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Pamiętam, jak czytałem tekst Norberta, który jako pierwszy w naszej redakcji miał bliskie 

spotkanie z urządzeniami firmy Devialet. Wtedy od razu pomyślałem „kosmos”. Dlatego 

nieprzypadkowo piszę o bliskim spotkaniu, bo faktycznie, kontakt z głośnikiem Phantom 

przypomina zderzenie z technologią rodem z innej, oddalonej o lata świetlne planety. 

Absolutnie wszystko, co dotyczy tego produktu, wydaje się niewiarygodne. Począwszy od 

aspektów wizualnych, przez zawartą w nim technologię, a skończywszy na astronomicznej 

cenie. Mógłbym napisać takie oklepane hasło, jak „Devialet Gold Phantom, to Mercedes 
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wśród głośników bezprzewodowych”, ale 

uwierzcie mi, Mercedes nie wyróżnia się wśród 

samochodów tak, jak Phantom wśród głośni-

ków. Swoje najnowsze dzieło producent nazywa 

„Ewolucja rewolucji” i chyba nic lepszego nie 

można wymyślić. Model „Gold Phantom” jest 

dążeniem do perfekcji francuskich inżynierów, 

którzy postanowili zrobić coś jeszcze lepszego 

niż poprzednie modele „Phantom” i „Phantom 

Silver”. Myślę, że z samą nazwą nie było proble-

mów, bo nasuwa się sama, ale z poprawieniem 

czegoś tak świetnego był już na bank gorzej. 

Cała przygoda z głośnikiem zaczyna się 

w momencie dostarczenia paczki przez kuriera. 

Phantom zaczyna zaskakiwać już w pudełku. 

Wymowna mina dostawcy zdradza, że w nie-

wielkim kartonie znajduje się liczba kilogramów 

adekwatna do kwoty, jaką musieliśmy przezna-

czyć na zakup. Sama grafika opakowania odpo-

wiednio nas nastraja, groźne spojrzenie geparda 

mówi wszystko. Urządzenia za taką kwotę 

muszą być właściwie zapakowane i dokład-

nie tak jest w przypadku produktów Devialet. 

Wszystko zaprojektowane tak, aby cieszyć nasze 

Phantom zaczyna zaskakiwać 
już w pudełku. Wymowna mina 
dostawcy zdradza, że w niewielkim 
kartonie znajduje się liczba 
kilogramów adekwatna do kwoty, jaką 
musieliśmy przeznaczyć na zakup.
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oko od samego początku. Gdy już otworzymy ten niewiarygodnie ciężki karton, naszym 

oczom ukazuje się „Gold Phantom”. W tym momencie znowu muszę nawiązać do wspo-

mnianego kosmosu, bo cała operacja wygląda, jak scena z filmu SF, gdy otwiera się spodek 

i widzimy wychodzących z niego kosmitów. Ten głośnik przypomina mi hełm kosmity; 

tego dizajnu nie da się porównać do żadnego innego produktu audio. Zapomnijcie o skan-

dynawskiej prostocie, dzianinach czy drewnie. Tutaj mówimy o futurystycznej rzeźbie, 

o czymś, co mogłoby stanąć w galerii sztuki za 

pancerną szybą i przyciągać miliony osób z miną 

pt. „Co autor miał na myśli”. Taki jest właśnie 

„Gold Phantom” – wygląda, jakby był ponad to 

wszystko. 

Wyciągamy go i nagle okazuje się, że ta waga 

kartonu to nie efekt betonowych wypełnień. 

On po prostu sam w sobie tyle waży, a prze-

cież wcale nie jest jakiś wielki. Kojarzycie sytu-

ację, kiedy ktoś nam podaje coś bardzo dużego 

i spinacie się, żeby to utrzymać, a nagle okazuje 

Wedle cytatu Paulo Coelho „Albo 
grubo, albo wcale” francuscy 
inżynierowie postanowili mocno 
nawiązać do nazwy głośnika 
i wspomniane elementy wykończyć 
22-karatowym różowym złotem. 
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się, że ta rzecz jest absurdalnie lekka? Z „Gold 

Phantom” jest całkowicie odwrotnie, nigdy 

bym nie przypuszczał, że może tyle ważyć. 

Prawdopodobnie za sprawą jakichś pozaziem-

skich materiałów. Największą uwagę bez wąt-

pienia przyciągają elementy umieszczone z obu 

stron głośnika, których nie sposób ominąć. 

Dlaczego? Gold, samo słowo przyciąga prawda? 

Wedle cytatu Paulo Coelho „Albo grubo, albo 

wcale” francuscy inżynierowie postanowili 

mocno nawiązać do nazwy głośnika i wspo-

mniane elementy wykończyć 22-karatowym 

różowym złotem. Minimalizm i prostota przede 

wszystkim. W końcu jest na rynku głośnik, który 

zaakceptuje każda żona i nawet nie zapyta 

o jego cenę. „Kochanie, to jest z różowego złota” 

– taki tekst załatwi wszystko. 

Oprócz złota do produkcji Phantoma Devialet 

użył materiałów, które nawet ciężko opisać. 

Słuchajcie tego: szkielet głośnika jest alumi-

niowy, a obudowa wykonana z kompozytu, którego wewnętrzną strukturę stanowi 

włókno węglowe wypełnione poliwęglanem, a zewnętrzną powłokę tworzy ABS. Jeśli 

do tego dodamy te poruszające się magiczne membrany po obu stronach, to naprawdę 

znowu muszę odwołać się do kosmosu. Dosyć już o wizualnej stronie, bo przecież o sztucę 

ciężko pisać. Trzeba ją zobaczyć, dotknąć i poczuć, a „Gold Phantom” jest właśnie sztuką, 

dlatego polecam każdemu to bliskie spotkanie. 

Zanim posłuchamy, co przygotowali dla nas Francuzi, musimy pobawić się z konfiguracją, 

a ta również zachwyca. Konfiguracja zachwyca? Serio? Brzmi to śmiesznie, ale nie kłamie. 

Sam sposób podłączenia urządzenia do naszej sieci Wi-Fi wywołuje niezwykle pozytywne 

reakcje. Głośnik sprawia wrażenie jakby żył, reaguje ruchem membran i rewelacyjnie przy-

gotowanymi dźwiękami, coś niebywałego. Nagle proste skonfigurowanie staje się częścią 

przygody, którą napisał dla nas Devialet. Kolejnym krokiem jest aplikacja Spark i znowu 

zachwyt, przepraszam, ale inaczej się nie da. Mamy w niej obsługę wszystkich źródeł, jakie 

obsługuje głośnik: AirPlay, Bluetooth, wejście optyczne. Gdy już na coś się zdecydujemy, 
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to przed nami nieskończone możliwości portali streamingowych, internetowych rozgłośni 

radiowych albo serwerów. 

Po wybraniu, z czego chcemy słuchać muzyki, następnym krokiem jest kierunek, w jakim 

ma zagrać. Devialet ma możliwości parowania do 24 głośników i opcje multiroom, a to 

wszystko podane jak na dłoni. Aplikacja świetnie napisana, przejrzysta i czytelna, gdzie nie 

ma miejsca na jakieś opóźnienia i błędy. Kiedy myślałem, że już więcej szczęścia nie może 

mnie spotkać, okazało się, że jest dostępna równie dobra aplikacja na Mac OSX, a nie tylko 

dla iOS. Dodam tylko, że są one zintegrowane i wszystko, co robimy na telefonie, ma swoje 

odzwierciedlenie w komputerze oraz na odwrót. Producent na każdym kroku udowadnia, 

że każda złotówka wydana na ich urządzenia została dobrze zainwestowana. Mogłoby się 

wydawać, że ten głośnik nawet nie musi grać, a ja już jestem kupiony i szczęśliwy. Przecież 

jednak jego głównym zadaniem jest przekazywanie dźwięku i w tej kwestii radzi sobie 
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doskonale. Twórcy napakowali do niego wszystko, co najlepsze na rynku audio. Napędzają 

go wzmacniacze ADH o łącznej mocy 4500 W i system zarządzania niskimi częstotliwo-

ściami SAM. Mógłbym jeszcze długo wymieniać te techniczne rozwiązania, które wykradli 

ze spodka znalezionego w Roswell, ale po co? Możecie sobie na to popatrzeć na bardzo 

ciekawie wykonanej stronie producenta, na której Devialet pokazuje i opisuje całą budowę 

głośnika. Pominę to i przejdę do sedna. 

Phantom, to elektrownia atomowa wśród głośników bezprzewodowych. Jest stwo-

rzony do robienia wielkiego hałasu. Norbert pisał o nim tak: „Jeden z bohaterów filmu 

«Włoska robota» zapytany o to, co sobie kupi za pieniądze, jakie będzie miał z wielkiego 

skoku, odpowiada: «Kupię sobie zestaw stereo tak mocny, że zrywa dziewczynom ubra-

nia». Chyba ten film musieli oglądać inżynierowie Devialet w czasie tworzenia głośników 

Phantom”. Moim zdaniem Gold Phantom został stworzony tak, że może zrywać nawet 

skafandry astronautom! Korci, żeby już nic więcej nie pisać, tylko zaprosić na odsłuch. 

Naprawdę, co bym nie napisał, w żaden sposób nie odzwierciedli tego przeżycia. 

Bas płynący z tego urządzenia wyzwala w ludzkim ciele endorfiny szczęścia, człowiek 

czuje się, jak na ekstremalnej atrakcji w parku rozrywki, kiedy na twojej twarzy pojawia się 

uśmiech, nad którym w żaden sposób nie jesteś w stanie zapanować. Głośne słuchanie 

na tym sprzęcie po prostu uzależnia, nie da się usiedzieć w spokoju i w normalny sposób 

chłonąć muzykę. Cały czas poszukuje się nowych nagrań i w międzyczasie przekracza się 

bariery potencjometru. Więcej i więcej… Sąsiedzi za ścianą przestają istnieć, nic nas nie 

jest w stanie powstrzymać. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że sposób, w jaki Phantom 

gra powoduje, że nie tylko słuchamy, ale i patrzymy. Ruchome membrany są niczym skom-

plikowane i hipnotyzujące fontanny, od których nie można oderwać wzroku. Na opakowa-

niu powinien znaleźć się napis: „słuchać tylko głośno”, bo dopiero wtedy czujemy, z czym 

Bas płynący z tego urządzenia wyzwala w ludzkim ciele endorfiny 
szczęścia, człowiek czuje się, jak na ekstremalnej atrakcji w parku 
rozrywki, kiedy na twojej twarzy pojawia się uśmiech, nad którym 
w żaden sposób nie jesteś w stanie zapanować.
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mamy do czynienia. Bez wątpienia żaden gło-

śnik dotychczas nie sprawił mi tyle frajdy, nigdy 

nie słyszałem czegoś równie mocnego. „Gold 

Phantom” nie ma wad, jest w każdym aspekcie 

perfekcyjny. W zaledwie dwie godziny zrozumia-

łem tę astronomiczną cenę i jestem pewny, że 

gdyby było mnie na niego stać, to nie zastana-

wiałbym się nawet minuty. 

Ocena iMagazine:        
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