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Równo cztery lata po spotkaniu z Argonami 3 
nadszedł czas zapoznać się z nową wersją tych 
monitorów – oznaczoną literą S. 

❙Tekst i zdjęcia: Filip Kulpa

Amphion jest niewielkim producentem 
z Finlandii, który w tym roku koń-
czy 18 lat. Siedziba firmy mieści się 

Kuopio – tam też znajduje się fabryka. Szefem 
przedsięwzięcia, niezmiennie od lat, pozostaje 
założyciel marki – Anssi Hyvonen. 
Argon 3S to następca recenzowanego na na-
szych łamach we wrześniu 2012 roku modelu 
Argon 3. Patrząc na te kolumny od przodu nie 
sposób dostrzec jakąkolwiek zmianę – nowy 
model „S” wygląda identycznie jak stary. 
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Amphion Argon 3S

Modyfikacje widać dopiero po odwróceniu  
względnie niedużych skrzynek – na tylnej 
ściance pojawiła się membrana (jak się oka-
zuje, bierna) oraz dwa nietypowe terminale 
głośnikowe. 

BUDOWA 
Pierwsze, co zwraca uwagę, to bardzo 
szeroki kołnierz, a w zasadzie falowód 
głośnika wysokotonowego. Ma zewnętrzną 
średnicę niemalże dorównującą średnicy 

kosza głośnika nisko-średniotonowego (18 
cm). Bez wątpienia element ten ma istotne 
znaczenie dla rozpraszania fal dźwiękowych 
przez górny przetwornik, a co za tym idzie – 
dla dyspersji całych zespołów głośnikowych. 
Gdy dodamy do tego leżącą oktawę niżej niż 
zwykle częstotliwość podziału (1600 Hz), jasne 
staie się, że właśnie kontrola dyspersji jest 
jednym z ważniejszych założeń projektowych 
w przypadku tych kolumn. Zresztą producent 
eksponuje ten fakt w materiałach firmowych, 
używając terminu U/D/D (Uniformly Directive 
Diffusion), wyjaśniając przy tym, że chodzi o to, 
by kolumny w mniejszym stopniu oddziaływały 
w pomieszczeniem. 
Pisząc te słowa, znam już wyniki pomiarów 
akustycznych (nie publikujemy ich z braku 
miejsca, zainteresowanych odsyłamy na naszą 
stronę avtest.pl do zakładki „Pomiary kolumn”). 
Wynika z nich jasno: falowód w połączeniu 
z małą częstotliwością podziału (i niezbyt 
łagodnymi filtrami) zapewnia wręcz wzorcowe 
promieniowanie w pionie. Rodziny charaktery-
styk ±10 stopni niemalże zachodzą na siebie 
(różnice mieszczą się w przedziale ±1 dB,  
choć przy 4 kHz rozbiegają się nieco bardziej). 
Z kolei w poziomie wyraźnie widać wyraźny 
wpływ tuby, która zawęża rozpraszanie przez 
tweeter przy kątach większych niż 15o. Z tego 
względu możliwe jest skuteczne sterowanie 
poziomem wysokich tonów poprzez skręcanie 
osi zestawów do lub od miejsca odsłuchu 
(jeśli „celujemy” kolumnami w punkt odsłuchu, 
natężenie wysokich tonów będzie największe 
i z reguły – nadmierne). 
Obudowy wykonano ze średniej grubości płyt 
MDF i porządnie od wewnątrz wzmocniono. 
Zdjęcie ukazuje kształt i ustawienie struktury 
ożebrowania, której nie było w poprzedniej 
wersji zestawów. Największą zmianą kon-
strukcyjną jest jednak zastąpienie bas-refleksu 
droższym i bardziej zaawansowanym rozwią-
zaniem, czyli radiatorem pasywnym. Jest nim 
aluminiowa membrana dociążona ciężarkiem, 
który pozwolił uzyskać stosunkowo niskie 
zestrojenie układu rezonansowego. Z wykresu 
impedancji wynika, że częstotliwość ta wynosi 
ok. 37-38 Hz. Moduł impedancji nie spada 
poniżej 5 omów (analogicznie jak u poprzedni-
ka), przy czym wartość ta utrzymuje się w dość 
szerokim zakresie od 150 do 300 Hz. Z tego 
względu należy Amphiony uznać za obciąże-
nie nie 8-, a 6-omowe. Znaczna zmienność 
wartości modułu impedancji (sięga ona 56 Ω 
przy 1,6 kHz), której towarzyszą duże kąty 
fazowe (±66o) każe z rozwagą podchodzić do 
pomysłu stosowania wzmacniaczy lampowych 
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– szczególnie tych, które mają impedancję 
wyjściową rzędu 2-3 Ω. Wówczas podbicie 
okolic 1,5 kHz jest niemal pewne. Zmierzona 
wartość efektywności pokrywa się z deklaracją 
wytwórcy – 87,2 dB/2,83 V/1 m, choć subiek-
tywnie kolumny zdają się cichsze. 
Zastosowane głośniki pochodzą z katalogu nor-
weskiego SEAS-a. Tweeter wydaje się być tą 
samą, tytanową kopułką, lecz trudno to stwier-
dzić ponad wszelką wątpliwość ze względu na 
niemożność obejrzenia go od tyłu. Siateczka 
zabezpieczająca kopułkę przed uszkodzeniem 
mechanicznym jest niezdejmowalna. 
6,5-calowy woofer ma membranę aluminiową 
i nieruchomy korektor fazy, a jego układ ma-
gnetyczny jest pojedynczy, nie zaś podwójny, 
jak w poprzedniej wersji kolumn. Mamy więc 
kolejną różnicę między nową a starą „trójką”.  
Kolumny wyposażono w pojedyncze zaciski 
głośnikowe – jednak tym razem już nie WBT, 
a lepsze (jak można sądzić) – terminale Argento 
Audio. Dopóki stosujemy końcówki bananowe, 
problemu nie ma – świetnie zabezpieczają 
je przed przypadkowym zwarciem. Jednak 
podłączanie widełek, a przede wszystkim próba 
ich dokręcania mało sztywnymi plastikowymi 
tubusami nie wypada najlepiej. Widełki mają 
tendencję do wyślizgiwania się i zwyczajnie 
trudno je pewnie zamocować. Hmm…
Producent oferuje duże możliwości w zakresie 
personalizacji wyglądu zestawów. Dostępne są 
trzy rodzaje naturalnych oklein (brzoza, wiśnia, 
orzech) oraz matowe wykończenia lakierowa-
ne: czarne (które, jak widać na zdjęciu, jest 
tak naprawdę szare) i białe. Do tego dochodzą 
różne kombinacje kolorów siatki woofera 
i falowodu: czerń, biel lub jeden z 9 kolorów 
standardowych, bądź paleta RAL (opcja za 
dopłatą). 

BRZMIENIE
Zdarza się, że kolumny grają tak jak wygląda-
ją – to znaczy, że istnieje dość ścisła korelacja 
pomiędzy naszym „wyobrażeniem”, czy raczej 
antycypacją brzmienia na podstawie wyglądu. 
Czynnikiem kształtującym tego typu oczeki-
wania są na przykład metalowe membrany, ale 
nie tylko. Choć stronię jak się da od tego typu 
ocen, a w zasadzie stereotypów, to muszę 
przyznać, że czasem wspomniana korelacja jest 
wyraźna. Występuje ona również w przypadku 
Amphionów. Producent twierdzi, że Argony 3S 
mają cechy studyjnych monitorów – że odtwa-
rzają muzykę, nic (albo jak najmniej) od siebie 
nie dodając. Uważam, że nowe trójki to głośniki 
precyzyjne i przejrzyste, jednak pod względem 
tonalnym barwowym dość jasne i szczupłe. 
Jeśli to mieści się w konwencji „brzmienia stu-
dyjnego”, to zgoda – można uznać, że Amphiony 
mają cechy monitorów studyjnych. Nie jestem 
jednak o tym w pełni przekonany. 
Pierwsze, co przychodzi do głowy, gdy słucha 
się tych monitorów to zwiewność okraszona 

lekko metalizującym połyskiem. Chodzi tu o ten 
specyficzny rodzaj dźwięczności, jaki zapew-
niają metalowe membrany głośników. W części 
nagrań efekt ten ogranicza się do wspomnia-
nego połysku, swoistego wykończenia dźwię-
ków o średnich i wyższych częstotliwościach, 
w niektórych jednak – szczególnie rockowych 
(choćby stare Genesis – „Trick of the Tail”) 
– idzie dalej, prowokując twardość i agresję. Ale 
zaraz, zaraz: przecież to są słabsze jakościowo 
nagrania, a kolumny jedynie ten fakt obnażają, 
czyż nie tak? Ujmę to następująco: można 
przyjąć takie tłumaczenie, jeśli się bardzo chce. 
To wygodne z punktu widzenia konstruktora, 
słuchacza – już mniej. 
W gruncie rzeczy, Argony są dosyć chime-
ryczne – nie tylko w kwestii jakości nagrania, 
ale też typu repertuaru. Z przyjemnością, 
w poczuciu zupełnego komfortu, słuchało 

Zaciski głośnikowe może i są świetne pod 
względem swoich właściwości elektrycznych, 
lecz zdecydowanie wolą banany niż widełki. 

Membrana bierna jest w rzeczywistości 
wooferem z dociążoną membraną  
i wymontowanym układem napędowym. 
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mi się koncertów fortepianowych Chopina 
w wykonaniu Krystiana Zimermana. Fortepian 
brzmiał odrobinę chudo i troszkę ciemno, ale 
wybrzmienia były czyste, nic nie raziło. Czuć 
było wielką kulturę przekazu i znakomitą 
wprost przejrzystość rozumianą jako „cienkość” 
kurtyny oddzielającej pokój odsłuchowy od sali 
koncertowej. Amphiony potrafią wybornie prze-
kazywać szmery tła, szumy nagrań, ogólnie 
rzecz biorąc są bardzo detaliczne. 
Gdy na playliście wybijała pozycja w rodza-
ju Dire Straits czy wspomnianego Genesis, 
odruchowo przygotowywałem się na szczupłe, 
nieco jasne granie. Przyczyna tego stanu rze-
czy, raczej nie tkwi w podkreśleniu wysokich 
tonów, bo ten efekt – jak już wspomniałem – da 
się regulować ustawieniem kolumn. Prawdziwy 
powód to subiektywnie lekki zakres niskiej 
średnicy – ten fragment pasma, który w dużej 
mierze, wraz z niskimi tonami, odpowiada 
za poczucie wypełnienia, gęstości dźwięku. 
Wspomnianej gęstości brzmień Amphiony nie 
serwują za wiele. Są dość szybkie i konturowe, 
a na ogół, przy niezbyt głośnym słuchaniu, 
także całkiem czyste, schludne. Jednak nigdy 
nie jest to granie ciepłe, masywne, obszerne. 
Recenzowane niemal równolegle monitory 
Russella K – mimo że nie brzmią ewidentnie 
ciepło, w bezpośrednim porównaniu wyda-
wały się „ciepłymi misiami”. Nie znaczy to, 
że Amphiony brzmią jednoznacznie gorzej. 

Wybornie rekonstruują scenę, oferując wprost 
znakomite, wycięte niczym skalpelem, ognisko-
wanie instrumentów. Byłem zadziwiony tym, 
jak czytelne były zmiany w symetrii obrazu 
stereo przy niewielkim poruszaniu głowy. 
Również zmiany barwy były całkiem wyraźne. 
Co ciekawe, nieraz odnosiłem też wrażenie, 
że wokale są czystsze, bardziej neutralne. 
W ogóle, w notatkach pojawiały się zapiski 
o równiejszym zakresie średniotonowym niż 
u rywala. Gdy spojrzymy na wyniki pomiarów 
charakterystyki częstotliwościowej, rzeczywi-
ście wyższy środek i niższe soprany są bardziej 
gładkie. 
Należy również zdecydowanie pochwalić 
jakość niskich tonów. Są dość dyskretne, 
ale świetnie zebrane, obdarzone kontrolą, 
czytelną krawędzią, niezłym atakiem (choć 
w skali bezwzględnej stosunkowo płytkim) 
i krótkim  (ale nie za krótkim) wybrzmiewa-
niem. Z dobrym wzmacniaczem nie odczujemy 
żadnego przeciągania, spowolnienia czy 
zaokrąglenia omawianego zakresu. Potęga 
basu w nagraniach rozrywkowych i jazzowych 
niekiedy wydawała się większa niż w przy-
padku Russell, lecz rozciągnięcie oceniam jako 
nieco gorsze, chociaż wciąż niezłe, przy tych 
gabrytach skrzynek.
Zakres dynamiczny makro limituje dopuszczal-
na amplituda wychyleń membran wooferów 
– nie jest ona zbyt duża (taki urok zastosowa-
nych Seasów), jednak w ramach rozsądnych 
limitów mocowych, Argony „wyrabiają” się 
całkiem nienajgorzej, trzymając fason aż do 
dosyć wysokich poziomów SPL. Odporność na 
kompresję w zakresie niskich tonów mogła by 
być większa. Nie są to więc kolumny stworzone 
do ostrego „łojenia”. W zasadzie nie powinno to 
dziwić – to też po nich jakby widać…

NASZYM ZDANIEM
Jeśli lubicie precyzyjne, dobrze konturowane, 
klarowne brzmienie bez efektów zmiękczają-
co-ocieplających, to fińska propozycja może 
należeć do ścisłej czołówki kandydatów do 
odsłuchu, a może i zakupu. Audiofile ocze-
kujący łagodniejszej odmiany neutralności 
powinni spróbować z gęsto, ciepło brzmiącym 
wzmacniaczem, ale raczej tranzystorowym. 
Zresztą tego typu połączenie w ogóle sprawdzi 
się najlepiej, niezależnie od preferencji. ■

Zwrotnica składa się z bardzo porządnych 
komponentów. Jest naprawdę spora. Nisko 
cięty tweeter ma, niestety, zabezpieczenie. 

Wewnątrz obudowy znajduje się takie oto, 
niebanalne wzmocnienie. Perforowana 
pianka pokrywa wszystkie ścianki. 

Jak widać, woofer pochodzi od Seasa. 
W porównaniu z Argonami 3 nie ma już 
podwójnego magnesu.

OCENA 85%
KATEGORIA SPRZĘTU B 

DYSTRYBUTOR Audio Klan, 
www.audioklan.com.pl 
CENA (ZA PARĘ) 9900 zł
Dostępne wykończenia: białe z czarnymi wykoń-
czeniami, całe białe, czarne, szare, trzy okleiny 
do wyboru (brzoza, orzech, wiśnia), 9 kolorów 
maskownic + paleta RAL (na zamówienie)

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja: 2-drożna, membrana bierna
Głośniki: 165-mm nisko-średniotonowy Seas 
z aluminiową membraną, 25-mm kopułka 
tytanowa
Impedancja znamionowa*: 6 Ω (min. 5,0 Ω)
Podział pasma: 1600 Hz
Efektywność*: 87,2 dB (2,83 V/1 m)
Zalecana moc wzmacniacza: 20-150 W
Pasmo przenoszenia: 
30 Hz – 25 kHz (± 6 dB)
Wymiary (wys. x szer.  x głęb.): 
380 x 191 x 305 mm
Masa: 12 kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OCENA
10

Bardzo czyste i zwiewne brzmienie z lekko podkreśloną górą i 
niezbyt obszernym niskim środkiem.

NEUTRALNOŚĆ

Znakomita, jeśli chodzi oddanie detali, nieco mniej pod 
względem barwowym. 

PRECYZJA

Wiele będzie zależeć od umiejętnego zestrojenia toru. 
Potrzebny obszernie i ciepło brzmiący. 

MUZYKALNOŚĆ

Wyjątkowo szeroka, swobodna scena z punktowym 
oddaniem lokalizacji. 

STEREOFONIA

To monitory, więc siłą rzeczy erupcji dynamiki nie zaznamy. 
Zakres makro nieco ograniczony przez woofery. 

DYNAMIKA

Bardzo umiejętne, profesjonalne zestrojenie z akcentem 
na krawędź i precyzję. Jednocześnie jednak dobre jest 
rozciągnięcie.

BAS  

*– wartości zmierzone 

WYNIKI POMIARÓW --> ZAJRZYJ NA AVTEST.PL 


