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d pocz!tku "rma specjalizowa- 
#a si$ w g#o%nikach tubowych,  
a z czasem rozpocz$#a produkcj$ 

tego typu przetworników. W pewnym mo-
mencie stan$#a jednak przed niemo&no%ci! 
przeskoczenia pewnego poziomu brzmie-
nia. Konstruktorowi w zasadzie odpowia-
da#a dynamika, przejrzysto%' i skuteczno%' 
hornów, lecz kul! u nogi by#a ich silna kie-
runkowo%', znacznie zaw$&aj!ca pole naj-
lepszego ods#uchu. 

Kilka lat trwa#y próby z ró&nymi kon-
"guracjami przetworników, a& w ko(cu  
w 1995 roku Duevel wpad# na pomys# „au-
dio"lskiego jajka Kolumba”. Dwa lata pó)-
niej %wiat#o dzienne ujrza# Jupiter, w którym 
umieszczony na szczycie i skierowany w dó# 
g#o%nik tubowy emitowa# dookólne d)wi$ki 
poprzez specjalne sto&kowe dyfuzory. Kilka 
nast$pnych modeli wykorzystywa#o t$ tech-
nologi$, ale – cho' cieszy#y si$ uznaniem au-
dio"lskiego %rodowiska – w ich upowszech-
nieniu przeszkadza#a wysoka cena. Wobec 
powy&szego Marcus Duevel poszed# na 
zgni#y kompromis i opracowa# nieco ta(sze 
konstrukcje z dookólnymi promiennikami. 
Ich cena nadal wyra&a#a si$ jednak w kwo-
tach pi$ciocyfrowych. Wszystkie kolumny 
Duevel s! wytwarzane w siedzibie "rmy,  
a jak wiadomo, koszty pracy w Niemczech 
s! nieporównanie wy&sze ni& np. w Chi-
nach. Jednym z najdro&szych elementów s! 
obudowy ze sto&kowatymi promiennikami 
sklejanymi z kilku warstw drewna i precy-
zyjnie obrabianymi przy u&yciu tradycyj-
nych metod stolarskich.

By zej%' z cen! w rejony akceptowane 
przez wi$ksz! liczb$ u&ytkowników sprz$tu 
hi-", w 2005 roku Marcus Duevel wymy%li# 
model Planets, tak&e dookólny, lecz pozba-
wiony kosztoch#onnych promienników. 
W ci!gu minionych siedmiu lat poddawa# 
Planety ró&nym mody"kacjom i obecnie 

mamy do czynienia z ich wersj! 
ostateczn!.

Budowa
Te kolumny bez w!tpienia nale&! do ka-

tegorii „wynalazków”, dzi$ki którym %wiat 
hi-" nie jest zaludniany wy#!cznie przez 
nudne klamoty. Ich budowa jest tyle& pro-
sta, co niekonwencjonalna.

Planety to konstrukcja dwudro&na, wen-
tylowana bas-re*eksem. Na górnej %ciance 
zamontowano dwa przetworniki skiero-
wane w su"t. Dó# i %rodek pasma przetwa-
rza 15-cm g#o%nik z odlewanym koszem  
i membran! z kewlarowej plecionki. Góra 
pozostaje domen! przetwornika 25-mm, 
umieszczonego w tubie. Cieniutk! poliety-
lenow! membran$ przed czynnikami ze-
wn$trznymi chroni stalowa siateczka. Do-
okólne rozchodzenie si$ fal wspomagaj! 

dwie chromowane sfery, zawieszone nad 
g#o%nikami. Zapewne to w#a%nie im Planety 
zawdzi$czaj! sw! nazw$.

Obudowy wykonano z 22-mm MDF-u  
i wyko(czono czarn! oklein! winylow!. Do 
wyboru jest kilka kolorów (w tym zielony, 
czerwony i niebieski oraz lustrzane srebro 
i imitacja drewna). Ka&dy znajdzie co% dla 
siebie. Wn$trza skrzy( ob"cie wyt#umiono 
p#atami g!bkowej maty akustycznej i prze-
dzielono uko%n! odgrod!, tworz!c! dwie 
komory. Cze%' za g#o%nikiem nisko-%red-
niotonowym rozszerza si$ do do#u kosztem 

obj$to%ci komory wysoko-
tonowej. Skrzynie po-

sadowiono na 5-cm 
nó&kach z twardej 
gumy, a w dnach  
umieszczono wy- 
loty tuneli rezo- 
nansowych. Obok 

znalaz#y si$ poje-
dyncze z#ocone zaci-

ski, przyjmuj!ce wszyst-
kie popularne zako(czenia 

kabli. 

Prost! zwrotnic$ 
drugiego rz$du przy-

mocowano bezpo%red-
nio do gniazd. Po#!czenia 

wewn$trzne poprowadzono grubymi 
przewodami z miedzi beztlenowej, a do 
lutowania wykorzystano cyn$ z domiesz-
k! srebra.

.RQğJXUDFMD�
Niemieckie kolumny mog! wspó#praco-

wa' nawet z niedrogimi wzmacniaczami. 
W%ród urz!dze(, jakie do nich pod#!czy#em, 
najta(szym by# wiekowy NAD C320, jednak 
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znacznie lepszym pomys#em b$dzie piecyk 
kosztuj!cy co najmniej 2/3 ceny kolumn. 
Zasadnicz! cz$%' ods#uchow! przeprowa-
dzi#em z NAD-em C356BEE oraz Arcamem 
A19 (cena ka&dego z nich to oko#o 3300 z#). 
Górnej granicy w zasadzie nie ma i nie b$-
dzie mezaliansem u&ycie wzmacniacza na-
wet dwukrotnie dro&szego od kolumn.

Je%li chodzi o ustawienie, Planety na-
le&! do najmniej wymagaj!cych kolumn,  
z jakimi si$ dot!d zetkn!#em. Mog! stan!' 
praktycznie gdziekolwiek; nie trzeba wyje&-
d&a' z nimi na %rodek pokoju ani szuka' 
odpowiedniego k!ta dogi$cia. Przy pod#!-
czaniu nale&y spe#ni' tylko dwa warunki. 
Pierwszy: kolumny musz! stan!' napisem 
w stron$ s#uchacza tak, by wszystkie g#o%ni-
ki znalaz#y si$ w jednej linii. Drugi: by za-
kosztowa' wyj!tkowej stereofonii, nale&y je 
odsun!' przynajmniej 80 cm od %cian.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
W#a%nie stereofonia by#a tym, co mnie  

w Planetach od razu zauroczy#o. Kolu-
mienki s! do%' nikczemnej postury; 
wraz z chromowanymi kulami maj! 
85 cm wysoko%ci, a same skrzy-
nie si$gaj! nieco nad ko- 
lana. Mo&na si$ zatem 
spodziewa' nisko umiesz-
czonej sceny, lecz – 
ku memu zas- 
koczeniu – pa-
norama d)wi$-
kowa znajdo-
wa#a si$ na 
wysoko%ci 120- 
-150 cm. I by#a 
to scena przez 
wielkie „S”.

Przybra#a ona 
kszta#t owalnej  
chmury, zawie-
szonej nad g#o%- 
nikami. W czasie 
sesji ods#uchowej  
kolumny sta#y  
w odleg#o%ci oko-
#o 2 m od siebie, 
za% boczne kra-
w$dzie wirtual-
nej sceny si$ga#y 
dobre pó# metra 
poza nie. Ob#ok 
mia# ponad metr 

g#$boko%ci, cho' w du&ej mierze zale&a#o 
to od jako%ci nagra(. W trakcie odtwa-
rzania klasyki i rozrywki pochodz!cych  
z wielkich wytwórni obszar nad kolumnami 
przybiera# kszta#t grubego cygara, ale gdy  
w odtwarzaczu wyl!dowa# kr!&ek „Acoustic 
Revenge” Antonia Forcione, wyros#a przede 
mn! ogromna, szeroka i zaskakuj!co reali-
styczna przestrze( wype#niona d)wi$kami. 
A to nie koniec atrakcji.

Akcja rozgrywaj!ca si$ przed s#uchaczem 
nie wymaga#a od niego zaj$cia miejsca do-
k#adnie na %rodku bazy. W miejscu najlep-
szego ods#uchu spokojnie mie%ci#y si$ trzy 
osoby, nic przy tym nie trac!c z wra&e( 
przestrzennych. Gdy z ciekawo%ci stan!#em 
z boku, po k!tem 45 stopni w stosunku do 
kolumn, obserwowa#em scen$ tylko z nie-
co innej perspektywy, ale separacja instru-
mentów pozosta#a czytelna.

Drugim uderzaj!cym aspektem brzmienia 
Planet jest bas. Generowany przez niewielkie 
skrzynki, przypomina# to, co mo&na us#ysze' 
z dwukrotnie wi$kszych kolumn. Mocny, 
g#$boki i pulsuj!cy, pozo-

stawa# te& kontrolo-
wany. Niestraszne 
mu by#y ani pom-
patyczne nagrania 

organowe, ani wywi-

jasy Marcusa Millera. W muzyce rockowej 
mocna sekcja rytmiczna sama wprawia#a  
w ruch stop$ s#uchacza, ale gdy nieopatrz-
nie w odtwarzaczu wyl!dowa# kr!&ek „+e 
Time” tria Mo&d&er/Danielsson/Fresco, in-
strument szwedzkiego kontrabasisty przy-
bra# i%cie katedralne rozmiary. Niestety, tak 
to nagranie zosta#o zrealizowane.

Kolejnym atutem Planet jest %rednica. 
Delikatnie ocieplona i plastyczna, dzia#a#a 
wr$cz hipnotyzuj!co. Nagrania wokalistek 
i tr$baczy jazzowych, fortepianu oraz gitary 
klasycznej mia#y du&! dawk$ realizmu, co  
w po#!czeniu z wyj!tkow! stereofoni! 
wzmaga#o realizm prezentacji.

Od tego pozytywnego wizerunku odsta-
wa#y wysokie tony. Wprawdzie detaliczno%' 
pozostawa#a na wysokim poziomie, %wisty 
strun pod palcami gitarzystów i odg#osy 
przyrody na p#ycie „Amused to Death” Wa-
tersa by#y czytelne, ale zamiast skrzy' si$ kry-
stalicznym blaskiem i sypa' alikwotami góra 
pasma trzyma#a si$ o krok za %rednic!. Do-
brym przyk#adem ich wzajemnej relacji b$-
dzie wspomniany album „+e Time”, gdzie  
w kilku utworach Zohar Fresco zwykle 
kradnie show reszcie ansamblu. W trakcie 
ods#uchu na Planetach wiod!c! rol$ pe#ni# 
fortepian wespó# z kontrabasem, a izrael-
ski muzyk zaj!# miejsce za nimi, tak&e do- 

s#ownie.

.RQNOX]MD
W stosunku do mo&liwo%ci 

brzmieniowych cena Planet jest 
skandalicznie niska. Cztery i pó# 
tysi!ca za taki d)wi$k i wzornictwo 
to zwyczajne okradanie producen-
ta. Je%li tylko b$dzie odpowiada# 
Wam ich charakter, radz$ si$ po-
spieszy' z zakupem, bo dystrybu-
tor si$ po#apie i podniesie cen$ co 
najmniej o 50 %. Ale nawet wtedy 
b$dzie to okazja.
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