aluminiowej p∏ytki z pojedynczymi zaciskami g∏oÊnikowymi, izolowanej od obudowy mi´kkimi
uszczelkami. Producent utrzymuje, ˝e elastyczne mocowanie terminali g∏oÊnikowych korzystnie wp∏ywa na
jakoÊç dêwi´ku poprzez zredukowanie wibracji kabli
i zacisków g∏oÊnikowych. Prawd´ powiedziawszy,
w trakcie testu, przyk∏adajàc r´k´ do p∏ytki terminali,
stwierdzi∏em coÊ dok∏adnie odwrotnego – drga ona



SYSTEM ODS¸UCHOWY

Pokój o powierzchni 29,5 m2, zaadaptowany akustycznie, doÊç silnie wyt∏umiony • Odtwarzacze CD/SACD: Audionet ART V2, Denon DVD-A11, Usher CD-100 • Przedwzmacniacz:
Q-Audio Pre-X • Wzmacniacz mocy: Audionet AMPI • Wzmacniacz zintegrowany: Plinius 9100 • Kable cinch: AudioQuest Panther, Tara Labs Air 2 • Kable g∏oÊnikowe: AudioQuest
CV-6 / AudioQuest Bedrock (bi-wiring) • Kable sieciowe: Neel N14E Gold, Neel N7ES Gold, N7E • Akcesoria: panele akustyczne ABC Soundlab Harmonium (1, 2, 3, 4A), listwa sieciowa
Neel, kondycjoner sieciowy Neel N5-1800K, stolik StandART STO, platforma Troks
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Jak zwykle u Audio Physica,
terminale g∏oÊnikowe sà
pojedyncze. O bi-wiringu
mo˝na od razu zapomnieç

G∏oÊnik Êredniotonowy
o Êrednicy 13 cm to ciekawa
konstrukcja z metalowà
membranà, odlewanycm koszem
i podwójnym magnesem. Sygna∏
doprowadza kabel g∏oÊnikowy
WireWorld

bardziej ni˝ tylna Êcianka. Okablowanie wewn´trzne produkuje WireWorld. Co ciekawe, sygna∏ do tweetera dostarcza nie przewód g∏oÊnikowy, tylko sygna∏owy (od interkonektu).
Obudowa kolumn jest przyk∏adem perfekcyjnej roboty stolarskiej. Jako surowiec na skrzyni´ pos∏u˝y∏
25-mm MDF. Aby dodatkowo jà usztywniç, wklejono 5 poprzecznych wieƒców oraz dodatkowe
wzmocnienia wzd∏u˝ne. W wydzielonej komorze
g∏oÊników Êrednio- i wysokotonowego po∏o˝ono
ponadto grube panele bitumiczne. W efekcie obudowa Tempo, choç nie bardzo ci´˝ka, jest bardzo
sztywna i niepodatna na rezonanse. Precyzyjne frezy g∏oÊników, wykonane w technologii CNC, bardzo staranny monta˝, wysokiej jakoÊci, dope∏niajà
ca∏oÊç obrazu. Producent przewidzia∏ mo˝liwoÊç
zas∏oni´cia g∏oÊników ochronnym grillem. Bezdyfrakcyjna maskownica jest mocowana jedynie do
trzech wystajàcych wkr´tów mocujàcych g∏oÊnik
nisko-Êredniotonowy. Rozwiàzanie wprost genialne w swej prostocie i elegancji: na obudowie nie
ma ˝adnych dodatkowych otworów. OczywiÊcie
mo˝na powiedzieç, ˝e cena 12 tysi´cy z∏otych zobowiàzuje producenta do podobnej dba∏oÊci o detale, ale z drugiej strony, niewiele jest kolumn tej
klasy, które wzbudzajà takie zaufanie ju˝ w chwili
wypakowywania z kartonów.
Tempo sà oferowane w czterech standardowych
fornirach: jasnym i ciemnym klonie, czarnym oraz
wiÊni. Istnieje te˝ mo˝liwoÊç wykoƒczenia obudów
w dwóch dro˝szych wariantach: ró˝anym lub hebanie Makkassar.
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165-mm woofer wyglàda niepozornie. Frez
do mocowania maskownicy z powodzeniem
pomieÊci∏by dwa takie woofery

BRZMIENIE
Tempo sà doskona∏ym przyk∏adem kolumn, które
brzmià lepiej lub znacznie lepiej, ni˝ mo˝na by sàdziç na podstawie ceny zastosowanych g∏oÊników.
Co z tego, ˝e przetworniki sà tanie, skoro rezultat
dêwi´kowy przewy˝sza osiàgni´cia wielu konkurentów, uzbrojonych w najnowsze zdobycze techniki g∏oÊnikowej? Ju˝ w pierwszej chwili, przy niezbyt starannym ustawieniu, z g∏oÊników pop∏ynà∏
spójny, równy dêwi´k. Naturalna barwa fortepianu, dobrze rozseparowane g∏osy w nagraniach
chóralnych, Êwietna czytelnoÊç i artykulacja
brzmienia przy cichym s∏uchaniu oraz wyjàtkowo
szeroki tzw. sweet spot (obszar optymalnego ods∏uchu) zwiastowa∏y, ˝e mam do czynienia z dopracowanà konstrukcjà. Deklaracje wytwórcy odnoÊnie efektywnoÊci sà – na moje ucho – w ca∏kowitej
zgodzie z prawdà. 89 dB, przy mocy 1 W i 4-omoDANE TECHNICZNE
Konstrukcja
G∏oÊniki

Zalecana moc wzmacniacza
Pasmo przenoszenia
Impedancja znamionowa
EfektywnoÊç (1 W/1 m)
Wymiary (wys. x szer. x g∏´b.)
Masa jednej sztuki

3-dro˝na, BR
2 x 165 mm (Peerless),
130 mm (Seas),
25 mm (Logic Vifa)
20-150 W
35 Hz – 33 kHz (-3 dB)
4Ω
89 dB/1 W /1 m
1000 x 187 x 320 mm
24 kg

AUDIO PHYSIC TEMPO
Dystrybutor
Cena za par´
Kategoria
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Audio System
12 000 z∏
C

wej impedancji, oznaczajà, ˝e Audio Physic faktycznie zachowujà si´ jak zestawy 92-decybelowe.
Grajà g∏oÊno.
Jak wspomnia∏em, Tempo sà bliskie realizacji idei
punktowego êród∏a dêwi´ku. W praktyce dzia∏a to
tak, ˝e barwa dêwi´ku zmienia si´ w bardzo ma∏ym stopniu, gdy siedzimy, wstajemy i/lub przesuwamy si´ na boki. Pole akustyczne jest po prostu
spójne, bez dziur i miejsc ewidentnie gorszych/lepszych ni˝ pozosta∏e. To wa˝na zaleta zestawów
g∏oÊnikowych, która na ogó∏ oznacza, ˝e w realnych warunkach ods∏uchowych, kolumny b´dà
w du˝ej mierze przewidywalne, tj. nie zabrzmià
w jednym pokoju Êwietnie, a w innym s∏abo.
Balans tonalny jest w moim odczuciu bliski optimum, co niekoniecznie musi oznaczaç zupe∏nie
p∏askà charakterystyk´ przenoszenia. Podkolorowania zredukowano do poziomu pomijalnego.
Tych wàskopasmowych nie s∏ychaç praktycznie
wcale. W poczàtkowej fazie ods∏uchów ni˝szy lub
Êredni podzakres wysokich tonów wyda∏ mi si´
subtelnie uwypuklony, co jednak nie oznacza∏o
agresji brzmienia. Póêniej, wskutek szybkiej adaptacji s∏uchu, brzmienie odbiera∏em jako pe∏ne,
bardzo neutralne i tylko dobrze utrwalone w pami´ci realizacje od czasu do czasu przypomina∏y
mi, ˝e kolumny odniesienia brzmià w Êrednicy
bardziej soczyÊcie, nieco cieplej. Okazuje si´, ˝e
przejÊcie Êrednica–góra mo˝na skutecznie modelowaç, regulujàc kàt skr´cenia kolumn do Êrodka.
Najlepsze efekty uzyska∏em, silnie skierowujàc kolumny w kierunku miejsca ods∏uchu, tak ˝e ich
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osie krzy˝owa∏y si´ nieco przed fotelem ods∏uchowym. Ustawienie bardziej
rozwarte dawa∏o minimalnie szerszà panoramà dêwi´kowà, ale kosztem
uwydatnienia Êrednicy wzgl´dem góry. Tak czy inaczej, trudno sformu∏owaç
jakieÊ konkretne zarzuty pod adresem Tempo, jeÊli chodzi o realizm reprodukcji Êrednich tonów. Sà otwarte, a przede wszystkim bardzo detaliczne.
S∏ychaç, ˝e zastosowany g∏oÊnik 13 cm jest znacznie szybszy ni˝ wi´kszoÊç
obecnie stosowanych, wi´kszych Êredniotonowców. Bez zw∏oki nadà˝a za
transjentami, ˝ywo reagujàc zarówno na subtelne muÊni´cia strun klawesynu, jak i na ˝ywio∏owe uderzenia w werbel. To w du˝ej mierze dzi´ki Êrednicy brzmienie Tempo jest tak ekspresyjne, ˝ywe, anga˝ujàce. Dynamika mikro
i makro, ulokowana w omawianym zakresie, zdaje si´ mieç niejednokrotnie
wi´kszà energi´ ni˝ odtwarzana przez niektóre kolumny w ca∏ym paÊmie.
Analityczny opis brzmienia Audio Physic wymaga zwrócenia uwagi na prac´
g∏oÊnika wysokotonowego. Byç mo˝e malkontenci znajdà powód do narzekaƒ, jak chocia˝by to, ˝e sopranom troch´ brakuje zwiewnoÊci i smaczków
w najwy˝szym zakresie. Trzeba jednak podkreÊliç, ˝e wysokie tony sà wprost
doskonale zespolone ze Êrednicà, tworzàc jednolità ca∏oÊç. W dynamicznych
fragmentach, przy odtwarzaniu szybko narastajàcych transjentów, daje si´
us∏yszeç efekt drobnego szeleszczenia, ale na klasyce wra˝enie jest bardzo
dobre: wa˝niejsze stajà si´ naturalna barwa i brak podkolorowaƒ wysokich
tonów ni˝ ich najwy˝sza precyzja i rozdzielczoÊç (niektórzy mogà si´ z tym
nie zgodziç). OsobiÊcie uwa˝am, ˝e jakkolwiek góra pasma w wykonaniu
Tempo ma swoje ograniczenia, to sà one na tyle ∏atwe do zaakceptowania,
i˝ szybko o nich zapominamy, nawet przy krytycznym ods∏uchu.
Zestawy Audio Physic sà cz´sto chwalone lub wr´cz stawiane za wzór w dziedzinie stereofonii. Z pewnoÊcià Tempo nale˝à do czo∏ówki pod wzgl´dem precyzji rysowania êróde∏ pozornych i swobody kreowania sceny dêwi´kowej.
G∏´bia i szerokoÊç panoramy stereo by∏y bardzo dobre, choç nie spektakularne.
Byç mo˝e niepotrzebnie oczekiwa∏em cudów. Prawdziwym zaskoczeniem in
plus by∏a natomiast prezentacja basu. Z dwóch 16,5-cm g∏oÊników Peerlessa
i doÊç ma∏ej obudowy BR uzyskano efekt, który przeszed∏ moje oczekiwania.
Po pierwsze, rozciàgni´cie – zdecydowanie powy˝ej oczekiwaƒ. Na nagraniach
organowych (Jean Gillou – „Obrazki z Wystawy”, Dorian) kolumny bez trudu
wywo∏ywa∏y g∏ówny rezonans mojego 29-metrowego pokoju (28 Hz). Po drugie, bas jest taki jak Êrednica: dynamiczny, szybki, zdecydowany, cz´sto twardy.
Nie ma mowy o ˝adnym poluzowaniu, utracie kontroli. Impulsy, równie˝ te
najci´˝szego kalibru, sà przekazywane bez zb´dnych opóênieƒ. Tak zwany timing, czyli zdolnoÊç do Êledzenia skomplikowanych wzorów rytmicznych, nie
pozostawia z∏udzeƒ co do prawdziwego oblicza kolumn. Zaskakujàce, jak
g∏oÊno i czysto Tempo potrafi∏y odtwarzaç popisowe numery z gitarà basowà
(Marcus Miller – „The sun don’t lie”). Naturalnie, nie sà ca∏kowicie wolne od
kompresji, ale trzeba przyznaç, ˝e jak na stosunkowo niedu˝e kolumny, pojawia si´ ona bardzo póêno.

KONKLUZJA
Nowe Tempo zaskakujà. Redefiniujà mo˝liwoÊci dynamiczne dla tak niewielkich zestawów pod∏ogowych. Uczà, jak z ma∏ych g∏oÊników i obudowy uzyskaç znakomity, precyzyjny bas i du˝à dynamik´. Sà szybkie, energiczne, brzmià
transparentnie w ca∏ym zakresie akustycznym. B´dà doskona∏ym partnerem
dla wzmacniaczy wysokiej klasy o niedu˝ej mocy i do niewielkich pomieszczeƒ.
Kolumny wracajà do dystrybutora, ale wra˝enie pozostaje. Nie waham si´ przyznaç im statusu zestawów high-end, wcale nie wzgl´du na cen´, przekraczajàcà granic´ 10 tysi´cy z∏otych. Prawda jest taka, ˝e za 12 000 z∏ nie da si´ obecnie kupiç lepszych, bardziej dopracowanych i uniwersalnych kolumn pod∏ogowych o gabarytach akceptowalnych dla wi´kszoÊci polskich audiofilów. ■

