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Manfred Zoller da∏ si´ poznaç polskim
audiofilom w drugiej po∏owie lat 90.
za sprawà kilku nieprzeci´tnych

konstrukcji g∏oÊnikowych, z których Metropolis
Imagination jest bodaj najbardziej popularnà. Te
nieomal kultowe zestawy wcià˝ znajdujà nowych
zwolenników, pomimo ˝e sà dost´pne ju˝ tylko
z drugiej r´ki. Przez 10 lat Zoller konsekwentnie
u˝ywa∏ g∏oÊników Focala. Kiedy francuski wytwór-
ca zaprzesta∏ sprzeda˝y przetworników hobbi-
stom i producentom w 2003 roku (wy∏àczajàc je-
dynie amerykaƒskà firm´ Wilson Audio), wiele
wskazywa∏o na to, ̋ e zwolenni-
cy talentu i ekscentrycznej, bez-
kompromisowej postawy nie-
mieckiego konstruktora b´dà
odprawiani z kwitkiem. Dopiero
tegoroczny Audio Show przy-
niós∏ wyczekiwanà niespo-
dziank´: zupe∏nie nowe kolum-
ny – Imagination Two. Niespo-
dziank´ tym wi´kszà, ˝e nawià-
zania konstrukcyjne do orygi-
nalnych Imagination sà oczywi-
ste, a cena jest ponaddwukrot-
nie ni˝sza. 

BUDOWA 
Druga wersja Imagination jest
znacznie wi´ksza od pierwo-
wzoru. Obudowy sà równie wysokie (110 cm),
ale o 6 cm szersze i o tyle samo g∏´bsze. Wyko-
nano je w tradycyjny sposób – z p∏yt MDF. Du˝a
gruboÊç Êcianek (22 mm) zapewnia wystarczajà-
cà sztywnoÊç skrzynki, której górne i boczne kra-
w´dzie zosta∏y mocno Êci´te. JakoÊç wykoƒcze-
nia jest wystarczajàca, przynajmniej z punktu wi-
dzenia audiofilów. Szkoda jedynie, ˝e nie prze-
widziano ˝adnych kolców ani stopek. Docelowo
zestawy majà spoczywaç na czarnych coko∏ach,
które we w∏asnym zakresie warto nagwintowaç
lub zaopatrzyç w sto˝ki. Obudowy pokrywa
czarny matowy lakier; oklein drewnianych ani

winylowych nie przewidziano. Kolumny, które
majà dobrze graç, nie muszà byç pi´kne. T́  zasa-
d´ niemiecki konstruktor stosuje od samego po-
czàtku. Kto szuka ekskluzywnie wyglàdajàcych
zestawów g∏oÊnikowych do salonu, ten b´dzie
musia∏ rozejrzeç si´ za produktami innych ma-
rek. Chocia˝ mo˝liwe, ̋ e pojawi si´ jeszcze jedna
ewentualnoÊç. Na rynku niemieckim Zoller ofe-
ruje nowà seri´ Imagination (równie˝ mniejszy
model One i g∏oÊnik centralny) w formie kitów.
Klient sam decyduje, jak b´dzie wykonana obu-
dowa, p∏acàc za nià odpowiednio mniej lub wi´-

cej. W sk∏ad zestawu, wyce-
nionego na 550 euro, wcho-
dzà g∏oÊniki, kompletna
zwrotnica i okablowanie. 
Dystrybutor nie wyklucza, ˝e
omawiany zestaw b´dzie ofe-
rowany równie˝ w Polsce. 
Koncepcja akustyczna zesta-
wu nie zmieni∏a si´. Wcià˝
mamy do czynienia z kon-
strukcjà dwudro˝nà w syme-
trycznym uk∏adzie d’Appolito,
który charakteryzuje zaw´˝o-
na wiàzka promieniowania
w p∏aszczyênie pionowej.
Zwrotnica ma strome zbocza
24 dB na oktaw´ i jest monto-
wana metodà punkt w punkt.

Niestety nie mo˝na jej obejrzeç, jest bowiem za-
maskowana piankà poliuretanowà. 
Najwi´kszà zmian´ stanowià zastosowane g∏oÊni-
ki. Pochodzà od dalekowschodniego dostawcy 
HiVi Research i sà modyfikowane w Niemczech.
Obydwa 7-calowe woofery, pracujàce we wspól-
nej obj´toÊci, otrzyma∏y sztywne membrany
z kompozytu kewlarowo-papierowego (powleka-
nego od ty∏u substancjà t∏umiàcà), który podobno
charakteryzuje si´ wi´kszà sztywnoÊcià i lepszym
t∏umieniem rezonansów ni˝ same w∏ókna kewla-
rowe. Membran´ nap´dza 25-mm cewka nawi-
ni´ta na karkasie aluminiowym. Liniowe 

ZOLLEROWSKI PRZEWRÓT
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Jako pierwsza redakcja w Polsce mieliÊmy okazj´
przetestowaç nowe kolumny Manfreda Zollera,

oficjalnie zaprezentowane po raz pierwszy
na tegorocznym Audio Show. Oto nowy g∏oÊnikowy

punkt odniesienia za oko∏o 4 tysiàce z∏otych. 

Nietypowy, podwójny tunel
basrefleksu wykonano z MDF-u.
Podwójne terminale g∏oÊnikowe

umo˝liwiajà bi-wiring
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wychylenie membrany wynosi 4,3 mm. Magnes
jest podwójny i ekranowany. W celu poprawy dys-
persji dêwi´ku zastosowano nieruchome (metalo-
we) korektory fazowe. Zewn´trzna Êrednica ko∏nie-
rza mocujàcego wynosi 8 cm, zaÊ efektywna Êred-
nica membrany – niewiele ponad 11 cm. Warto
przypomnieç, ˝e w starych Imagination g∏oÊniki
by∏y 13-centymetrowe (Êrednica membran – 9 cm).
Tweeter z kolei to tekstylna kopu∏ka o standardo-
wej Êrednicy jednego cala. Specjalna pow∏oka t∏u-
miàca poprawia zachowanie membrany w najwy˝-
szych rejestrach (ok. 20 kHz). Ko∏nierz g∏oÊnika wy-
konano ze stopu aluminiowo-magnezowego. 

BRZMIENIE
Przez kilka lat prywatnie u˝ywa∏em poprzedniego
modelu Imagination – kolumn wybornych w pew-
nych aspektach brzmieniowych, ale ca∏oÊciowo
troch´ kontrowersyjnych. Lubi∏em je, poniewa˝
dobrze ustawione w odpowiednio wyt∏umionym
pokoju i w zestawieniu z „czystà” elektronikà (zna-
ne sà bardzo udane konfiguracje z lampowcami),
potrafi∏y oczarowaç barwami, stereofonià i szybko-
Êcià. Ich jasny charakter brzmienia i lekki bas spra-
wia∏y wielu u˝ytkownikom problemy z uzyskaniem
w∏aÊciwej równowagi rejestrów. Obiektywnie rzecz
bioràc, by∏a to wada zarówno pierwszej, jak i dru-

giej, lekko zmodyfikowanej, generacji Imagination. 
Nowy model zrywa z ograniczeniami protoplasty.
Jest przede wszystkim bardziej neutralny i mniej
wybredny wzgl´dem ods∏uchiwanych p∏yt. Po ta-
kim stwierdzeniu bardziej wtajemniczeni audiofile
mogliby podejrzewaç, ̋ e idàc na kompromis, Zol-
ler zatraci∏ gdzieÊ najwa˝niejsze atuty orygina∏u –
kolumny ekstremalnej z pewnego punktu widze-
nia. Na szcz´Êcie nie jest to prawdà. Nowe Imagi-

nation sà równie zollerowskie jak inne konstrukcje
Manfreda. Brzmienie zachowa∏o zbli˝ony koloryt
barw oraz spektakularnà ekspresj´ dynamicznà.
Ma prawdziwy power i wykop. Jest nasycone bar-
wowo i bardzo czytelnie ró˝nicowane w zale˝no-
Êci od nagraƒ. Nowe przetworniki byç mo˝e nie sà
tak szybkie jak 5-calowe nisko-Êredniotonowce K2
czy tioxidowa kopu∏ka, ale ró˝nica jest znacznie
mniejsza, ni˝ przypuszcza∏em. Na czym polega
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Równie˝ magnes tweetera jest
ekranowany. Sama kopu∏ka 
– powlekana specjalnym
Êrodkiem poprawiajàcym
g∏adkoÊç charakterystyki 
na skraju pasma

Woofery sprawiajà solidne
wra˝enie. Wa˝à ponad 2 kg

(sztuka). Blaszany kosz i brak
wentylacji cewki przesàdzajà

o poczynionych kompromisach
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ekspresja i dynamika tych zestawów, ∏atwo si´
przekonaç w bezpoÊrednim porównaniu z innymi
kolumnami za 4, 6 czy nawet 8 tysi´cy z∏otych.
Du˝a efektywnoÊç (choç chyba nieco mniejsza ni˝
deklarowane 93 dB), wbrew pozorom, nie jest tu
kluczem do sukcesu, choç stanowi istotnà zalet´.
Zestawy brzmià wyjàtkowo otwarcie i szczegó∏o-
wo, a przy tym bardzo koherentnie. Kapitalnie ra-
dzà sobie z trudnymi wzorami rytmicznymi, sà
˝wawe i szybkie. Wa˝ny wk∏ad do takiej oceny ma
Êrednica – pozbawiona zahamowaƒ, bezpoÊred-
nia, klarowna, a zarazem wolna od podbarwieƒ
i rezonansów. Brak zawoalowania dêwi´ku z jed-
nej strony oraz krzykliwoÊci z drugiej to rzecz rzad-
ko spotykana w niezbyt drogich kolumnach. Ima-
gination nie mo˝na ju˝ posàdziç o nadmiernà
analitycznoÊç. Dajà wi´kszà skal´ dêwi´ku. Dêwi´-
ku, który okreÊli∏bym jako cieplejszy, ∏atwiejszy
w odbiorze, lecz mimo to wcià˝ bardzo energe-
tyczny. Czy jest jakiÊ gatunek muzyki preferowany
przez te kolumny? Jazz elektryczny, akustyczny, fu-
sion, wszelkie odmiany rocka, muzyka elektronicz-
na brzmià Êwietnie i zarazem nieco lepiej ni˝ klasy-
ka. Jedynie mi∏oÊnicy muzyki kameralnej znajdà,
byç mo˝e, kilka ciekawszych konstrukcji na rynku. 
Imagination Two zachowa∏y niemal tak dobrà ana-
litycznoÊç i przezroczystoÊç jak poprzednik. Czytel-
noÊç i rozdzielczoÊç szczegó∏ów w zakresie Êred-
nio-wysokotonowym prezentujà najwy˝szy po-
ziom w adekwatnym przedziale cenowym. W tej
i wielu innych dziedzinach kolumny te Êmia∏o po-

równa∏bym do 2-3-krotnie
dro˝szych konstrukcji uzna-
nych specjalistów. Szukajàc
dziury w ca∏ym, mo˝na si´
dopatrzyç subtelnego
stwardnienia górnego pod-
zakresu Êrednicy przy g∏o-
Ênym lub bardzo g∏oÊnym
ods∏uchu, ale uwzgl´dniajàc
analitycznoÊç i ekspresj´ tych
kolumn, g∏´bsza analiza po-
wy˝szej kwestii jest pozba-
wiona sensu. BezpoÊrednie
porównanie z wi´kszà,
trójdro˝nà kolumnà Tempta-
tion ukaza∏o zadziwiajàco
zbli˝onà barw´ dêwi´ku.
Imagination Two sà natural-
nie nieco mniej „organicz-
ne”. Niemniej bezpoÊred-
nioÊç przekazu, czytelnoÊç
mikroinformacji z sali budzà
wielkie uznanie. Podobnie
jest z jakoÊcià stereofonii. Ko-
lumny budujà obszernà, da-
leko pociàgni´tà na boki

i w g∏àb scen´ dêwi´kowà. Pod tym wzgl´dem sà
czu∏e na jakoÊç elektroniki. Z systemem Musical Fi-
delity realizm przestrzenny by∏ poni˝ej mo˝liwoÊci
tych zestawów. OstroÊç i stabilnoÊç lokalizacji êró-
de∏ dêwi´ku sà ponadprzeci´tne. 
S∏uchajàc drugiej generacji Imagination, nie mia-
∏em wàtpliwoÊci, ˝e sà to zupe∏nie inne kolumny,
którym tak naprawd´ bli˝ej do dro˝szych modeli
w katalogu ani˝eli do „orygina∏u”. Prawdziwe ró˝-

nice pomi´dzy pojawiajà si´ na obydwu skrajach
pasma akustycznego. Bas ma teraz nie tylko kon-
tur, ̋ wawoÊç i artykulacj´, ale równie˝ pot´g´ i si∏´
– cechy, których brakowa∏o w Imagination. I nie ma
co ukrywaç, ˝e rozmaitej muzyki s∏ucha si´ dzi´ki
temu lepiej, naturalniej. W zestrojeniu niskich to-
nów nie doszuka∏em si´ ˝adnych uchybieƒ – Ima-
gination Two to absolutny mistrz basu w grupie do
5000 z∏. Port pracuje znacznie ciszej ni˝ same g∏o-
Êniki, co w praktyce oznacza, ˝e jego wspomaga-
nie jest nies∏yszalne. Charakter niskich tonów nie
przypomina typowego basrefleksu – sà one pr´˝-
ne, szybkie, konturowe, ale czytelne i doskonale
ró˝nicowane. Ka˝da p∏yta z dobrze nagranym kon-
trabasem brzmi zupe∏nie inaczej. Górny podzakres
ma krótkiego kopniaka (zwartoÊç), Êrodkowy i naj-
ni˝szy sà odpowiednio mi´siste, ale doskonale
kontrolowane. Imagination Two schodzi∏y w moim
pokoju na tyle nisko, by czerpaç satysfakcj´ nawet
z ods∏uchu nagraƒ organowych. Reasumujàc, nie
znam kolumn, które w zbli˝onej cenie lepiej opa-
nowa∏yby sztuk´ po∏àczenia dobrego rozciàgni´cia
i pot´gi basu z motorykà i definicjà tego zakresu. Co
wi´cej, graç mo˝na naprawd´ g∏oÊno, i to bez oba-
wy o kompresj´. Zakres dynamiki redefiniuje skal´
odniesienia dla kolumn w zbli˝onej cenie, szczegól-
nie dwudro˝nych. Kto chce g∏oÊno s∏uchaç popi-
sów na basie elektrycznym, daç ognia, puszczajàc
Stonesów po to, by na koniec zanurzyç si´ i delekto-
waç brzmieniem akustycznego tria, nie znajdzie
lepszych zestawów g∏oÊnikowych za 4200 z∏. 
Soprany bardzo dobrze wspó∏brzmià ze Êrodko-
wym zakresem. Sà czyste i detaliczne, ale s∏odsze
i mniej konturowe ni˝ z odwróconej kopu∏ki Foca-
la. W wielu systemach b´dzie to zaletà. Nowe Ima-
gination przejawiajà zdecydowanie mniej sk∏onno-
Êci do agresji w nieodpowiednim repertuarze mu-
zycznym i z kiepskà elektronikà. OsobiÊcie prefero-
wa∏bym nieco wi´cej krystalicznoÊci i precyzji, ale
sk∏ama∏bym, twierdzàc, ˝e soprany nie pasujà 
do reszty. Co najwy˝ej nie nale˝à do szczególnych
atutów recenzowanych zestawów. A tych, jak
wspomnia∏em, nie brakuje. 

KONKLUZJA 
Nie wiem, jak Zoller to zrobi∏, ale pomimo u˝ycia
taƒszych przetworników zupe∏nie innego pocho-
dzenia, brzmienie zachowa∏o zbli˝ony koloryt i ta-
kie same zollerowskie cechy jak w konstrukcjach
bazujàcych na Focalach. Na tym przyk∏adzie widaç
prawdziwy kunszt projektanta. Dla mnie Imagina-
tion Two sà swego rodzaju objawieniem. 4200 z∏
to autentyczna okazja za tak kapitalnie brzmiàce
du˝e kolumny pod∏ogowe. Zwolennicy s∏uchania
muzyki live, ceniàcy ekspresj´, dynamik´, nasyconà
barw´ i trójwymiarowà scen´, nie znajdà lepszej
propozycji na rynku za podobne pieniàdze. ■

Zwrotnica zosta∏a zalana piankà
poliuretanowà w obawie 
przed skopiowaniem, w zwiàzku
z czym publikujemy zdj´cie 
go∏ych elementów

ZOLLER IMAGINATION TWO
Dystrybutor Cinematrix & Dobre Brzmienie

tel. 601 642 692 
http://www.metropolis.hifi.pl

Cena (za par´) 4200 z∏
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OCENA SKALA (0-10)
Równowaga tonalna 9�
Dynamika i rytm 10�
RozdzielczoÊç 10�
Scena dêwi´kowa 10�
Bas 10�
Kategoria B

DANE TECHNICZNE
G∏oÊniki 2 x 180 mm 

kewlarowo-celulozowy
25-mm kopu∏ka tekstylna 

Moc znamionowa / muzyczna 100 W / 200 W
Pasmo przenoszenia 35 Hz – 22 kHz
Impedancja znamionowa 4 Ω
Czu∏oÊç 93 dB (2,83 V / 1 m) 
Maksymalny poziom SPL 113 dB
Wymiary (wys. x szer. x g∏´b.) 1100 x 220 x 300 mm
Masa (jednej sztuki) 22 kg

Pokój: 29,5 m2

zaadaptowany

akustycznie

Ustawienie: kolumny

ustawione wzd∏u˝

krótszej Êciany,

w du˝ej odleg∏oÊci od

Êcian tylnej (220 cm)

i bocznych (1,3 m)

Odtwarzacz CD:

Audionet ART V2, 

Musical Fidelity A3.5

Wzmacniacz:

Audionet AMPI,

Musical Fidelity A3.5

Kable: Stereovox

HDSE, AudioQuest

CV-6 / Bedrock,

sieciowe Neel 

Akcesoria: ustroje

akustyczne

Harmonium 1,2,3, XP,

stolik Sound Art STO

SYSTEM 
ODS¸UCHOWY�


