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EWOLUCJA
DWA ZESTAWY G¸OÂNIKOWE AUDIO PHYSIC:
YARA EVOLUTION I YARA EVOLUTION MONITOR
arka Audio Physic zdoby∏a w Polsce doskona∏à renom´ dzi´ki kilku bardzo udanym konstrukcjom. Takie modele jak Spark, Tempo czy Virgo
od wielu lat cieszà si´ du˝à popularnoÊcià
i uznaniem wÊród audiofilów. S∏aboÊç rynku
high-end zmusza jednak nawet najbardziej
ambitnych wytwórców do rozszerzania portfolio swoich produktów o modele naprawd´
przyst´pne.
Niedawno Audio Physic opracowa∏ niedu˝à
2,5-dro˝nà kolumn´ Yara. Mo˝e byç ona uzupe∏niona o zestaw centralny, miniaturowe
g∏oÊniki tylne i subwoofer, w ten sposób uzyskamy system 5.1. W dotychczasowej ofercie
brakowa∏o jednak mniejszej i jeszcze taƒszej,
2-dro˝nej konstrukcji pod∏ogowej i podstawkowej o szerszym paÊmie przenoszenia, mogàcej s∏u˝yç jako pe∏nowartoÊciowy monitor
do ods∏uchu stereo. Tak w∏aÊnie powsta∏y dwa
nowe modele: podstawkowe Yara Evolution
Monitor, w których znalaz∏ si´ g∏oÊnik o Êrednicy 18 cm, w obudowie wentylowanej, i pod∏ogowe Yara Evolution, b´dàce ich wi´kszà
wersjà, przed∏u˝onà o pó∏ metra w dó∏.

M

BUDOWA
We wszystkich kolumnach z serii Yara znajdziemy ten sam g∏oÊnik wysokotonowy – tekstylnà
kopu∏k´ o standardowej Êrednicy 25 mm. Dostawcà tego g∏oÊnika jest duƒska Vifa, a pochodzi on z ekonomicznej serii Logic. T´ rodzin´ przetworników cechuje doskona∏a relacja
jakoÊci do ceny, sà one bowiem wytwarzane
w Chinach. G∏oÊnik nisko-Êredniotonowy pochodzi od innego specjalisty, równie˝ z Danii –
firmy Peerless. To model z powlekanà papierowà membranà, mi´kkim gumowym zawieszeniem i koszem wyt∏oczonym z blachy. Uk∏ad
magnetyczny, podobnie jak w tweeterze, zosta∏ umieszczony w puszce ekranujàcej.
Obudowa obydwu kolumn zosta∏a wykonana
z p∏yt MDF o typowej gruboÊci 19 mm. W monitorach wzmocnienie stanowi pionowa przegroda, umieszczona w po∏owie g∏´bokoÊci,
natomiast w kolumnie pod∏ogowej podobna
przegroda jest ustawiona poziomo, troch´
poni˝ej g∏oÊnika nisko-Êredniotonowego.
Zwrotnic´, wspólnà dla obydwu konstrukcji,
umieszczono na dwóch p∏ytkach i tym samym

Powi´kszenie 2-dro˝nego
monitora do kolumny
pod∏ogowej to zabieg
nie zawsze lubiany
przez audiofilów. Dwie
najnowsze i najtaƒsze
konstrukcje Audio Physic
z serii Yara Evolution pokazujà,
˝e czasem jednak warto
zrezygnowaç z podstawek.
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Yara Evolution sà o 50 cm wy˝sze
od monitorów, dzi´ki czemu uzyskano znacznie
wi´kszà komor´ akustycznà (basrefleks)

oddzielono mechanicznie filtry obydwu przetworników. Sygna∏ do tweetera jest filtrowany
przez cewk´ powietrznà, kondensator polipropylenowy 6,8 µF i rezystor. Filtr dolnoprzepustowy sk∏ada si´ z dwóch cewek i kondensatora elektrolitycznego 5,6 µF. W kolumnie
pod∏ogowej zwrotnica znalaz∏a si´ w oddzielnej komorze odizolowanej poprzecznà przegrodà. Dzi´ki temu, jej elementy sà mniej nara˝one na wibracje, a umieszczenie przegrody
pod kàtem do podstawy i górnej Êcianki przyczynia si´ do redukcji podstawowego rezonansu osiowego, tworzàcego si´ pomi´dzy
dolnà a górnà Êciankà. Zarówno w kolumnie
pod∏ogowej, jak i podstawkowej port basrefleksu znalaz∏ si´ z ty∏u skrzynki.
Gniazda g∏oÊnikowe sà pojedyncze, z∏ocone,
akceptujà wszystkie rodzaje koƒcówek. Audio
Physic konsekwentnie odmawia swym klientom mo˝liwoÊci stosowania podwójnego okablowania. Zresztà niektóre inne firmy równie˝
(choçby Dynaudio, Vienna Acoustics). W dro˝szych modelach druga para gniazd jest zwykle
oferowana za dop∏atà. Warto te˝ wspomnieç,
˝e w kolumnie pod∏ogowej gniazda zosta∏y
umieszczone przy dolnej kraw´dzi, dzi´ki czemu kable nie sterczà niedbale z ty∏u. Maskownice sà takie same w kolumnie podstawkowej
i pod∏ogowej. I tu widaç, ˝e niczego nie pozostawiono przypadkowi. Czarny materia∏ zosta∏
naciàgni´ty na sztywnà ram´ z MDF-u, z dwoma otworami na g∏oÊniki.
Yara Evolution, podobnie jak inne modele
Audio Physic, sà wykaƒczane naturalnymi
okleinami. Warto przy tym zaznaczyç, ˝e stolarka jest naprawd´ pierwszorz´dna. Kolumny
sà parowane, tak by jedna by∏a lustrzanym odbiciem drugiej. Widaç to szczególnie, gdy
zwrócimy uwag´ na rysunek s∏ojów. Dost´pne
sà kolumny z okleinà wiÊniowà, w jasnym lub
ciemnym klonie, bàdê w kolorze czarnym. Na
specjalne zamówienie i za dop∏atà dost´pne
jest tak˝e wykoƒczenie „aluminiowe”, idealnie
pasujàce do srebrnych ekranów plazmowych.

BRZMIENIE
(EVOLUTION MONITOR)
Lubi´ konstruktorów, którzy udowadniajà, ˝e
nawet przy u˝yciu niedrogich g∏oÊników mo˝na
zrobiç bardzo neutralnie brzmiàcà kolumn´.
AUDIOVIDEO 35

AV

ZESTAWY G¸OÂNIKOWE

TEST/PORÓWNANIE

Zwrotnica, zabudowana na dwóch
oddzielnych p∏ytkach, zosta∏a
sprz´gni´ta z pojedynczymi terminalami
g∏oÊnikowymi. Bi-wiring – wykluczony

G∏oÊniki, w jednej i drugiej wersji kolumn, to bud˝etowa Vifa z serii
Logic (kopu∏ka) oraz nisko-Êredniotonowy Peerless

Ma∏e Evolution Monitor majà pewne cechy,
dzi´ki którym kolumny te z pewnoÊcià znajdà
wielu nabywców. Przede wszystkim w bardzo
ma∏ym stopniu wp∏ywajà na to, w jaki sposób
b´dziemy s∏uchaç muzyki. Ich równowaga tonalna nie daje przywilejów ˝adnemu zakresowi.
Wysokie tony sà bardzo jednolicie zespolone
z resztà pasma. Sà dêwi´czne i ukazujà bardzo
wiele szczegó∏ów, choç w ˝aden sposób nie
wysuwajà si´ przed Êrednic´. Ta jest przede
wszystkim bardzo szczegó∏owa i odrobin´ doÊwietlona, co sprawia, ˝e brzmienie zyskuje na
analitycznoÊci. Bardzo ∏adnie wypadajà wokale.
Majà naturalnà barw´, sà czytelne i ca∏kiem
szczegó∏owe.
OczywiÊcie s∏abszà stronà niedu˝ych kolumn sà
niskie cz´stotliwoÊci. Yara Evolution Monitor nie
sà tu wyjàtkiem. Bas koƒczy si´ doÊç szybko,
co jest wyt∏umaczalne, jeÊli weêmiemy pod uwag´ gabaryty obudowy i wymiary g∏oÊnika nisko-Êredniotonowego. Na szcz´Êcie niskie tony zawsze zachowujà dobrà spr´˝ystoÊç i doskona∏à
dynamik´.
Monitory majà tak˝e bardzo ciekawe w∏aÊciwoÊci przestrzenne. Jest to zresztà cecha, z której od
lat s∏ynà kolumny niemieckiego producenta. Scena jest rysowana w pe∏nym oderwaniu od miejsc,
w których ustawiliÊmy kolumny. Jest szeroka
i g∏´boka, a rozmieszczenie muzyków – bardzo
precyzyjne.

DANE TECHNICZNE
Impedancja nominalna
Rekomendowana moc wzmacniacza
Pasmo przenoszenia
CzestotliwoÊç podzia∏u
EfektywnoÊç
Wymiary (wys. x szer. x g∏´b.)
Masa (jednej sztuki)

36 AUDIOVIDEO

WERSJA POD¸OGOWA
Jak to by∏o do przewidzenia, Yara Evolution daje
przede wszystkim lepsze podparcie w basie,
dzi´ki czemu brzmienie zyskuje na dojrza∏oÊci,
staje si´ troch´ bardziej spektakularne i przez to
tak˝e bardziej atrakcyjne dla s∏uchacza. Te same

AUDIO PHYSIC
YARA EVOLUTION MONITOR
Dystrybutor
Cena

Audio System
tel. (22) 662 45 99
http://www.audiosystem.com.pl
2950 z∏ (za par´)

OCENA
Równowaga tonalna
Dynamika i rytm
RozdzielczoÊç
Scena dêwi´kowa
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Kategoria
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AUDIO PHYSIC YARA EVOLUTION
Dystrybutor
Cena

Audio System
tel. (22) 662 45 99
http://www.audiosystem.com.pl
3900 z∏ (za par´)

OCENA
Równowaga tonalna
Dynamika i rytm
RozdzielczoÊç
Scena dêwi´kowa
Bas
Kategoria
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YARA EVOLUTION MONITOR
4Ω
20-120 W
47-33 000 Hz
2600 Hz
89 dB
400 x 180 x 220 mm
7 kg
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YARA EVOLUTION
4Ω
20-120 W
42-33 000 Hz
2600 Hz
89 dB
900 x 180 x 220 mm
13 kg

utwory sà solidniej oparte na fundamencie basowym, zdajà si´ przez to brzmieç z wi´kszym polotem, majà g∏´bszy oddech i ciekawszà dynamik´. Wydaje mi si´ te˝, ˝e w delikatny sposób podkreÊlono wy˝szy bas, dzi´ki czemu uzyskano
efekt bardzo przyjemny dla ucha, a b´dàcy tylko
nieznacznym odst´pstwem od neutralnoÊci. Bas
nie traci przez to nic ze swej rytmicznoÊci, a sprawia, ˝e jest lepiej odczuwalny fizycznie. Na pierwszy rzut ucha reszta pasma wydaje si´ brzmieç
bardzo podobnie jak w wersji podstawkowej. Nie
jest to jednak do koƒca prawdà. Stabilniejsze
oparcie w basie sprawia, ˝e Êrednica brzmi
w sposób bardziej dojrza∏y, zdaje si´ mieç wi´kszy potencja∏ dynamiczny. Natomiast wysokie tony, podobnie jak poprzednio, zachowujàc zawsze swoje miejsce i nie wysuwajàc si´ przed szereg, rozÊwietlajà nagrania tysiàcami detali w sposób ∏agodny i nienarzucajàcy si´. Podobnie, bardzo ciekawie wypadajà wra˝enia przestrzenne.
Bardzo ∏atwo s∏uchaczowi wczuç si´ w muzyk´,
gdy zdaje si´ ona wydobywaç z przestrzeni za
i wokó∏ kolumn, a nie z nich samych.

KONKLUZJA
Ró˝nica w cenie mi´dzy wersjà pod∏ogowà
a podstawkowà wynosi niespe∏na 1000 z∏otych.
Niewiele mniej trzeba by wydaç na dobre podstawki, a czasem nawet wi´cej. P∏acàc tylko
pozornie wi´cej, otrzymujemy naprawd´ wi´cej:
bardziej dojrza∏e brzmienie, a co wa˝ne, nie musimy si´ k∏opotaç z wyborem podstawek. To spore plusy, dla mnie wybór jest oczywisty. Wydaje
si´, ˝e na monitory zdecydujà si´ jedynie ortodoksyjni fani monitorów, amatorzy kina domowego, którzy zastosujà je w roli g∏oÊników surround, bàdê te˝ osoby zmuszone postawiç
(zmieÊciç) kolumny na pó∏ce. ■

