Test kolumny 4000-8000 z∏

Audio Physic
Spark 5
Obok Caldery 5 i Yary Evolution Spark 5
to jedna z najnowszych konstrukcji Audio
Physica. W katalogu niemieckiej firmy
g∏oÊniczki zast´pujà, produkowany
do niedawna, model Spark 3.

iekonsekwencj´ w nazewnictwie,
objawiajàcà si´ brakiem czwórki,
mo˝na t∏umaczyç dwojako. Kolumny pojawi∏y si´ w katalogu w roku 2005, wi´c
równie˝ w nazwie znalaz∏a si´ piàtka. Bardziej
jednak prawdopodobne, ˝e czwórk´ pomini´to z powodu symboliki. W kulturze Wschodu
oznacza ona Êmierç, a Audio Physicowi zbyt
dobrze si´ wiedzie w krajach tego regionu, ˝eby podejmowaç ryzyko rynkowej pora˝ki
w imi´ kolejnoÊci nazewnictwa. Europejczykom i tak nie zrobi ró˝nicy, czy kupià sobie
czwórki, czy od razu piàtki, za to mieszkaƒcy
Dalekiego Wschodu b´dà spokojniejsi, ˝e
w ich domu nie stojà pechowe kolumny.
W hierarchii AP Sparki awansowa∏y. Jeszcze ca∏kiem niedawno by∏y najtaƒszà pod∏ogówkà w katalogu. Teraz poni˝ej mamy
jeszcze Yar´ (5600 z∏) i wspomnianà Yar´
Evolution (3900 z∏). Z cenà 7800 z∏ za par´,
Sparki przesun´∏y si´ do klasy Êredniej.

N

Budowa
Z blisko metrowej wysokoÊci obudowà i wàskà Êciankà przednià kolumienki wyglàdajà
smuk∏o i lekko. Nawet ustawione w niezbyt
du˝ym pokoju wtopi∏y si´ w otoczenie. Wra˝enie zwiewnoÊci dodatkowo zwi´ksza odchylenie przedniej Êcianki do ty∏u pod kàtem siedmiu stopni. Rozwiàzanie to jest takà samà wizytówkà Audio Physica jak niefiltrowana Êrednica w przypadku Eposa. Jego zastosowanie
ma powody stricte techniczne (chodzi o czasowe wyrównanie emisji g∏oÊników przetwarzajàcych poszczególne zakresy pasma), ale dodatkowo decyduje o wyjàtkowoÊci wzornictwa
i ∏atwej identyfikacji wyrobów z Brilon.
W przesz∏oÊci jedynym klasycznym modelem,
w którym pochylenia nie stosowano, by∏o Virgo (nawet monitorek Step, choç sam prosty,
mia∏ graç na dedykowanym stendzie, który
przepisowo odchyla∏ go do ty∏u). Obecnie
zró˝nicowanie jest ju˝ wi´ksze, ale kilka modeli kontynuuje klasyczne nauki mistrza Gerharda. Na marginesie, pan Joachim sprzeda∏
udzia∏y w Audio Physicu i za∏o˝y∏ w∏asnà firm´
pod nazwà Sonics. Na razie nie wiadomo o niej
zbyt wiele, widaç natomiast jedno: model Allegretto prezentuje si´ bajecznie.
Na pochylonym froncie Sparków 5 zamontowano trzy przetworniki. Calowa tekstylna kopu∏ka produkcji Vify przetwarza wysokie tony. Wg informacji na naklejce, nie jest to
model standardowy, ale wykonany na specjalne ˝yczenie AP. Tweeter jednak niczym specjalnym si´ nie wyró˝nia; wr´cz wyglàda
tanio, jak Vifa z podstawowej linii Logic. Ma
plastikowy ko∏nierz i ferrytowy magnes, ale
ju˝ monta˝ jest staranny. Przewody doprowadzajàce sygna∏ sà lutowane, a nie ∏àczone
na wsuwki, a i wybór samego kabla nie by∏
dzie∏em przypadku – jest to koaksjalny interkonekt Wire World Luna.
Pozosta∏e przetworniki pod∏àczono p∏askim, g∏oÊnikowym modelem Wire Worlda.
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monta˝owych. Na koƒcach stópek przygotowano otwory dla kolców. Izolujà od wibracji pod∏o˝a i pozwalajà wypoziomowaç kolumn´
na nierównej powierzchni. Same stópki nie sà
mo˝e szczytem finezji (producent dostarcza
ozdobne krà˝ki, które nale˝y po∏o˝yç na okràg∏ych zakoƒczeniach), ale dobrze spe∏niajà swoje zadanie. Bez nich Sparki przewraca∏yby si´
nawet pod wp∏ywem przeciàgu.
Obudowa jest lekka. Wykonane z 15-mm
MDF-u kolumienki wa˝à tyle co nic i mo˝na je
swobodnie przenosiç z miejsca na miejsce.
Aby usztywniç konstrukcj´, zastosowano wewn´trzne poprzeczki. Nie zbudowano jednak
komory balastowej. Sparki sà wykoƒczane
naturalnà
okleinà.
Do wyboru mamy pi´ç wariantów
kolorystycznych: klon, ciemny
klon, czereÊnia, czarny i ró˝any.
Ten ostatni jest widoczny na zdj´ciach. Cena nie zale˝y od wybranego koloru i wynosi 7800 z∏ za par´.

Jedna para terminali WBT
na aluminiowym panelu
antywibracyjnym.
Drgania nie mają dostępu
do zwrotnicy. My też nie.
Bas i Êrednic´ reprodukujà 15-cm g∏oÊniczki
Peerless HDS z membranami z nasàczanej celulozy. Kosze, choç w pierwszej chwili mogà
wyglàdaç na plastikowe, w rzeczywistoÊci sà ciÊnieniowo odlewane z metali lekkich. Ich
boczne kraw´dzie zosta∏y Êci´te, co pozwoli∏o
zachowaç minimalnà szerokoÊç deski g∏oÊnikowej. W Sparkach 5 wynosi ona zaledwie 14,7 cm. Konstrukcja jest 2,5-dro˝na. Jeden przetwornik Peerlessa pokrywa pasmo
Êrednicy i basu, natomiast drugi wspomaga
przetwarzanie niskich tonów, po czym jest wyciszany. Filtrowanie odbywa si´, prawdopodobnie, przez pojedynczà cewk´, ale jak jest
rzeczywiÊcie i jakie sà pozosta∏e komponenty
zwrotnicy, tego si´ nie dowiemy. Audio Physic
zastosowa∏ bowiem nierozbieralny panel VCP,
który skutecznie uniemo˝liwia obejrzenie
zwrotnicy. Sam panel jest jednak pomys∏owy.
Wykonany z aluminium i t∏umiony matà bitumicznà jest przytwierdzony za poÊrednictwem
gumy neoprenowej, wygaszajàcej wibracje.
Terminal i, przypuszczalnie, zamocowana od wewnàtrz zwrotnica, sà w ten sposób
chronione od drgaƒ obudowy. Powinno to
zaowocowaç wi´kszà czystoÊcià brzmienia
i lepszym odwzorowaniem cichych detali.
Sparki sà tak wàskie i smuk∏e, ˝e wymagajà
podstawki; bez niej grozi∏aby im utrata równowagi. W standardzie producent do∏àcza wi´c
komplet nó˝ek, które nale˝y przykr´ciç do dna
obudowy. Wartà odnotowania innowacjà
w stosunku do starszych konstrukcji AP jest
zastosowanie gwintowanych tulei na Êruby mocujàce. Dzi´ki nim nawet cz´sty demonta˝ podstawek nie doprowadzi do wypaczenia otworów

znacznie wi´cej. Zaraz potem jak z Epoki pop∏yn´∏y pierwsze dêwi´ki, przekona∏em si´, ˝e to
bardzo dobre g∏oÊniki. Nie przeczuwa∏em jednak, ˝e wydarzy si´ coÊ wyjàtkowego.
Kolumny by∏y jeszcze ustawione na ∏apu-capu, a pracujàcy blisko klasy A wzmacniacz
wymaga∏ rozgrzania. Po pó∏godzinie przystàpi∏em do eksperymentów z ustawieniem.

Na górze miękka calowa Vifa,
na dole Peerlessy z linii HDS.
Układ 2,5-drożny wentylowany z tyłu.
Stóki zapewniają stabilność. Bez nich
Sparki przewróciłby byle przeciąg.

Wra˝enia
ods∏uchowe
Patrzàc na smuk∏e skrzynki i niewielkie g∏oÊniczki, mo˝na si´ obawiaç, ˝e czego jak czego, ale basu ze
Sparków nie b´dzie. Nic podobnego. Niemieckie kolumienki nie si´gajà mo˝e oceanicznych g∏´bin ani
pot´gi pneumatycznego m∏ota,
za to ich niskie tony sà przyjemne
i ca∏kiem nieêle wype∏nione;
po prostu sà. Dêwi´k jest na pewno
mniejszy ni˝ z Eposów, nie mówiàc
ju˝ o Usherach, ale nie sposób mu
zarzuciç zachwianej równowagi tonalnej czy nadmiernego uszczuplenia dolnych rejestrów. Sparki mo˝e
nie sà supergwiazdà niskich tonów,
ale odtwarzany przez nie dêwi´k
kontrabasu schodzi wystarczajàco
g∏´boko. S∏uchajàc podrywanej
struny gitary basowej, stwierdzamy
z przyjemnoÊcià, ˝e ma wystarczajàcà energi´ i brzmi naturalnie. Proporcje podzakresów równie˝ sà prawid∏owe. Mamy i niskà Êrednic´, tak
potrzebnà do uzyskania mi´sistoÊci
wokali, i ni˝sze tony, które si´ przydajà, gdy lewa r´ka pianisty zap´dzi
si´ w zbyt dalekà podró˝ po klawiaturze. Subwooferowych efektów ze
Sparkami na pewno nie osiàgniemy,
ale w 15-18 metrach basu brakowaç
nie powinno.
Jednak to nie bas jest w tym dêwi´ku najwa˝niejszy. Realistyczna reprodukcja niskich tonów
to tylko jeden z elementów prawid∏owego brzmienia. Bez
niej brakowa∏oby nam odczucia pe∏ni brzmienia, ale
Sparki potrafià zaoferowaç
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Nawet nie trwa∏y d∏ugo. W ciàgu
kilkunastu minut uda∏o si´ dobraç
odleg∏oÊci od Êcian, a nawet kàt dogi´cia. Cofnà∏em si´ w kierunku fotela
ods∏uchowego i usiad∏em…
Nawet częsty
z wra˝enia.
Osobom Êledzàcym rozwój
demontaż nie wypaczy
taƒszej oferty Audio Physica
otworów montażowych.
mog∏oby si´ wydawaç, ˝e firTeraz śruby mocujące
ma spocz´∏a na laurach i zawchodzą w gwintowane
miast udoskonalaç starsze
tulejki.
i budowaç nowe konstrukcje,
odcina kupony od swej popularnoÊci. Sparki 5
udowadniajà, ˝e Audio Physic to nie tylko
marka, ale przede wszystkim rzetelne przygotowanie i oryginalne pomys∏y na nowe konstrukcje. Spark 5 z Baltlabem zagra∏ wyÊmienicie. Brzmienie by∏o wyrównane we wszystkich
rejestrach i tak przestrzenne, ˝e trudno w to
uwierzyç. System wybudowa∏ pi´knà g∏´bi´,
z wyraênym pierwszym planem i dok∏adnie zarysowanymi dalszymi. Dêwi´k by∏ zupe∏nie
Elacami 510 a Mark Levinsonem No 383,
Kiedy troch´ och∏onà∏em, zaczà∏em si´
oderwany od kolumn. Mo˝na si´ by∏o wgapiaç
Trianglami Antal i Jolidà JD502 czy wreszcie
zastanawiaç, co zdecydowa∏o o walorach tego
w skrzynki niczym sroka w gnat i ani przez
Tempo II i McIntoshem MA6850. CoÊ si´ sta∏o.
zestawienia i czy podobnego efektu da si´ uzychwil´ nie odnieÊç wra˝enia, ˝e to one sà êróZaiskrzy∏o i nastàpi∏o po∏àczenie systemu
skaç mniejszym kosztem. To oczywiÊcie ryzyd∏em dêwi´ku. Zosta∏ uwolniony. Kolumny
w jednà, dobranà ca∏oÊç. Dêwi´k ju˝ nie by∏
ko, ale mo˝e si´ op∏aciç. Sparki lubià du˝o
pe∏ni∏y co najwy˝ej rol´ nowoczesnych rzeêb,
oderwany od g∏oÊników. On by∏ w ca∏ym pokopràdu i Êwietnie kontrolowany bas. Przyda si´
zdobiàcych pokój ods∏uchowy, ale myÊl, ˝e to
ju i by∏ muzykà. Wype∏nia∏ pomieszczenie konte˝ przejrzystoÊç i selektywnoÊç. Na pewno
w∏aÊnie one grajà zakrawa∏a na absurd. Tak
trolowanymi impulsami, nadprzestrzenià i barwarto spróbowaç srebrnego NAD-a S300 albo
fantastycznych wra˝eƒ doznajemy stanowczo
wà. By∏ spektakularny i skromny, porywajàcy
dzielonej kombinacji tej firmy. Jako êród∏o
zbyt rzadko. Przestrzeƒ jest raz lepsza, raz gori stonowany. Przeciwieƒstwa miast znosiç, zaoczywiÊcie najlepiej Ikemi albo jeszcze wy˝ej,
sza, plan w´˝szy albo szerszy, ale efekt ca∏kowicz´∏y si´ uzupe∏niaç, pojawi∏y si´ mocniejsze
a z bardziej osiàgalnych odtwarzaczy – Naim
tego wyparowania g∏oÊników z pokoju przy
uderzenia basu, a wysokie tony wyszlachetnia∏y
CD5i albo jakiÊ CEC. System do Sparków 5
jednoczesnym rozbudowaniu sceny wszerz
i nabra∏y wi´kszej si∏y wyrazu. Kiedy gra∏ konmusi byç przejrzysty, ale muzykalny. Powinien
i w g∏àb to prawdziwy rarytas. Dêwi´k Spartrabas solo, na scenie robi∏o si´ cicho, bo na tle
kontrolowaç dêwi´k, ale pozwalaç mu si´ rozków 5 nie jest du˝y ani tak wyrafinowany,
ciszy lepiej s∏ychaç szczegó∏y. Kiedy Êpiewa∏a
winàç. Je˝eli uda si´ znaleêç coÊ takiego, Sparby padaç przed nim na kolana (szczególnie
Cassandra Wilson, przygas∏y Êwiat∏a, chocia˝
ki odwdzi´czà si´ brzmieniem spektakularnym
w górze skali, bo do Êrednicy i do∏u nie mo˝za oknem s∏oƒce Êwieci∏o jak w ka˝de czerwcoi przyciàgajàcym jak magnes. Wtedy zrozuna ju˝ mieç zastrze˝eƒ), ale to, co niemieckie
we po∏udnie. Sta∏o si´ niezwykle i sta∏o si´ mamiecie, dlaczego ludzie oddajà telewizor znakolumienki pokazujà w dziedzinie przestrzeni,
gicznie. CoÊ, do czego ka˝dy audiofil dà˝y, na co
jomym i ˝e zdanie: „Nie umiem ˝yç bez muzyzas∏uguje na uznanie. Wielkie brawa!
czeka i do czego przygotowuje si´ niczym
ki” nie jest tylko pustym frazesem.
Zach´cony ods∏uchem z Baltlabem zastàpido uroczystoÊci. Najgorsze, ˝e na synergi´ nie
Konkluzja
∏em go piecem Gryphona. Sparki nie grzeszà
ma recepty. Czasem wystarczy post´powaç wg
Je˝eli myÊleliÊcie, ˝e Audio Physic to tylko
ponadprzeci´tnà efektywnoÊcià i majà ma∏e
znanych wskazówek, innym razem nale˝y z∏amarka – byliÊcie w b∏´dzie. Sparków 5 nie da
membranki basowe, uzna∏em wi´c, ˝e troch´
maç regu∏y albo zrobiç coÊ nielogicznego. Kiedy
si´ zrobiç przypadkiem. ≤
wi´cej pràdu z pewnoÊcià im nie zaszkodzi i pocel zostanie osiàgni´ty, od dêwi´ku systemu nie
zwoli jeszcze lepiej „wypchnàç” dêwi´k z g∏osposób si´ oderwaç. Spark 5, Callisto 2200 i IkeÊników. Mog∏em oczekiwaç dalszej poprawy,
mi zgra∏y si´ perfekcyjnie.
ale takiego maria˝u si´ nie spodziewa∏em. Tu
Audio Physic Spark 5
Dystrybucja:
Audio System
Nisko-średniotonowce mają
ju˝ nastàpi∏a synergia. Taka sama jak mi´dzy
Cena:
7800 z∏
odlewane kosze. Kopułka jest
Dane techniczne
wykonywana na specjalne
Liczba dróg/g∏oÊników: 2,5/3
zamówienie Audio Physica, o czym
SkutecznoÊç:
89 dB/2,83 V
informuje stosowna karteczka.
Impedancja:
4 omy
Pasmo przenoszenia:
Rekomendowana
moc wzmacniacza:
Ustawienie:
Wymiary (wys./sz./g∏.):

38 Hz – 33 kHz
20-120 W
na pod∏odze
98/14,7/22

Ocena
NeutralnoÊç
Dynamika
Stereofonia
PrzejrzystoÊç
MuzykalnoÊç
Bas
Brzmienie
JakoÊç/ cena
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