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Niedrogie kolumny 
kompaktowe (podstawkowe) 
w cenach około 1200 zł to 
w niektórych przypadkach 
całkiem dojrzałe konstrukcje, 
na bazie których można 
zbudować całkiem 
przyzwoity system hi-fi – 
pierwszy albo kolejny... 

DOBRE
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wiele drobnych kanalików, co niemal na pewno 
ma znaczenie akustyczne. Kopułka jest  tekstylna, 
dość mocno impregnowana. Producent podkreśla 
jej niską masę, podając gęstość powierzchniową 
0,056 mg/mm2, co ma stanowić połowę średniej 
rynkowej.
Głośnik nisko-średniotonowy o niewielkiej śred-
nicy 130 mm ma charakterystyczną membranę, 
będącą wizytówką marki Dali. Brązowe zabar-
wienie celulozy, w której zatopiono drewniane 
włókna, ma podkreślać właśnie obecność owego 
drewna. Warto zaznaczyć, że membrany tego typu 
firma stosuje we wszystkich swoich modelach, 
z najwyższą serią Epicon włącznie.
Zwrotnica jest nader skromna pod względem ja-
kości. Zawiera siedem elementów: trzy rezystory 
cermetowe, cewkę powietrzną i rdzeniową oraz 
dwa malutkie elektrolity. Sygnał doprowadzają 
pojedyncze zaciski głośnikowe. 
Spektory 2 legitymują się małą efektywnością 
(według producenta – 84,5 dB), jednak nie stano-
wią wymagającego obciążenia. Potrzebują tylko 
dwa razy więcej watów niż przeciętnie. W dzisiej-
szych czasach nie jest to problem. 

BRZMIENIE
Dali potrafią oczarować nawet wytrawnego 
słuchacza – kogoś, kto słuchał wielu konstrukcji 
drogich i bardzo drogich. Z czego to wynika? 
Pierwsze, co zwraca uwagę, to niezwykła, jak 
na tę klasę cenową, jakość średnich tonów. 
Równie imponująca jest stereofonia, a do tego 
wszystkiego otrzymujemy znakomitą spójność 
zakresów. Wszystko to wpływa na to, iż te małe 
zestawy są szalenie muzykalne. 
Byłem doprawdy mocno zaskoczony możliwościa-
mi naturalnego odtwarzania zdarzeń na scenie, 
sposobu oddania barw instrumentów. Przy małych 
składach, niezbyt skomplikowanym instrumenta-
rium i jednocześnie nieśpiesznie granej muzyce 
poziom wrażeń jest bez mała równy temu, czego 
oczekujemy po konstrukcjach high-end! Wokale 
są wyraziste, ale jednocześnie lekkie i miękkie 
w odbiorze. Kolumny są zresztą nieco rozjaśnione 
w stosunku do absolutnej neutralności, ale w tej 
klasie to niemalże norma. Dzięki temu lepiej odda-
ją krawędzie średnich tonów. Rozjaśnienie jest ła-
twiej uchwytne na wokalach żeńskich niż męskich 
(co poniekąd oczywiste). Podkreślę jednak, że jest 
ono stosunkowo niewielkie, jeśli brać pod uwagę 
rywali. Głosy urzekają nasyconą barwą, choć 
pewne ograniczenia w tej materii na tle drogich 
kolumn są oczywiście słyszalne, jednakże na tle 
konkurentów Spektory 2 jawią się jako swego 
rodzaju objawienie. Może się podobać piękne wy-
dobycie wokali z tła. Są one oderwane od reszty 
zdarzeń, które rozgrywają się gdzieś głębiej. Nie 
wychodzą w kierunku słuchacza – to nie ten efekt. 

Duński producent od kilkudziesięciu lat ofe-
ruje to, czego oczekują audiofile – kolumny 

grające muzykę. W zakresach cenowych,  
dostępnych dla zjadaczy chleba, marka 
święciła swoje triumfy w latach 90. Na pewno 
każdy pamięta modele podłogowe 104 czy ich 
następców (505). W latach późniejszych trochę 
o Dali przycichło, nie było w jego ofercie tzw. 
hitów. Obecnie jest ona szeroka i adresowana 
w zasadzie do każdego. Seria Dali Epicon może 
zaspokoić nawet bardzo wyrafinowane gusta. 
Z kolei Spektory to kolumny tzw. budżetowe. 
W gamie tej znajdziemy dwa modele podstaw-
kowe, 2,5-drożną podłogówkę (Spektor 6) oraz 
głośnik centralny. Spektor 2 to jedyna kolumna 
z tej serii, której dotąd nie testowaliśmy. Czas 
więc nadrobić te zaległości. 

BUDOWA 
„Dwójki” są sporo większe od niedawno recen-
zowanych „jedynek” (to prawdziwe miniaturki), 
a i tak najmniejsze w teście. Kolumienki mają 
tylko 29 cm wysokości, a ważą nieco ponad 
4 kg (sztuka) – to o 1/3 mniej niż większość 
rywali. Skrzynki wykonane z płyt mdf są bardzo 
proste – podobnie jak w Magnatach, nie mają 
żadnych wzmocnień (są jednak sporo mniejsze, 
więc i potrzeba ich wzmacniania jest mniejsza), 
ścianki mają grubość 15,5 mm. Wnętrze na 
całej dostępnej powierzchni wytłumiono war-
stwą fizeliny. Obudowa wentylowana jest do 
tyłu krótkim i wąskim tunelem BR z tworzywa 
sztucznego, dostrojonym do częstotliwości 
51,5 Hz. Wykończenie kolumn jest estetyczne 
i dobrej jakości. Wprawdzie okleina orzechowa 
(dostępna jest także wersja czarna) niezbyt 
udanie naśladuje fornir, ale ciekawa faktura 
frontu (zawsze czarnego) to przyjemna odmia-
na na tle lakierów matowych lub błyszczących. 
Głośniki umieszczono bardzo blisko siebie – tak, 
by maksymalnie zbliżyć do siebie ich centra 
akustyczne. W tym celu zrobiono nacięcie 
w plastikowym kołnierzu tweetera. Ma on 
(kołnierz) kształt płytkiego falowodu oraz 
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NAJTAŃSZA LINIA DALI WYDAJE SIĘ BYĆ STRZAŁEM W DZIESIĄTKĘ.  
TO JUŻ TRZECI – I OSTATNI – MODEL W GAMIE, KTÓRY ZDOBYŁ NASZE 
UZNANIE.

DALI SPEKTOR 2

Ferrytowy magnes tweetera to nieczęsty 
widok w tanich kolumnach. 
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Po prostu głębia projekcji pozostałych zdarzeń 
jest na tyle duża, że tworzy się bardzo ciekawa 
perspektywa. Dali równie dobrze radzą sobie 
z oddaniem szerokości sceny oraz z wiarygod-
nym pokazaniem rozstawienia instrumentów. 
Każde źródło pozorne ma ściśle określone 
miejsce w przestrzeni. Pomiędzy nimi czuć 
sporo wolnej przestrzeni. 
Jest jednak łyżka dziegciu w tej beczce miodu. 
Otóż powyższe wrażenia słabną, gdy pojawia 
się większe zagęszczenie instrumentarium, 
a muzyka zaczyna przyśpieszać. Czytelność 
sceny trochę się wówczas rozmywa, aczkol-
wiek nadal jest to poziom powyżej osiągów 
konkurencji w tej grupie testowej. 
Świetna jakość średnich tonów zwiększa 
apetyt na dobry dźwięk całości, jednak 
w mojej ocenie skraje pasma swą jakością nie 

dorównują średnicy. Wysokie tony zdają się być 
bardziej typowe dla tego przedziału cenowego. 
Główny zarzut – to ich ograniczona rozdziel-
czość. Nie jest to jednak zarzut dosłowny, gdyż 
soprany są całościowo dobrej jakości. Bardziej 
chodzi o to, że klasą nie dorównują znakomitej 
średnicy. 
Z kolei bas nie zwraca na siebie uwagi. Jest 
dobrze zespolony ze średnicą, dając spójny 
dźwięk. Dzięki temu nieźle brzmi fortepian. 
Zapomnijmy jednak o realnym odtworzeniu 
niskich składowych basu, bo to małe kolumny, 
które nie silą się, żeby być dużymi. I całe szczę-
ście. Niemniej, mimo że bas jest miniaturowy, 
to i tak schodzi jednak satysfakcjonująco nisko. 
A jeśli nawet nie do końca jest to prawdą, bo 
prawdopodobnie bardziej słyszymy alikwoty 
niskiego, to i tak wydaje się, że pasmo nie 
zostało radykalnie obcięte. 
Kolumny nie są, i chyba nikt racjonalnie tego 
nie oczekuje, demonami dynamiki. Ograniczona 
wielkość i małe membrany skutecznie to unie-
możliwiają. Praw fizyki nie da się oszukać.

NASZYM ZDANIEM
Konstruktorzy Dali najwyraźniej posiedli patent 
na świetne niedrogie kolumny. Spektory 2, po-
dobnie jak tańsze „jedynki”, urzekają muzykal-
nością, jednocześnie zręcznie tuszując swoje 
ograniczenia w niskim basie. Piękna średnica, 
świetna spójność oraz precyzyjna i obszerna 
stereofonia to atuty, obok których trudno 
przejść obojętnie. Jedynie na skomplikowanym 
i szybkim materiale Dali trochę się gubią, tracąc 
część swoich zalet. Co nie zmienia faktu, że 
jest to pozycja z gatunku „obowiązkowych do 
odsłuchania”. 

OCENA 84%
KATEGORIA SPRZĘTU C+  

DYSTRYBUTOR Horn Distibution www.horn.eu 
CENA (ZA PARĘ)1198 zł 
Dostępne wykończenia: czarny lub orzech

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja: 
2-drożna, 2-głośnikowa, bas-refleks
Głośniki: 25-mm kopułka tekstylna,  
130-mm nisko-średniotonowy celulozowy 
z włóknami drzewnymi
Zalecana moc wzmacniacza: 25–100 W
Efektywność: 84,5 dB
Impedancja*: 6 Ω/5,15 Ω (225 Hz)
Pasmo przenoszenia: 54 Hz–26 kHz
Wymiary: 292 x 170 x 238 mm 
Masa* (bez maskownicy): 4,17 kg
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Czuć trochę ocieplenia. Akurat tyle, ile potrzeba. 
NEUTRALNOŚĆ

Można lepiej, ale nie ma większych uchybień.
PRECYZJA

Siadasz i słuchasz – czyż nie o to chodzi?
MUZYKALNOŚĆ

Pod każdym względem jest to świetne stereo. 
STEREOFONIA

To małe kolumny, cudów nie będzie. 
DYNAMIKA

Dość dobrze rozciągnięty i choć miękki, to w miarę czytelny. 
Nie ma go jednak za wiele. 

BAS

* – wartości zmierzone

Prawdziwe 6-omowa impedancja znamionowa 
z minimum na poziomie 5,15 Ω  oraz kąty 
fazowe nieprzekraczające +/- 36 stopni to 
wartości przyjazne wzmacniaczom. Zaburzenie 
na wykresach impedancji i fazy przy 380 Hz, 
sugerujące obecność rezonansu obudowy, nie 
znajduje potwierdzenia w drugiej kolumnie, 
co może świadczyć o jakiejś drobnostce 
montażowej, łatwej do wyeliminowania. 
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