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Zestawy głośnikowe Wilson Audio Yvette

Wilson Audio Yvette
Do tej pory z kolumn Wilson Audio testowaliśmy dwie generacje modelu Sasha.
Czas sprawdzić, co potrafi lokujący się oczko niżej, ale nowszy zestaw Yvette.
❙Tekst: Filip Kulpa ❙ Zdjęcia: Wilson Audio, autor
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listopada ubiegłego roku,
i tu pozwolę sobie zacytować bohatera słynnego polskiego
filmu, „nadeszła wielkopomna
chwila”: stery w firmie Wilson Audio
objął 38-letni Daryl Conrad Wilson,
syn założycieli marki – Davida Wilsona i Sheryl Lee Wilson – małżeństwa
z ponad 50-letnim stażem. Historia
Wilson Audio nie należy do pierwszych z brzegu – takich, które na
potrzeby działań marketingowych
nieco ubarwiono. Marka powstała w 1973 r. i od początku jej
istnienia nie było żadnego przejęcia
kapitałowego, żadnej nieciągłości
działań, żadnego bankructwa. Przez
cały ten czas firma nieustannie pracowała na swoją reputację – i robi to
nadal. Sądząc po samych produktach, po tym, jak ewoluują, po tym,
jak są zrobione, jak zapakowane
– jednym słowem: po wszystkim,
co ma znaczenie – jestem sobie
w stanie wyobrazić, z jakim poziomem profesjonalizmu połączonego
z pasją mamy do czynienia w firmie,
której siedziba mieści się w Provo
(stan Utah).
Nie miałem bynajmniej zamiaru
stworzyć laurkę powitalną, samo jakoś tak wyszło. Co ja na to poradzę,
że gdy wypakowuję kolejny system
głośnikowy tej marki, budzi się we
mnie chęć jego posiadania. Tak
przynamniej było z obiema generacjami Sashy. Tym razem bohaterem
testu jest Yvette – kolumna pozornie
dosyć podobna, mająca z Sashą wiele cech wspólnych, ale też różniąca
się kilkoma istotnymi szczegółami,
dzięki czemu udało się obniżyć
cenę – w przypadku polskiego rynku
mowa o niebagatelnej różnicy 44
tys. zł.
Daryl miał swój czynny i znaczący
wkład w powstanie Yvette. Zresztą,
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nie tylko ich. Lista produktów,
w projekcie których „maczał palce”,
obejmuje 31 spośród 57 pozycji.
To także obrazuje tempo, w jakim
rozwija się Wilson Audio. Dzisiejsze
portfolio to już nie 5 ani 8, lecz 14
zestawów głośnikowych, w tym
8 konstrukcji stereo. Obecny szef
zaczął pracować u boku ojca około
2002 roku, ale już jako 4-latek
słuchał muzyki z tatą, gdy ten
wykonywał kolejne, niezliczone
eksperymenty. W 2004 roku zaczął
pracę jako technik, oceniając przy
tym wpływ rezystorów i innych
komponentów na brzmienie
systemu. Przez lata składał gotowe
kolumny, zajmował się techniką
produkcji obudów. Wie o konstrukcji
tych kolumn bardzo wiele, choć nie
jest inżynierem akustykiem. Ale nie
musi. Ojciec pozostaje aktywnym członkiem działu R&D oraz
ambasadorem projektu swojego
życia – WAMM Master Chronosonic
– o którym pisaliśmy miesiąc temu.
Nawiasem mówiąc, Dave Wilson
zdał sobie sprawę, że aby oddać się
nieprzemijającej pasji tworzenia najlepszych systemów głośnikowych,
musi usunąć się na bok, oddać pole
swojemu następcy. Nauczył syna
nie tylko, jak prowadzić firmę, ale
też wielu pozornie drobnych rzeczy
– np. tego, jak opracowywać protokoły kontrolne z sesji odsłuchowych.
Daryl jest z wykształcenia ekonomistą, ale ma też wielkie zamiłowanie
do sztuki i designu. W wielu produktach Wilsona – w szczególności tych
zorientowanych na rynek A/V (kina
domowego) – nowy CEO miał okazję
wykazać się swoimi umiejętnościami. Jak już wspomniałem, dotyczy to
także testowanego modelu Yvette,
który zastąpił Sophię trzeciej
generacji.

Komora głośnika średniotonowego jest
wentylowana wąską, wytłumioną szczeliną.

KROK PIERWSZY
Wydawać by się mogło, że
wypakowywanie i ustawianie ważących prawie 80 kg
kolumn to zadanie na długie
zimowe wieczory, do którego
niezbędna będzie pomoc
kolegi i jeszcze sąsiada. Nic
z tych rzeczy. Zainstalowanie
Yvette zajęło (mnie samemu)
nie więcej niż 20 minut. Tyle
czasu zajmuje odkręcenie
dwóch drewnianych wiek
skrzyń ustawionych pionowo,
następnie wyciągnięcie
kolumn, które fabrycznie mają
założone kółka. O wiele więcej
zachodu jest ze średniej klasy
kolumnami wyposażonymi
w dokręcane cokoły.
Nieco później przychodzi kolej
na akcesoria, w szczególności
na wkręcane kolce, dzięki którym kolumny siadają pewniej,
nie drgną już o milimetr, stając
się tak stabilne, że gdyby się
uprzeć, to można by przez nie
skakać. Wysokość prawie 110
cm (z kolcami) na to pozwala.
Yvette, pozostawione na
kółkach, rosną o kilka centymetrów w górę, co zmienia
balans tonalny wskutek
uniesienia osi optymalnego
odsłuchu powyżej uszu, gdy
zasiadamy w wygodnym fotelu. Niemniej, kółka są genialne
na etapie szukania optymalnego miejsca dla kolumn.
Bardzo łatwo daje się wtedy
kolumny przesuwać – nawet
po dość grubej wykładzinie.
W drugim kroku powinniśmy
zajrzeć do przepięknie
wydanej… chciałem napisać
instrukcji obsługi, ale to
bardziej album – kolorowa ilustrowana lektura wydana na
grubym kredowym papierze.
I w gruncie rzeczy nie jest to
album, lecz jednak instrukcja.
Mnóstwo tu cennych informacji – łącznie z opisem procedury WASP (Wilson Audio
Setup Procedure), którą warto
poznać. Znów niby drobiazg,
ale jakże zmieniający sposób
postrzegania produktu.

Płacimy nie tylko za sam
produkt i całe know how, ale
także całą tę otoczkę, a więc
i szacunek, jaki konstruktor
i producent okazują nabywcy.

ALEŻ TO SĄ OBUDOWY!
Osią tematyczną projektu
Yvettesą dwa aspekty: zachowanie w dziedzinie czasu oraz
silnie zredukowane drgania
i rezonanse obudów. Jednak
w przeciwieństwie do Sashy
oraz jeszcze droższych modeli,
Yvette mają jednoczęściowy
korpus. Sekcja średniowysokotonowa nie jest regulowana
mechanicznie, zatem nie
można jej precyzyjnie dostosować do wysokości i odległości
odsłuchu. Yvette pozbawiono
więc pewnej elastyczności
instalacyjnej. To słuchacz, ze
swoim miejscem odsłuchu,
powinien się dopasować do
kolumn, nie na odwrót. Linia
jednakowych odległości od
tweetera i głośnika średniotonowego przebiega mniej więcej poziomo, na wysokości pomiędzy obydwoma głośnikami.
Ich płaszczyzny są wyraźnie
względem siebie nachylone:
tweeter kieruje minimalnie
w stronę podłogi, średniotonowiec – w sufit. Skośne
ustawienie względem podłogi
ma również głośnik basowy
(co ciekawe, fragment poniżej
niego jest już prostopadły
do podłogi – by zaoszczędzić
miejsce) – wszystko po to, by
jak najlepiej „skleić czasowo”
wszystkie trzy przetworniki.
Oczywiście, każdy z nich, wraz
ze zwrotnicami, wprowadza
nieuniknione zniekształcenia
fazowe, lecz, jak twierdzi konstruktor, precyzyjne mechaniczne wyrównanie czasowe
głośników jest kluczowe.
Obudowy zaprojektowane przy
użyciu najnowocześniejszych
narzędzi badawczych, takich
jak interferometr laserowy
wykonano w większości
z dwóch kompozytów (trzeciej
generacji materiału „X” oraz „S”

dedykowanego obudowom głośników
średniotonowych). Pod tym względem – gdy badamy obudowy podczas
głośnego grania – nie czuć żadnego
regresu względem Sashy 2.
Sztywność, inercja, niepodatność na
drgania – trudno to porównywać z jakimikolwiek normalnymi czy nawet
innymi bardzo drogimi zestawami
głośnikowymi. Obudowy Yvette zachowują się jak skała. Ścianki boczne,
tył czy góra odzywają się dopiero przy
znacznych poziomach SPL, zaś pracy
frontów w ogóle nie sposób wyczuć
ze względu na obecność wspomnianej
tkaniny – i jest to zapewne drugi powód, dla którego jest ona stosowana.
Nie trzeba tłumaczyć korzyści wynikających z eliminacji (czy znacznej
redukcji) efektu grania obudów.
Odgroda głośnika średniotonowego jest wykonana z kompozytu S,
natomiast głośników wysokotonowego i basowego – ze wspomnianego
kompozytu X. Oczywiście, z zewnątrz
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Obicie frontów grubą miękką tkaniną
ma na celu znaczne ograniczenie odbić
fal dźwiękowych, a więc i dyfrakcji.
Sprzyja też tłumieniu drgań czołówek.

nie widać żadnych połączeń – wydaje
się, że odbudowy są monolityczne. Całe
kolumny swoim piramidalnym kształtem
i proporcjami wyraźnie nawiązują do
Sashy. Są mniej pękate, optycznie lżejsze i na pewno ładniejsze niż Sophia.

GŁOŚNIKI
Układ i wielkości głośników zachowano
(w porównaniu z Sophią 3), jednak one
same są inne. Yvette przejęły trzeciej
generacji tekstylny kopułkowy głośnik
wysokotonowy (Convergent Synergy
Tweeter MkIII) – od Sashy 2, a także modelu Alexx. Prototypy kopułek diamentowej i berylowej zostały wyrzucone do
kosza, gdyż nie spełniły pokładanych
oczekiwań. Nowy tweeter ma nową komorę wytłumiającą i charakterystyczny
wzór antydyfrakcyjny na froncie.

Przetwornik średniotonowy
o średnicy 178 mm pochodzi
z Alexandrii XLR i wykorzystuje papierową membranę
o profilu zbliżonym do
eksponencjalnego, z głęboko
osadzonym centrum (cewką).
W górnej części obudowy,
z tyłu, na wysokości tweetera, znajduje się podłużna
szczelina wentylacyjna.
W jej wnętrzu widać sporą
ilość wytłumienia. Zadaniem
otworu jest „uwolnienie”
omawianego głośnika od
kompresji akustycznej –
niekorzystnego zjawiska
w odniesieniu do jednostek
średniotonowych o dużym
wychyleniu membrany – a do
takich konstrukcji zalicza się
użyta „osiemnastka”.
10-calowy (25-cm) głośnik
niskotonowy został stworzony dla Alexii i jest pochodną
konstrukcją w stosunku do
mniejszego z wooferów,
zastosowanych w modelu
Alexx. Tu również membrana
jest wykonana z twardego
papieru. Nawiasem mówiąc,
na przykładzie wszystkich
obecnych konstrukcji Wilsona
widać, jak wciąż wielki potencjał mają tradycyjne materiały, celuloza oraz jedwab, i jak
chętnie wraca się do nich po
latach fascynacji wszystkimi
sandwiczami, włóknami
węglowymi, kewlarem itd.
Sekcja basowa jest wentylowana do tyłu dostrojonym
do niskich 23 Hz portem
umiejscowionym asymetrycznie z tyłu. Jest on w całości
aluminiowy.
Pojedyncze zaciski głośnikowe znajdują się (wygodnie) przy samej podłodze,
ale nie wiedzieć czemu są
rozstawione tak wąsko, że
przy stosowaniu dłuższych
widełek może dojść do zwarcia plusa i minusa. Trzeba
zwracać uwagę na staranne
prowadzenie przewodów,
dobrze jest unikać ich przypadkowego potrącania.

System

odsłuchowy
POMIESZCZENIE:

30 m2 zaadaptowane
akustycznie, dość silnie
wytłumione, kolumny
ustawione w dużej
odległości od ścian
ŹRÓDŁO: Auralic
Aries (FW. 4.1.0) (USB
audio out) + Meitner
MA-1 DAC

PRZEDWZMACNIACZ:

Conrad-Johnson ET2
WZMACNIACZE
MOCY: Audionet

AMPI V2, Reimyo
KAP-777

INTERKONEKTY:

Stereovox HDSE,
Albedo Metamorphosis
KABLE
GŁOŚNIKOWE:

KBL Sound Red Eye
Ultimate
AKCESORIA: stoliki
Rogoz Audio 4SPB/
BBS, StandART
STO, platformy
antywibracyjne PAB
ZASILANIE:

dedykowana linia
zasilająca, listwy
prądowe Furutech
f-TP615, GigaWatt
PF-2, kable zasilające
KBL Sound Red Eye
Ultimate, Spectrum,
Zodiac

BRZMIENIE
Chwilę po podłączeniu tych
bestii znów poczułem się,
jakbym ubierał dobrze dopasowane, ale już lekko rozchodzone buty (dobrej marki).
Nic nie uwiera. Standardy
z kolumnami high-end, także
tymi bardzo drogimi, w tym
zakresie bywają rożne, by nie
powiedzieć, że z reguły inne.
Byłem zadziwiony tym, jak
w sumie niewielka zmiana
w charakterze dźwięku nastąpiła po zastąpieniu przez
Yvette moich wiekowych już
Zollerów. Przecież zmiana
kolumn to zawsze rewolucja
w systemie oraz następujący po niej okres adaptacji
do nowego brzmienia. Tym
razem – podobnie zresztą jak
i poprzednio, gdy testowałem

Pod aluminiową płytą na tylnym panelu ukryto wymienne rezystory
dla tweetera i głośnika średniotonowego. Wstawiając inne wartości
można uzyskać korekcję brzmienia.

Sashę – ten efekt się nie ujawnił.
Oczywiście, zmianę, tj. poprawę
jakości dźwięku dało się bez trudu
uchwycić, ale skala tych przeobrażeń nie była drastyczna. To bardzo
dobry znak. Świadczy bowiem
o tym, że Yvette są pozbawione
specyfiki, jaką nietrudno przypisać
znakomitej większości zestawów
głośnikowych. Są jak dobrze
zrobiony kominek w salonie: odpalamy i od razu czujemy się lepiej.
Coś jest w tym skojarzeniu: Yvette
potrafią poprawić nastrój. Nie są to
kolumny z gatunku bezdusznych
cyborgów emitujących odpowiednio wycyzelowane dźwięki, epatujących rozdzielczością, detalem,
nieprawdopodobnym wglądem
w nagranie, jakąś hiperczystością
wokali, nadzwyczajną szybkością, wybitną artykulacją. We
wszystkich tych aspektach Yvette
reprezentują wysoki, high-endowy
poziom jakości. Ale zupełnie nie
w tym rzecz.
Charakterologicznie dość blisko
im do Sashy serii 2, ale z całą
pewnością nie jest to jedno i to

samo. Choć trudno porównywać
kolumny głośnikowe tej klasy
na przestrzeni ponad roku, to
zważywszy na niezmienność
platformy testowej i pomieszczenia, myślę, że mogę się pokusić
o kilka miarodajnych obserwacji.
Otóż uważam, że w projekcie
Yvette bardziej postawiono na
ciepło, dociążenie, jednocześnie
dopuszczając więcej łagodności i zaokrąglenia. To (chyba)
miał być głośnik do bardziej
relaksującego, mniej skupionego
odsłuchu, jak również – tak mniemam – dla tych, którzy preferują
jeszcze nieco obszerniejszy
niski bas. Żeby jednak nie było
niedomówień: geny Sashy
i innych modeli Wilsona są tu
zdecydowanie wyczuwalne.
Swoboda, zupełny brak stresu
i kompresji przy naprawdę
głośnym graniu, zamiłowanie
do tworzenia rozmachu, skali
dźwięku – to wszystko tu otrzymujemy, i to z nawiązką. Scena
dźwiękowa upaja swą swobodą
i głębią. Oceniając głębię obrazu

Taki sam wykres (z nieco inną skalą) można znaleźć w instrukcji obsługi.
Zmierzona wartość minimum impedancji zgadza się z dokładanością do
setnej (!) części oma z wartością podawaną przez Wilsona. Który inny
producent jest równie rzetelny?
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DYSTRYBUTOR Audiofast, www.audiofast.pl
CENA (ZA PARĘ) 133 301 zł

OCENA

HIGH-END

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja: 3-drożna BR
Głośniki: 250-mm woofer papierowy,
178-mm średniotonowy,
25-mm kopułka tekstylna
Impedancja znamionowa: 4 Ω /
min. 2,94 Ω (przy 90 Hz)
Efektywność: 89 dB (2,83 V/1 m)
Minimalna moc wzmacniacza: 50 W
Pasmo przenoszenia:
20 Hz – 25 kHz (± 3 dB)
Wymiary (wys. x szer. x głęb.):
1040 x 337 x 509 mm
Masa: 79,4 kg
przestrzennego, staramy się zwykle używać
nagrań, w których ta głębia jest zarejestrowana w sposób naturalny lub niekiedy dodana
w postprodukcji. W przypadku Yvette, głębia
jest… jakby wszędzie, to znaczy (prawie) w każdym nagraniu. Nie chodzi rzecz jasna o hektary
przestrzeni za kolumnami, lecz trójwymiarowość obrazu dźwiękowego jako taką. Włączamy
stare Genesis (choćby takie „Trick of the Tail”)
i mimo że nagranie nie nie jest jakieś wybitne,
to od razu czujemy efekt 3D. Nagle system
zrywa z manierą grania w sposób bardziej
czy mniej szczegółowy, ale jednak ściśnięty,
tylko po prostu się otwiera. Wchodzi w pokój,
nie atakując jednak słuchacza. Yvette lubią
jednak trzymać dystans. Możliwe, że poniekąd
to wszystko jest zasługą basu, ale z pewnością
nie tylko. Po prostu w przynajmniej dobrych
nagraniach czuć te – jakże potrzebne – odstępy
pomiędzy instrumentami i wokalami.
Yvette mają też pewną specyfikę: przejawiają
tendencję do powiększania wokali. Duet
Mark Knopfler i James Taylor w „Sailing to
Philadelphia” zajmował ponad pół bazy kolumn
(wynoszącej 2,6 m), czyli więcej niż zwykle.
Nie pamiętam, by podobny efekt występował
w przypadku Sashy Series 2, acz nie twierdzę
kategorycznie, że pod tym względem obie
konstrukcje bardzo się różnią. Może to wynikać
z obszerności niskiej średnicy – efektu, które
wywołuje w moim pokoju ustawienie, ale które
w zdecydowanej większości kolumn pomaga
w uzyskaniu odpowiedniego wypełnienia.
Yvette z całą pewnością tego wsparcia nie
potrzebują i być może dlatego powiększają
wszystko, co dzieje się w obszarze od 500 Hz
w dół. Powiedziawszy to, muszę pójść o krok
dalej ze stwierdzeniem, że brzmienie tych
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kolumn jest wyjątkowo masywne i potężne.
A zejście basu to już prawdziwa uczta dla miłośników tego typu sensacji. Yvette z siłą wodospadu wstrzeliwały się w niski rezonans osiowy mojego pomieszczenia (28,5 Hz), schodząc
efektywnie do 20 Hz, a nawet nieco poniżej
(!). Najniższy bas oferowany przez te kolumny
jest naprawdę niesamowity. I to nie dlatego,
że w ogóle jest odtwarzany, lecz ze względu
na swoją jakość – czystość i czytelność. Brak
zniekształceń, szumów turbulencyjnych w tym
zakresie pasma (pamiętajmy, że mamy do
czynienia, jakby nie było, z bas-refleksem) – to
wszystko jest jakby trochę z innego świata.
Średni bas, patrząc obiektywnie, był podawany
z nadmiarze, ale to niestety bardziej specyfika
mojego pomieszczenia niż samych kolumn.
Niskie tony Yvette są bezwzględnie pierwszoligowe, mimo że minimalnie zaokrąglone.
Cechuje je kapitalna jędrność, stabilność i brak
ewidentnego zmiękczenia. To, które słychać,
jest subtelne i nadaje muzyce potrzebne
ciepło, swoisty urok. Wydaje mi się, że Sasha
dysponuje lepszą kontrolą i produkuje nieco
bardziej zdyscyplinowany bas. Nie mogę tego
stwierdzić z całą pewnością, ale sądzę, że tak
właśnie jest, a wnoszę to na podstawie różnic
pomiędzy zachowaniem kolumn referencyjnych
a testowanych (w tych samych warunkach).
Wysoki skraj pasma jest w Yvette lekko spolerowany (czytaj złagodzony) i będzie to chyba
ewidentne dla wszystkich tych, którzy są na
co dzień przyzwyczajeni do twardych kopułek.
Co ważne jednak, góra zachowuje świetną
detaliczność i nie popada w przesadne wysłodzenie. W konsekwencji napowietrzenie sceny
jest takie, jakiego oczekujemy, choć znajdzie
się wiele kolumn bardziej imponujących pod

tym względem – na pewno.
Pomiar RTF w miejscu odsłuchu nie wykazał,
aby góry brakowało – w rzeczywistości była
ona znakomicie zrównoważona i jedynie przy
20 kHz zanotowałem spadek, ale to zapewne
wskutek ustawienia (osie kolumn krzyżowały
się wyraźnie za fotelem odsłuchowym). Po znalezieniu optymalnej wysokości odsłuchu, zrównoważenie pasma średnio-wysokotonowego,
począwszy od 700 Hz do 20 kHz, okazało się
bardzo dobre – charakterystyka RTF 1/6 okt.
mieściła się w polu ±3 dB. Ocieplenie brzmienia
Yvette jako całości wynika z obfitości basu
i dolnej średnicy, nie zaś z manipulacji w środku
pasma czy na jego przełomie z wysokimi tonami. Choć niewielkie obniżenie przedziału 1–2,5
kHz jest jednak zauważalne.
Tak czy inaczej, spójność brzmienia Yvette,
a w związku z tym barw – jest w moim odczuciu
znakomita i znacząco przewyższa to, co ma do
zaoferowania wiele zestawów głośnikowych
high-tech. Jedynie okazjonalnie pojawiająca się
„dosłowność” w wyższej średnicy minimalnie
zaburza ten niemal perfekcyjny obraz – tak czy
inaczej wspaniałego – zestawu głośnikowego.

NASZYM ZDANIEM
Jaka w tym wszystkim rola syna, a ile
zasług nieprzejednanego i perfekcyjnego
Dave’a Wilsona – tego nie wiem. Ale wiem
jedno: Yvette dołączają do grupy bardzo drogich zestawów głośnikowych high-end (z całą
pewnością nie jak na standardy „wilsonowskie”,
ale na polskie – na pewno), które śmiało mogę
polecić. A jak Czytelnikom chyba już wiadomo,
w tej klasie sprzętu z przyznawaniem rekomendacji wcale nie jestem jakoś szczególnie
wyrywny. ■

