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Grimm Audio pojawia się na naszych 
łamach powtórnie. Pierwszy raz mie-

liśmy do czynienia z jej produktem nieco 
ponad rok temu, gdy testowaliśmy zna-
komity transport strumieniowy MU1. Już 
wówczas miałem w planie zrecenzowa-
nie sztandarowego produktu tej marki, 
aktywnych zestawów głośnikowych LS1, 
jednak bliżej nieokreślone przeszkody 
— bynajmniej niepandemiczne — odcią-
gnęły ten zamiar w czasie. W końcu jed-
nak się udało i w redakcji zawitały moni-
tory LS1a. Nim jednak przejdę do opisu 
tej arcyciekawej konstrukcji, przypo-
mnę kilka informacji o producencie. Firma 
powstała w 2004 r. w Eindhoven – mieście 
naukowych kampusów i środków badawczo-
-naukowych. Kluczową postacią jest Eelco 
Grimm, inżynier dźwięku i wykładowca na  
uniwersytecie w Utrechcie. Eelco mocno  
zaangażował się w walkę ze zjawiskiem  
zwanym loudness war, prawdziwą zmorą 
rynku muzycznego od połowy lat 90. Głę-
biej zainteresowanych tematem odsyłam 
do „wstępniaka” (str. 5). Ustanowienie ofi-
cjalnych rekomendacji w ramach standardu 
AES td1008, w których to pracach Eelco 
brał czynny udział jako członek grupy robo-
czej, to — jak sam przyznaje — prawdopo-
dobnie jego największe osiągnięcie zawo-
dowe. Współwłaścicielem firmy jest Guido 
Tent – inżynier elektronik, były pracownik 
Philipsa, wykładający na Fontys University 
of Applied Science, a prywatnie miłośnik 
muzyki klasycznej. 
Grimm Audio działa na dwóch polach: pro-
fesjonalnym i audiofilskim (hi-fi). Obydwie 
te domeny wzajemnie się przenikają, czego 
najlepszym świadectwem jest najważniej-
sza grupa produktów w ofercie, a mianowi-
cie zestawy głośnikowe LS1. Są one ofe-
rowane zarówno jako produkt domowy, 
jak i studyjny. Historia LS1 liczy sobie już 
ponad 10 lat — oryginalny „white paper” 
pochodzi z czerwca 2010 r. Przez ponad 
dekadę ten projekt był stopniowo rozwijany,  
co widać choćby po tym, że z jednego 

WAŻNA LEKCJA

zestawu głośnikowego wypączkowały trzy 
różne. Wszystkie zbudowano w taki sam 
sposób, według tej samej koncepcji. Pro-
fesjonalny rodowód firmy przejawia się 
w licznych kontaktach ze studiami nagra-
niowymi i wytwórniami, na czele z Sony 
Classical czy audiofilską Channel Classics. 
Monitory LS1 znalazły także zastosowanie 
w studiu słynnej sali koncertowej Concert-
gebouw w Amsterdamie. Sprawdzają się 
jako monitory kontrolne przy produkcji płyt 
SACD, Blu-ray oraz przy emisji programów 
radiowych i telewizyjnych. 
Rozwój firmy przez ostatnich kilka lat spo-
wodował konieczność przeniesienia się do 
większej i bardziej nowoczesnej siedziby. 
Od lipca br. znajduje się ona w Veldhoven, 
w obrębie aglomeracji Eindhoven. 

TROCHĘ TEORII 
Niecodzienny kształt i proporcje LS1 są 
pochodną przyjętych założeń akustycznych. 
Firma nie twierdzi, że znalazła rozwiązanie 
doskonałe; zaznacza jedynie, że jest ono 
potencjalnie najmniej niekorzystne. Roz-
wińmy tę myśl nieco szerzej. Podstawowe 
pytanie brzmi: dlaczego LS1 są tak szerokie, 
wbrew obecnie panującym trendom? 
By to zrozumieć, musimy przełknąć małą 
pigułkę fizyki. Pewien znany konstruktor 
zestawów głośnikowych, w latach 90. roz-
propagował kontrowersyjną tezę, jakoby 
szerokość przedniej ścianki nie powinna 
być szersza niż odległość pomiędzy uszami. 
Było to na tyle oryginalne „odkrycie”, że 
w mig podłapała to większość prasy audio-
filskiej. Nawet dziś zdarza się, że niektórzy 
piszący powielają ten mit. A jak to się ma do 
realiów akustycznych? Im węższa przednia 
ścianka, tym mniejsza częstotliwość, przy 
której dość gwałtownie zmienia się wzór 
promieniowania zespołu głośnikowego. 
Powyżej tejże, granicznej częstotliwości 
kolumny promieniują z grubsza do przodu, 
zaś poniżej — grają dookólnie. Fakt ten jest 
uwarunkowany zjawiskiem ugięcia fali 
dźwiękowej (dyfrakcji) na płaskiej odgrodzie 

(ściance kolumny). Grimm zauważa, że 
negatywny wpływ pierwszych odbić ujaw-
nia się mniej więcej powyżej częstotliwości 
250 Hz. W niższym zakresie inne zjawiska 
akustyczne odgrywają wiodącą rolę (odbi-
cia fal dźwiękowych od ścian i interferencje 
z falą bezpośrednią, mody własne pomiesz-
czenia, strzałki i węzły fal stojących) — i to 
one koloryzują przekaz. Omawianemu efek-
towi zmiany kierunkowości towarzyszy inne 
zjawisko – tzw. baffle step (schodek dyfrak-
cyjny). Gdy przednia ścianka jest trzykrotnie 
węższa niż długość odtwarzanej fali aku-
stycznej, następuje spadek efektywności 
zespołu głośnikowego o 3 dB. W przypadku 
kolumny o typowej szerokości 20 cm zja-
wisko to zachodzi przy częstotliwości ok. 
575 Hz, a więc znacznie powyżej optimum. 
Jaka zatem powinna być szerokość przedniej 

Aktywne zestawy głośnikowe z cyfrową zwrotnicą DSP są z nami już od dawien dawna. 
Niderlandzka firma Grimm Audio, idąc własną ścieżką, dopracowuje je od ponad dekady. 

Najtańszą wersją monitorów LS1 demonstruje, że wyborny dźwięk nie musi kosztować fortuny.

❙ Tekst: Filip Kulpa ❙ Zdjęcia: autor, Grimm Audio
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ścianki, by „przejście” nastąpiło przy 250 
Hz? Proste przekształcenie wzoru Murphy-
’ego (f = 115/szerokość frontu w metrach) 
daje wynik 46 cm – to znacznie więcej niż 
w przypadku współcześnie produkowanych 
kolumn. A jaką szerokość mają LS1? Dokład-
nie 52 cm, z czego 36 przypada na samą 
obudowę głośnikową, reszta to zaokrąglone 
nogi/podpory zestawów. Zaokrąglone po 
to, by uniknąć „ostrej” dyfrakcji objawiają-
cej się zaburzeniami charakterystyk czę-
stotliwościowej i fazowej. Z tego samego 
powodu, wzdłuż dolnej krawędzi obudowy, 
poniżej tweetera, znajduje się analogiczne 
wyoblenie. Tym sposobem uzyskano jedno-
litą kierunkowość w paśmie powyżej 250 
Hz i łagodne przejście do promieniowania 
omnipolarnego w zakresie basu. Przy okazji 
schodek dyfrakcyjny wypada poza krytycz-
nym zakresem średniotonowym, odpada 
zatem kolejny, dość poważny problem – 
odchudzenia średnicy. Pozostaje natomiast 
inny – kolumna z wooferem zawieszonym 
dość wysoko nad podłogą (jak w tym przy-
padku) jest podatna na wystąpienie dołka 
na charakterystyce powodowanego przez 
odbicie fali dźwiękowej od podłogi. Właśnie  
dlatego komplementarna część systemu — 
subwoofer LS1s — jest ustawiana w podsta-
wie głośnika, a pasmo monitora jest obci-
nane poniżej 70 Hz. 
Wypadałoby jeszcze spytać, dlaczego LS1 
są tak płaskie — mają zaledwie 16 cm głę-
bokości. Otóż są to dwudrożne monitory 
zaprojektowane jako część pełnopasmo-
wego, trójdrożnego systemu z dedykowa-
nymi, idealnie zgranymi czasowo subwoofe-
rami. Monitory nie muszą mieć więc dużej 
objętości, a co za tym idzie, niskiej często-
tliwości granicznej. Twórcy zapewne świa-
domie obrali małą objętość wewnętrzną 

obudów (około 15 l) – pomimo, że użyty 
głośnik nisko-średniotonowy umożliwiałby 
zastosowanie większej skrzynki. Jednak 
przy tej szerokości frontu, nawet gdyby 
obudowa miała ponad 20 litrów, to i tak 
musiałaby być albo płytka, albo nienatural-
nie niska. Korzyści z niskiej obudowy zawie-
szonej pomiędzy dwoma filarami nie byłoby 
żadnych (wręcz przeciwnie – wracamy do 
punktu wyjścia), natomiast płytkość jest 
praktycznym atutem. 
Firma podkreśla fakt, że LS1 zostały 
od początku projektowane jako zestaw 
aktywny, wskazując przy tym, że tworze-
nie kolumn aktywnych na bazie istniejących 
konstrukcji pasywnych jest półśrodkiem. 
Projektant systemu pasywnego bierze 
bowiem pod uwagę inne uwarunkowania 
i parametry niż twórca systemu aktywnego. 

FILTRY IIR
Rezygnacja z pasywnych zwrotnic na rzecz 
niezależnej amplifikacji dla obydwu torów 
i zwrotnicy DSP daje konstruktorowi olbrzy-
mie możliwości. Nie znaczy to jednak, że 
z filtracji w domenie cyfrowej można korzy-
stać bezkarnie, niwelując niedobory pro-
jektu akustycznego, czy ograniczenia gło-
śników (jak choćby duże zniekształcenia, 
niepożądane charakterystyki kierunkowe 
itp). Nie bez znaczenia jest fakt, że w pro-
jekcie LS1 brał czynny udział Bruno Putzeys  
(Hypex, Mola Mola), niezwykle uzdolniony 
konstruktor o doskonałym rozeznaniu 
w cyfrowym audio, amplifikacji impulsowej 
i obróbce sygnałów. 
Filtracja DSP w LS1 ma zasadniczo dwa 
cele: linearyzację charakterystyk samych 
głośników (oddzielnie) oraz zapewnienie 
spójności czasowej całego systemu – coś, 
co w domenie analogowej jest praktycznie 

nieosiągalne. Producent zwraca uwagę, że 
obróbką DSP można dźwięk nie tylko popra-
wić, ale można go też popsuć. Wynika to 
z zasady działania filtrów cyfrowych, które 
(w większości) wprowadzają dzwonienie 
przed impulsem – dotyczy to w szczegól-
ności filtrów o liniowej fazie (stałym opóź-
nieniu grupowym). Z jednej strony możemy 
więc precyzyjnie zlinearyzować charakte-
rystykę amplitudową oraz uniknąć rozjeż-
dżającej się fazy, czyli typowych wad sys-
temów pasywnych, z drugiej natomiast 
wprowadzić do brzmienia niechciane ele-
menty, co prowadzi do zredukowania natu-
ralności dźwięku (Grimm używa sformu-
łowania „sygnatura cyfrowego zestawu 
głośnikowego”). Z tego powodu firma nie 
jest zwolennikiem systemów korekcji aku-
stycznej bazujących na filtracji FIR (o skoń-
czonej odpowiedzi impulsowej). Mimo 
dostępności tanich kości DSP o dużej mocy 
obliczeniowej, postawiono na zdecydo-
wanie trudniejszą w aplikacji, lecz mniej 
wymagającą hardware’owo, filtrację o nie-
skończonej odpowiedzi impulsowej (IIR), 
popularną w technice cyfrowej z lat 70.i 80. 
minionego stulecia. Filtry minimalnofazowe 
(pierwszy o charakterystyce Linkwitza-
-Rileya 4. rzędu — ten do podziału pasma — 
oraz drugi filtr korygujący samą fazę i opóź-
nienie grupowe) nie wprowadzają praecha, 
zapewniając spójność czasową systemu. 
W celu zapobieżenia błędom zaokrągleń, tor 
korekcji sygnałowej jest 48-bitowy i wyko-
rzystuje 76-bitowy rejestr danych. 
Przeprowadzone odsłuchy prowadzą do 
wniosku, że korekcja ma jeszcze jeden 
cel, o czym producent nie wspomina. 
Trudno uwierzyć, by użyty w tych monito-
rach głośnik wyciskał sub-30-hercowy bas 
z 15-litrowej obudowy zamkniętej przy 

HIGH-END   Aktywne zestawy głośnikowe Grimm Audio LS1a

Użyte głośniki są najbardziej prozaicznym 
elementem LS1a. Nie są ani spektakularne, 
ani drogie. To zwykłe katalogowe Seasy. 
14-litrowa obudowa jest mocno wytłumiona. 
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zdigitalizowany (firma podkreśla uży-
cie bardzo dobrych kości przetworników 
ADC), w przypadku tych drugich, po przej-
ściu przez odbiornik wejściowy, trafia do 
układu DSP, następnie do przetworników 
c/a, a dalej do stopni końcowych opar-
tych o 120-watowe wzmacniacze w kla-
sie D. Wybrano bardzo dobre moduły NCore 
„zaprzyjaźnionej” (poprzez osobę Bruno 
Putzeysa) firmy Hypex. Ekstremalnie małe 
zniekształcenia i impedancja wyjściowa 
oraz dość szerokie pasmo, niezależne od 
obciążenia, to podstawowe atuty tego roz-
wiązania. Sekcją cyfrową zarządza precy-
zyjny zegar taktujący wywodzący się z pro-
fesjonalnego master clocka CC1. 

SYSTEM i STEROWANIE
Wszystkie złącza umieszczono w lewej 
„nodze” każdej z kolumn – tam, gdzie mieści 
się cała elektronika. Prócz dwóch pojedyn-
czych wejść XLR/AES dostępne jest gniazdo 
męskie XLR będące wyjściem sygnałowym 
dla subwoofera oraz dwa porty Ethernet 
dostosowane do wtyków z tulejami iden-
tycznymi jak w XLR-ach. Górne gniazdo 
jest wejściem kontrolno-sygnałowym, 
dolne — przelotką dla drugiego głośnika. 
Jedną kolumnę łączymy ze źródłem, a drugą 

minimalnym spadku charakterystyki. Użyt-
kownik ma przy tym możliwość wpływania 
na reprodukowane pasmo basu, a co za tym 
idzie – na zakres dynamiki kolumn. Służy 
do tego regulowany filtr odcinający niskie 
składowe. Najniższe możliwe ustawienie 
(20 Hz) musi powodować silną equalizację 
pasma w procesorze DSP. Domyślnym usta-
wieniem jest jednak 40 Hz. 

KRÓTKA ŚCIEŻKA SYGNAŁOWA
LS1 mają wejście analogowe i cyfrowe, 
obydwa są zbalansowane. W przypadku 
tych pierwszych sygnał musi zostać 

z tą pierwszą. To, która jest lewa, a która 
prawa, określamy małym hebelkiem przy 
każdej z kolumn. Oczywiście obie musimy 
podłączyć do zasilania (230 V). Wszystkie 
potrzebne kable są w komplecie, choć przy-
znaję, że zasilających nie widziałem, ponie-
waż dystrybutor przywiózł odpowiednio 
długie i naprawdę grube Furutechy. 
Gniazdo RJ-45 Control In (Digital 2) zapew-
nia przesył sygnału audio oraz sterowa-
nie. Daje ono także możliwość wstępnej 
konfiguracji systemu. W tym celu do jed-
nej z kolumn podłącza się interfejs LS1i 
(opcja za 4700 zł); z drugiej strony łączymy 

Tylna część lewej nogi każdej z kolumn zawiera 
panel przyłączeniowy. Są tu dwa typowe wejścia 
sygnałowe audio (analogowe i cyfrowe AES/EBU) 
oraz dedykowane złącza sygnałowo-sterujące na 
bazie złącz sieciowych (RJ-45). 

Schemat ideowy oryginalnych LS1. 
Koncepcja i budowa są wciąż podobne. 
Zamiast Hypexów UcD obecnie są 
stosowane lepsze moduły NCore.  
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go z komputerem, na którym instalujemy 
firmowe oprogramowanie. Tym sposo-
bem wprowadzamy wszystkie ustawie-
nia, takie jak rodzaj systemu (dwu- lub 
trójdrożny, odcięcie pasma, podział pomię-
dzy subwooferem oraz ewentualne, indy-
widualne korekcje EQ). Nie jest to skom-
plikowane, ale dystrybutor wyręczył mnie 
w całej instalacji. Słowo „instalacja” znaczy 
więcej niż zwykle, ponieważ LS1 przycho-
dzą w wielkim, wspólnym kartonie z pale-
towym (drewnianym) spodem. W środku 
znajdujemy aż 6 elementów: dwa płaskie, 
prostopadłościenne głośniki i cztery nogi. 
Bez asysty lub niezbędnej wprawy, tudzież 
lektury instrukcji, miałbym kłopot. Cała 
operacja zajęła około 30 minut. Po zaapli-
kowaniu właściwych ustawień, kontroler 
LS1i można odpiąć i schować, choć dodać 
należy, że pełni on także funkcję interfejsu 
USB Audio pomiędzy komputerem a kolum-
nami – można zatem za jego pośrednictwem 
(i komputera lub streamera z wyjściem USB) 
odtwarzać muzykę i sterować głośnością. 
Innym, opcjonalnym dodatkiem do LS1 jest 
moduł LS1r (7500 zł). To niewielkie urzą-
dzenie pełni funkcję kontrolera głośności 
z odbiornikiem podczerwieni. Ma ono także 
dwa dodatkowe wejścia cyfrowe AES/EBU. 

MU1 — NAJLEPSZA OPCJA
Zamiast niego dystrybutor dostarczył ser-
wer MU1, którego miałem już okazję testo-
wać, ale który ma obecnie dodane wyjście 

z tkanego polipropylenu. Jest ona względnie  
sztywna, lecz nie tak, jak membrany alu-
miniowe czy z włókien węglowych. Głośnik 
ten odznacza się dość niską częstotliwością 
rezonansową (29 Hz) i liniowym wychyle-
niem ±4 mm (max. ±10 mm). Para tych gło-
śników kosztuje około 1300 zł. 
Wysokie tony są domeną jeszcze starszej 
konstrukcji, dziś już 14-letniego, 27-mm 
aluminiowego tweetera Seasa z falowodem 
DXT kontrolującym dyspersję, zawiesze-
niem Sonomex oraz ekranowanym układem 
magnetycznym. Twarda kopułka wykazuje 
dość mocny rezonans przy 25 kHz, a jej cha-
rakterystyka częstotliwościowa, według 
karty katalogowej producenta, kształtem 
przypomina Giewont. Para głośników tego 
typu oznacza wydatek ok. 650 zł. Już słyszę 
te jęki zawodu albo niewybredną krytykę 
pod adresem producenta: jak to, kolumny 
high-end na bazie głośników za 1/30 ceny 
końcowej? Wkrótce się przekonamy, jak 
zwodnicze bywa takie podejście. 
Obudowa LS1a jest wykonana z płyt MDF 
o średniej grubości (22 mm) i jest to jedna 
z ważniejszych oszczędności względem 
flagowego modelu LS1be. W podstawowej 
wersji wykończeniowej została pokryta bia-
łym lakierem matowym, natomiast alumi-
niowe nogi pomalowano czarnym lakierem 
strukturalnym. Puste przestrzenie wypeł-
niono gęstą wełną mineralną, podobnie 
jak wnętrze obudowy głośnikowej. Całość 
wygląda skromnie, minimalistycznie, ale 
solidnie. Elementami mocującymi nogi do 
obudowy są pojedyncze wkręty (po obu 
stronach) oraz magnesy pozycjonujące ele-
menty względem siebie. 

BRZMIENIE
Powiem to wprost i bez ogródek: współcze-
sne kolumny high-end słabo do mnie prze-
mawiają, czasem zgoła nawet wcale. Oczy-
wiście są wyjątki, ale raczej nieliczne. Nie 
mam zasadniczo na myśli konstrukcji za 
setki tysięcy złotych, które testuję bardzo 
rzadko, lecz zestawy głośnikowe za tysięcy 
kilkadziesiąt. W zdecydowanej większości 
przypadków nie znajduję w ich brzmieniu 
wyraźnego uzasadnienia względem naj-
lepszych znanych mi kolumn za 8–15 tys. 
zł, pomijając oczywiście wielkość obudowy 
lub design. Uważam to za całkiem poważny 
problem i szczerze mówiąc zastanawiam 
się, jak to się dzieje, że gros z tych zdecy-
dowanie nietanich konstrukcji w ogóle znaj-
duje nabywców. Odpowiedzi na to pytanie 

S/PDIF, a po ostatniej aktualizacji firmwa-
re’u (1.3) może być także zdalnie sterowany 
modułem IR na kablu. Jest to świetna opcja, 
która umożliwia wykorzystanie w roli pilota 
dowolnego nadajnika podczerwieni, jaki 
mamy pod ręką. Przede wszystkim jednak, 
MU1 to wyborny transport strumieniowy 
klasy high-end. Tym razem urządzenie miało 
wbudowany pojemny dysk SSD z biblioteką 
ponad 3000 albumów, do której bez pro-
blemu, po sieci, dograłem kolejnych kilka-
dziesiąt ze swojej kolekcji, na czas testu. 
Łączność z MU1 przebiega bez żadnych 
niespodzianek, a transfery są na poziomie 
ograniczonym przez gigabitowy Ethernet. 
Dogrywanie pojedynczych albumów w jako-
ści hi-res zajmowało zaledwie 10-15 s. 
Dodam, że MU1 przejmuje kontrolę głośno-
ści, sterując nią wewnątrz głośników (praw-
dopodobnie jest to regulacja cyfrowa). Nie-
bagatelnym atutem MU1 jako serwera jest 
także to, że może on pełnić funkcję rdzenia 
Roona (Roon Core), a jednocześnie być end-
pointem. W trakcie testu zrezygnowałem 
z tej drugiej opcji i włączania komputera 
(Roon Core). Do całej obsługi wystarczał mi 
telefon z aplikacją Roon Remote oraz pilot 
od odtwarzacza Arcama, służący do stero-
wania głośnością lub przełączania serwera 
w stan uśpienia. Same głośniki nie przecho-
dzą w stan uśpienia – mogą być włączone 
cały czas, co sygnalizują białe diody na fron-
cie. Regulację głośności kwitują szybkim 
migotaniem. 
A co z możliwością podłączania dodatko-
wych źródeł? Jeśli chcielibyśmy podłączyć 
gramofon, to musimy dokupić wspomniany 
interfejs LS1i. Dobrze by było, aby phono-
stage miał wyjście XLR. Kabel prowadzimy 
bezpośrednio do jednej z kolumn, wyjście 
z MU1 połączymy z LS1i, a ten z wybraną 
kolumną. Jeśli chcielibyśmy korzystać 
wyłącznie ze źródeł cyfrowych, MU1 zała-
twia sprawę – podłączymy do niego nawet 
telewizor (jest wejście optyczne). 

GŁOŚNIKI i WYKOŃCZENIE
W przypadku zestawu głośnikowego high-
-end użyte przetworniki niemal zawsze 
budzą najwięcej emocji. Cóż my tu mamy? 
Nic szczególnego, można by rzec, a mia-
nowicie komplet niemłodych już przetwor-
ników Seasa. Nisko-średniotonowy (sym-
bol w tabelce) ma średnicę 220 mm i jest 
wspólnym opracowaniem norweskiej 
marki oraz nieżyjącego już Siegfrieda Lin-
kwitza (1935–2018). Membranę wykonano 
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Dwa opcjonalne elementy wyposażenia (nie 
w skali). Na górze interfejs LS1i, na dole 
kontroler LS1r. Jeśli mamy MU1, ten drugi jest 
zbyteczny. 
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oczywiście się domyślam, ale może lepiej 
będzie, jeśli nie będę jej głośno artykułował.  
Dla części audiofilów wysupłanie dodatko-
wych 20 czy 30 tys. zł nie jest życiowym 
wyzwaniem, jednak z perspektywy mniej 
zamożnych miłośników dobrego dźwięku 
są to już bardzo poważne kwoty, za które 
można skutecznie usprawnić resztę sys-
temu, nie mówiąc już o akustyce pomiesz-
czenia odsłuchowego. I choć jeszcze 15–20 
lat temu byłem orędownikiem wydawania 
jak największych kwot na zespoły głośni-
kowe, to dziś do takiej rekomendacji już 
się nie przychylam. Za mniej niż 10 tys. zł 
można bowiem kupić bardzo dobre kolumny, 
które pod wieloma względami wcale nie 
ustępują o wiele droższym, bardziej rozbu-
dowanym konstrukcjom. Niekiedy wręcz 
wykazują mniej problemów, mniej własnego 
charakteru. Dlaczego o tym wspominam? 
Otóż spotkanie z LS1 doprowadziło mnie 
do odwrotnego wniosku: tej jakości zdecy-
dowanie nie da się uzyskać z kolumn za 10 
czy 15 tys. zł. Tym razem ewidentnie  
słychać, że otrzymujemy coś ekstra, coś 

nieosiągalnego na niższych pułapach 
cenowych. 
Zacznę jednak od innej, też chyba ciekawej 
obserwacji. Otóż odsłuch LS1a nie wywo-
łał u mnie szoku ani niczego, co mógłbym 
przyrównać do zmiany optyki czy punktu 
widzenia. Doznałem natomiast ekscytacji 
wywołanej tym, że istnieje jeden, zbieżny 
cel wszystkich systemów audio wysokiej 
klasy. Tym celem jest dążenie do obiek-
tywnego, niepodkolorowanego przekazu 
muzyki w sposób, który urzeka naturalno-
ścią i brakiem przerysowań. Właśnie w taki 

sposób streściłbym całą filozofię stojącą za 
niderlandzkimi głośnikami. Choć może to 
zabrzmieć dziwnie, a nawet mało wiarygod-
nie, to odnalazłem w brzmieniu LS1a sporo 
podobieństw do mojego roboczego systemu 
referencyjnego, który bazuje na kompletnie 
innych, o wiele większych, wysokoskutecz-
nych zestawach głośnikowych z driverem 
kompresyjnym. Jak to w ogóle możliwe? Ano 
możliwe. Klipshe Ref7 III po drobnej korek-
cie zwrotnicy (delikatne stłumienie śred-
niego i górnego zakresu plus lepsze kompo-
nenty), odsłuchiwane z niedużej odległości 
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(2,4 m), z niskiej pozycji (równa odległość 
do obydwu wooferów — to bardzo ważne!) 
tworzą przekaz znacznie bardziej energe-
tyczny, bardziej „live” – to niewątpliwe. Jed-
nak pod względem całościowej równowagi 
rejestrów (nawet w basie, co jest chyba 
najdziwniejsze!) nie odbiegają znacząco od 
tego, co zaprezentowały Grimmy. Inaczej 
mówiąc, gdy pierwszy raz rzuciłem uchem, 
i to jeszcze w trakcie ich wygrzewania 
(były fabrycznie nowe), poczułem się, jak-
bym założył stare, wygodne adidasy. Żad-
nej rewolucji w balansie tonalnym, nasyce-
niu góry, ilości basu itd. Zadziwiające, biorąc 
pod uwagę inność obydwu zespołów głośni-
kowych oraz całej koncepcji systemu. 
Szybko doszedłem do wniosku, że przekaz 
z LS1a jest równy jak stół ( równiejszy 
niż z moimi kolumnami odniesienia), ale 
pomimo tego nie odniosłem wrażenia jało-
wości dźwięku, jego nadmiernej wytraw-
ności, co jest typową przypadłością kolumn 
skrajnie neutralnych, zestrojonych bardziej 
pod wymagania aparatury pomiarowej niż 

ludzkiego słuchu. Grimmy nie odcinają 
słuchacza od harmonicznych, nasyce-
nia barw. Nie są surowe, nie grają pod 
linijkę tylko po to, by osiągnąć założony 
cel projektowy. Co więcej, w ogóle nie są 
natarczywe – grają jedwabiście i wyjątkowo 
spójnie. Prezentują rodzaj otwarcia na całe 
pasmo akustyczne. Są jak świeżo umyte, 
idealnie równe okno, przez które spoglą-
damy na piękny krajobraz w blasku słońca. 
Pojęcia takie, jak: jasne, ciemne, ciepłe, 
zimne nie mają tu większego zastosowa-
nia, to nic nieznaczące frazesy. Jeśli istnieje 
określenie, które jako tako oddaje naturę 
tych kolumn, to mogłoby to być „delikatne 
zmiękczenie”. Odnosi się to jednak wyłącz-
nie do niskich rejestrów oraz, może czę-
ściowo, także do średnicy. 
Wypada w tym miejscu wspomnieć o dwóch 
metodach rekomendowanego ustawienia, 
które znajdują swoje odbicie w setupie za 
pomocą wspomnianego interfejsu USB. 
Grimm sugeruje ustawienie kolumn na pla-
nie trójkąta równobocznego (co jest zbieżne 
z moją preferencją i typową praktyką) oraz 
mocne skręcenie kolumn w kierunku słucha-
cza – tak, by tworzyły kąt 45° z linią bazy 
(i tylnej ściany, jeśli jest równoległa). Tak 
skrajnie duże dogięcie było widywane na 
prezentacjach Kena Ishiwaty. Zdecydowana 
większość audiofi lów nie rozumiała sensu 
takiego ustawienia. Chodziło o rozszerzenie 
obszaru dobrego odsłuchu, które takie usta-
wienie faktycznie zapewnia. Drugie, alter-
natywne ustawienie LS1 polega na zmniej-
szeniu kąta skręcenia kolumn do 30°, czyli 
wycelowaniu ich dokładnie na słuchacza. 
Obydwie konfi guracje mocno odbiegają od 
tego, co zwykle praktykują audiofi le, którzy 

często ustawiają kolumny za daleko i zbyt 
wąsko. Zostawmy to jednak na inną oka-
zję. Ja, z uwagi na dobrze zagospodarowane 
boczne powierzchnie pokoju, skłoniłem 
się ku drugiemu wariantowi, pozostawia-
jąc kolumny skręcone o kąt nieco mniejszy 
niż 30°. Stały tak, jak wszystkie testowane 
w moim pokoju kolumny – daleko od tylnej 
ściany (ponad 2 m) i około metra od ścian 
bocznych. 
LS1a kreują wspaniale wiarygodny 
obraz przestrzenny. Jest i namacalność 
pierwszego planu, efekt jego delikatnego 

HIGH-END   Aktywne zestawy głośnikowe Grimm Audio LS1a

DYSTRYBUTOR: Audiofast, www.audiofast.pl 
CENY: LS1a — 62 700 zł (wersja biała) 
lub 68 300 zł (wersja w okleinie), 
LS1s (para subwooferów) — 31 300 zł; 
LS1i — 4700 zł; LS1r — 7500 zł, MU1 — 46 000 zł
Dostępne wykończenia: białe, okleina 
drewniana (nogi zawsze w kolorze czarnym)

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja: aktywna, 2-drożna zamknięta
Głośniki: 220-mm nisko-średniotonowy Seas 
U22REX/P-SL z membraną polipropylenową, 
27-mm kopułka Seas 27TBCD/GB-DXT
Podział pasma: filtry minimalnofazowe IIR 
(DSP), brak podanej częstotliwości podziału
Pasmo przenoszenia: 32 Hz – 20 kHz
Wzmacniacze: Hypex NCore 120 W (x2)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.):
1140 mm x 521 x 160 mm
obudowa głośnikowa: 470 x 360 x 160 mm
Masa*: 27,4 kg 

OCENA           HIGH-END

* - wartości zmierzone

KATEGORIA SPRZĘTU A  
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wychodzenia w kierunku słuchacza, gdy 
pozwala na to nagranie, świetna, nie-
malże referencyjna głębia oraz duża sze-
rokość panoramy, swobodnie zawieszonej 
w przestrzeni pomiędzy ścianami bocznymi 
pomieszczenia. Właściwie każde nagranie, 
niekoniecznie audiofilskie (tych słucham 
sporadycznie) demonstrowało tę zaletę 
w mniejszym, bądź większym stopniu. 
Myślę, że wielką szkodą dla tych kolumn 
byłoby wciśnięcie ich pomiędzy ściany 
oddalone od siebie o mniej niż 3,5 metra. 
Grimmy znakomicie czuły się w szerokim, 
60-stopniowym ustawieniu, generując 
wyraziste, raz jeszcze to podkreślę – nama-
calne instrumenty i głosy wokalistów. Doce-
nią to nie tylko miłośnicy jazzu, ale i klasyki.  
Chóry, brzmienie orkiestry, ale także instru-
menty solo, obojętnie jakiego typu, odzna-
czały się bardzo wysokim stopniem wier-
ności i naturalności barw. Podbarwienia? 
Właściwie nieobecne. Trudno mi wskazać 
jakiekolwiek odstępstwo od neutralności. 
W tym sensie, ale nie tylko, można LS1a 
uznać za kolumny referencyjne. Tym bar-
dziej w ich cenie, choć to pojęcie jest mocno 

nieostre, jako że mamy do czynienia nie tyle 
z kolumnami, co z dwiema trzecimi całego 
systemu. Tym większe budzi to uznanie. 
Grimmy fantastycznie łączą świetne ogni-
skowanie z dobrym wypełnieniem, wraże-
niem nieprzesadnej konturowości obrazu 
dźwiękowego. Wiąże się to z dalece nie-
przeciętną, żeby nie powiedzieć: wyśmie-
nitą rozdzielczością i to w całym pasmie: 
od średniego dołu po wysoką górę. Ta jest 
nie gorszej jakości niż wybitnie otwarty 
środek: brzmi bardzo czysto, bez żadnych 
artefaktów, sztucznej słodkości, ale też 
bez słyszalnej metaliczności – ponad to, 
czego wymagają instrumenty (chociażby 
hi-haty). Sięga wysoko, dając odpowiednią 
dawkę powietrza, nienagannie oddaje niu-
anse powyżej 10 kHz (choćby w brzmieniu 
historycznego klawesynu) – słowem, nie ma 
się do czego przyczepić. No chyba, że ktoś 
ma totalnego bzika na punkcie berylowej 
hiperprecyzji i szuka przysłowiowej dziury 
w całym. Ja ten etap szczęśliwie mam już 
za sobą. Tendencja do metaliczności jest 
dosłownie śladowa i może być odczytana za 
wadę chyba jedynie przez bezkrytycznych 

fanów kopułek tekstylnych. Przypomnę, że 
mówimy o sopranach odtwarzanych przez 
tweeter wart niewiele ponad 300 zł. Jeśli 
ktoś nadal się upiera, że drogie głośniki są 
niezbędne do tego, by stworzyć wybor-
nie brzmiący zestaw głośnikowy high-end, 
to powinien czym prędzej posłuchać LS1a. 
Żaden inny, znany mi zestaw głośnikowy 
nie demaskuje niesłuszności takiego podej-
ścia w sposób równie bezpośredni, jak czy-
nią to najtańsze Grimmy. Nie wierzycie, to 
posłuchajcie. 
Czy mamy zatem do czynienia z idealnym 
zespołem głośnikowym? W kategoriach bez-
względnych na pewno nie, ale pod pewnymi 
względami mocno się do tego absolutu zbli-
żamy, przynajmniej w skali dostępnej dla 
zwykłych śmiertelników.  
Najsłabszą stroną Grimmów jest dynamika 
niskiego zakresu. Oczywiście jest to coś, 
czego należało się spodziewać. Mała obu-
dowa zamknięta przeciąży każdy głośnik 
nisko-średniotonowy — tym bardziej, jeśli 
jego pasmo jest linearyzowane do samego 
dołu. Ku mojemu zdumieniu, LS1a schodziły 
naprawdę nisko, wzbudzając główny mod 
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mojego pomieszczenia (28,5 Hz). Pod tym 
względem pobiłyby niejedne, duże zestawy 
głośnikowe. Pomiar charakterystyki szu-
mem różowym w pasmie 1/6 okt. potwier-
dził rozciągnięcie pasma aż do 20 Hz, co 
budzi skojarzenia z kompaktowymi sub-
wooferami. Podczas instalacji dystrybutor 
zasugerował ustawienie fi ltru górnoprze-
pustowego właśnie na 20 Hz, dzięki czemu 
słuchanie muzyki fi lmowej czy orkiestrowej 
nie wiązało się z żadnymi wyrzeczeniami 
w dziedzinie rozciągnięcia basu. Z drugiej 
jednak strony oznaczało to konieczność 
mocnego ściszenia muzyki zawierającej 
naprawdę niskie składowe; w przeciwnym 
wypadku głośnik osiągał kres wychylenia. 
Zakres dostępnej głośności drastycznie 
się kurczył, co pokazały liczne fragmenty 

ścieżek dźwiękowych Hansa Zimmera i nie 
tylko. Rozwiązanie polegające na odcię-
ciu basu poniżej 35 Hz okazało się wysoce 
skuteczne, choć w dalszym ciągu nie był to 
system zapewniający możliwość bezstre-
sowego łojenia basolubnymi kawałkami. 
W tym względzie producent nie pozosta-
wia zresztą złudzeń, rekomendując użycie 
subwoofera. Jego koszt jest, owszem, nie-
mały — wynosi co najmniej 31 tys. zł. Czy 
warto? To zależy. Jeśli słuchamy głównie po 
cichu, nie zapuszczając się z poziomami SPL 
w rejony znacznie powyżej 90 dB, bez sub-
woofera z powodzeniem można się obejść 
i w zależności od potrzeb, okroić bas moni-
torów do 30, 35 lub — sugerowanych przez 
producenta — 40 Hz. Jeśli natomiast sys-
tem ma być pełnopasmowy i pokazywać 
swoją klasę również w sferze dynamiki, to 
dodanie subwoofera z pewnością będzie 
najlepszą ścieżką upgrade’u. Może nawet 
przed zakupem MU1, jako głównego źródła 
i centrali systemu. Dodam jeszcze, że LS1 
świetnie grają po cichu; również pod tym 
względem zapewniają mnóstwo satysfak-
cji. Dodajmy do tego niemalże brak zmian 
barwy w płaszczyźnie pionowej i wyobra-
żam sobie, że — także za sprawą charaktery-
styki promieniowania tych zestawów — ich 
odsłuch w nieidealnych warunkach aku-
stycznych może być lepszy niż zwykle. 
LS1a mają jeszcze jedną cechę, która nie 
jestem pewien, czy może być wyelimino-
wana poprzez dodanie subwoofera. Brzmie-
nie LS-ów jest wyjątkowo gładkie i bezpro-
blemowe, a dzięki temu szalenie przyjemne 
i muzykalne – mimo braku ocieplenia czy 
osłodzenia. Pozwala komfortowo słuchać 
praktycznie dowolnego repertuaru, co 
w kontekście przejrzystości tych głośników 
jest doprawdy niezwykłe. Odczuwałem jed-
nak pewien niedosyt żywiołowości prze-
kazu, poniekąd związany z mikrodynamiką, 
wiążący się z poczuciem ekspresji i zaan-
gażowania słuchacza. W tych dziedzinach 
zabrakło mi przysłowiowej kropki nad i. 
W obliczu całościowych możliwości tych 
kolumn uznałbym to co najwyżej za akcep-
towalny, mały minus. Inna sprawa, każdy 
słuchacz może mieć nieco inny pogląd na tę 
kwestię. 

NASZYM ZDANIEM
Świat audiofi lski od zawsze z dużą rezerwą 
odnosił się do kolumn aktywnych. Gdy 
w dodatku mowa o kolumnach ze zwrot-
nicą cyfrową, ortodoksyjni audiofi le czynią 
wymowny gest i wracają do swojej zabawy 
w zmiany okablowania, wzmacniaczy, źródeł 
czy dokupowanie akcesoriów. Szanuję to 
i doceniam, jednak kieruję do nich szczery 
apel: posłuchajcie Grimmów LS1a. Jeśli 
nie zmienicie zdania, będzie to znaczyć, 
że Wasze dotychczasowe podejście jest 
słuszne. Ale nawet wtedy poznacie nowy, 
wartościowy punkt odniesienia. Obstawiam, 
że wielu z tych, którzy zdecydują się na 
odsłuch LS1a, zapragną rewolucji – tego 
jakże prostego, funkcjonalnego i eleganc-
kiego systemu stereo, który pod względem 
jakości dźwięku odstawia do kąta klasyczne 
konfi guracje sprzętowe, w zdecydowanej 
ich większości. Na początek może to być 
system dwudrożny, bez subwoofera, może 
nawet bez znakomitego MU1. Opcje roz-
woju nie zanikną, a przyjemność ze słu-
chania niemal zupełnie niepodkolorowanej 
muzyki będzie wielka. Trzeba tylko trochę 
odwagi, a przede wszystkim otwartości na 
„nowe”.
Uważam, że LS1a to fenomenalne głośniki, 
które powinny fundamentalnie zmienić 
sposób postrzegania konstrukcji tego 
typu przez audiofi lów. Neutralność, precy-
zja, rozdzielczość, a także przestrzenność 
tych kolumn (mit wąskich przednich ścia-
nek ostatecznie legł w gruzach) są właści-
wie nieosiągalne dla klasycznych systemów 
opartych na głośnikach pasywnych, któ-
rych łączny koszt oscyluje wokół 100–120 
tys. zł, a więc jest zbliżony do kombinacji 
LS1a/LS1i/MU1. Trzeba by wydać naprawdę 
sporo więcej, by osiągnąć ten pułap, przy 
okazji zadowalając się może większą eks-
presją, potęgą, a może także i dynamiką 
(nie zapominajmy jednak o opcjonalnym 
subwooferze!). Bardzo jestem ciekaw, jak 
zabrzmiałyby te kolumny w docelowej kon-
fi guracji, jako pełnopasmowy system trój-
drożny oraz tego, jak gra fl agowy model 
LS1be. Liczę, że będzie dane mi to spraw-
dzić. Póki co, jestem pod dużym wrażeniem 
najtańszego modelu. ■

HIGH-END   Aktywne zestawy głośnikowe Grimm Audio LS1a

POMIESZCZENIE: 30 m2 zaadaptowane akustycznie, panele Vicoustic, Mega Acoustic oraz własnego projektu • ŹRÓDŁO: Grimm Audio MU1 
• AKCESORIA: stoliki Rogoz Audio 4SPB/BBS, StandART STO, platformy antywibracyjne PAB • ZASILANIE: dedykowana linia zasilająca, 
kondycjoner  Keces BP-1200, listwa PowerBASE, kable zasilające KBL Sound Himalaya PRO i Furutech (do kolumn) 

SYSTEM ODSŁUCHOWY
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