
Oryginalne kształty i nieograniczona paleta kolorów kolumn 
Equilibrium przyciągają wzrok – szczególnie na żywo.  
Czy nowa propozycja zielonogórskiego producenta jest 
także interesująca brzmieniowo?

Zielonogórski Audiothlon to właściciel 
dwóch marek, obu dobrze znanych na pol-

skim rynku, obecnych też zagranicą. Enerr to 
listwy, kondycjonery pasywne oraz przewody 
zasilające, zaś Equilibrium to kolumny głośniko-
we, przewody głośnikowe i sygnałowe.
Jedną z cech charakterystycznych marki 
Equilibrium jest to, że dość często zmienia 
ona ofertę, co roku wprowadzając nowości. 
Rok temu firma zmieniła swój wizerunek, 
prezentując na Audio Video Show kolumny 
o kompletnie odmiennym niż dotychczas 
proporcjach, niezgodnych ze współczesnym 
kanonem. Wszystkie obecnie produkowane 
zestawy są szerokie i płytkie. Na AVS 2019 

skutecznie zabezpieczają głośniki przed przy-
padkowym uszkodzeniem mechanicznym. 
Głośnik wysokotonowy to 29-mm kopułka 
tekstylna firmy SB Acoustics, natomiast 
170-mm przetwornik nisko-średniotonowy 
(również SB Acoustics, model SB17MFC35-4) 
ma membranę z mineralizowanego polipropyle-
nu. Górne zawieszenie tworzy sporej wielkości 
fałd gumowy, co świadczy o sporym możliwym 
wychyleniu układu drgającego (zakres liniowej 
pracy wynosi ±5,5 mm). Kosz głośnika jest 
odlewany z aluminium, magnes ma otwór 
wentylacyjny. Wentylowana jest także cewka 
wykonana z włókna szklanego. W układzie 
magnetycznym o średnicy 100 mm zastoso-
wano przedłużony miedziany pierścień w celu 
obniżenia poziomu zniekształceń. 
Zwrotnicę zbudowano z komponentów 
naprawdę wysokiej jakości, bardzo rzadko 
spotykanych na tym pułapie cenowym. 
Znalazły się tu kondensatory Mundorf MCap 
EVO Aluminium Oil i foliowe MKP od Jantzena. 
Cewki są wyłącznie powietrzne, a obydwa 
rezystory są drutowe (niemetalizowane!), 
jeden z nich to Ohmite Audio Gold (niemagne-
tyczny, bezindukcyjny). Zwrotnicę zlutowano 
metodą punkt w punkt na płytce MDF, którą 
przytwierdzono do bocznej ścianki w dolnej 
części kolumny. Zastosowano zróżnicowane 
okablowanie do poszczególnych głośników. Do 
woofera oraz od gniazd do zwrotnicy prowadzą 
pojedyncze lite druty z miedzi OFC 6N. 
Gniazda są pojedyncze i pochodzą od WBT 
z serii nextgen – to kolejny kosztowny element. 
Zamontowano je na płycie CDF – konglomeracie 
włókien drzewnych z tworzywem sztucznym, 
materiale twardszym od MDF. Płyta przykrę-
cana jest długimi śrubami, które wkręca się 
w gwintowane otwory.
Niewielką obudowę o bocznym profilu 
w kształcie rombu wykonano w całości z płyt 
MDF. Pochylenie przedniej ścianki o kąt 5 stop-
ni ma walor akustyczny – zapewnia wyrówna-
nie czasowe obu głośników na osi akustycznej. 
Wewnątrz zastosowano jeden wieniec wzmac-
niający, umiejscowiony tuż poniżej głośnika 
nisko-średniotowego, drugi wklejono pomiędzy 
wooferem a tweeterem. Komorę roboczą dla 
woofera stanowi cała objętość wewnętrzna. 
Wytłumienie sztuczną wełną znajduje się 
jedynie na wysokości głośników. Tam też 
ścianki wytłumiono filcem. Wyprowadzony na 
spodzie, bardzo długi (30 cm) tunel bas-reflek-
su ma zmienną średnicę (od 50 do 60 mm). 
Plastikową rurę przedłużono tekturą. Układ 
rezonansowy dostrojono bardzo nisko, jak na 
obudowę tej wielkości – do 33 Hz. 
Obudowy spoczywają na zintegrowanych 
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można było zobaczyć duży model trójdrożny 
serii IDEA z ceramicznym głośnikiem średnio-
tonowym i berylowym tweeterem – to wysoka 
półka cenowa, jednak nie najwyższa, ponieważ 
w ofercie są jeszcze droższe kolumny, a w pla-
nach jest uruchomienie produkcji całej serii 
zestawów ultra high-end pozycjonowanych 
dużo wyżej niż obecna produkcja. Mają one 
mieć zupełnie inny, bardziej skomplikowany 
kształt.
Wróćmy jednak na ziemię. Do testu otrzy-
maliśmy jeden z modeli przynależących do 
podstawowej serii Aqual Evo – S6. To tańszy 
z dwóch zestawów tej serii, a jednocześnie 
najmniejszy i najtańszy model w całej ofercie 
marki. Warto zwrócić uwagę, że Equilibrium 
produkuje wyłącznie modele podłogowe. 

BUDOWA 
Bardzo płaskie, wyraźnie odchylone do tyłu ko-
lumny od razu przykuwają uwagę w pomiesz-
czeniu. Czynią tak nie tylko ze względu na 
swój kształt, ale i kolor. Do redakcji dotarła para 
w kolorze zielonym-morskim, czyli głębokiej 
zieleni lekko wpadającej w niebieski. Matowy, 
metaliczny lakier na ostrych kształtach  
obudów prezentuje się znakomicie. Co 
zaskakujące, jednocześnie wyróżnia się na tle 
umeblowania, ale też z niczym się nie gryzie. 
Paleta kolorów jest w zasadzie nieograniczona. 
Samych odcieni zielonego jest do wyboru aż 
czterdzieści. Każdy znajdzie swój ulubiony.
Prócz płaskiego kształtu i lakieru, cechą 
charakterystyczną są maskownice. Wszystkie 
kolumny z Zielonej Góry mają na stałe za-
montowane metalowe siatki zabezpieczające 
głośniki, na wzór tych, które od lat stosuje 
Accuton w swoich przetwornikach. To zresztą 
nie przypadek, ponieważ firma Equilibrium 
kilka lat temu zaczęła stosować głośniki tego 
ekskluzywnego niemieckiego producenta. 
Trzeba przyznać, że siatki świetnie wyglądają 
(ich wklęsło-wypukły profil jest intrygujący), 
są praktyczne i trwałe, a przede wszystkim 
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cokołach w czarnym kolorze. Przednie narożni-
ki ładnie wyoblono (mniejsze ryzyko uszkodze-
nia), natomiast z tyłu mamy szerokie wcięcie 
pozostawiające przestrzeń dla dmuchającego 
w dół bas-refleksu. Wygląda to ciekawie i nie-
banalnie. Cokoły zaopatrzono w regulowane 
stopki o twardych, ale łagodnych zakończe-
niach, bezpiecznych dla drewnianych podłóg. 

BRZMIENIE
Muzyka służy rozrywce. Oceniając te kolumny 
pod tym kątem, wypada stwierdzić, że są one 
ucieleśnieniem tego sformułowania. Evo S6 
zapewniają bowiem sporą dozę emocji i radości 
ze słuchania muzyki. Już od pierwszych chwil 
zwraca uwagę bas. Jest on niezwykły, szcze-
gólnie w konfrontacji z postrzeganą fizjonomią 
tych zestawów. Dwudrożne, płytkie, a więc 

OCENA 85%
KATEGORIA SPRZĘTU B  

DYSTRYBUTOR: Audiothlon
www.equiaudio.com 
CENA: 8000 zł (za parę) 
Dostępne wykończenia: dowolny kolor RAL 
(metalizowany mat)

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja:  
dwudrożny BR wentylowany do dołu
Głośniki: 29-mm kopułka tekstylna SB 
Acoustics, 170-mm nisko-średniotonowy SB 
Acoustics SB17MFC35-4
Zalecana moc wzmacniacza: 30 – 60 W
Efektywność: 85 dB 
Impedancja*: znamionowa 5 Ω, min. 3,8 Ω
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 
940 x 220 x 161 mm (szer. i głęb. bez cokołu); 
cokół: 244 x 227 mm
Masa*: 14,2 kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OCENA
10

Dobra ogólna równowaga z lekko przyciemnioną 
górą i wzmocnionym najniższym basem. Łagodne, 
zaokrąglone brzmienie. 

NEUTRALNOŚĆ

Precyzja jest elementem drugoplanowym – nie o to w tym 
brzmieniu chodzi. 

PRECYZJA

Kolumny przyjazne dla mało wyrafinowanej elektroniki. 
Nawet z tańszym wzmacniaczem brzmią dobrze. 

MUZYKALNOŚĆ

Grają bliskim planem, obszernie, z rozmachem. 
Duży dźwięk, namacalne wokale. Bardzo szeroka scena 
z precyzyjną lokalizacją. 

STEREOFONIA

Ograniczona moc i efektywność, ale póki nie osiągną 
limitu, dynamika jest bardzo dobra!

DYNAMIKA

Bas, szczególnie ten najniższy, jest wyjątkowy – zwłaszcza 
jak na rozmiary zestawów. Impulsywny, szybki, głęboki.

BAS

* - wartości zmierzone

ogólnie nieduże kolumny z niewielkimi głośni-
kami mają zwykle problem z zapewnieniem 
potęgi niskiego zakresu, zwłaszcza gdy ma się 
on cechować także dobrym rozciągnięciem. 
Nawet gdy to się udaje (co nie jest wcale takie 
trudne), to nierzadko ceną takiego sukcesu są 
niewielka szybkość, słaba kontrola i precyzja. 
Bas ciągnie się w nieskończoność albo po 
prostu dudni. 
Tymczasem Equilibrium grają pełnopasmo-
wo, ich niskie tony charakteryzują się znako-
mitym rozciągnięciem. Co więcej, odnosi się 
wrażenie, że czym niżej, tym energia basu jest 
większa. Najniższy bas nie tylko nie zanika, 
ale wręcz odczuwa się go jako najsilniejszy 
z podzakresów. Brzmi to trochę tak, jakbyśmy 
postawili i podłączyli jakieś normalne kolumny 
i dodali wcale nie najmniejszy subwoofer 

aktywny, zestrojony tak, aby wspomagać tylko 
najniższą część pasma. Potęga i rozciągnięcie 
basu łączą się tu z jego znakomitą dynamiką 
i niemałą rozdzielczością. Znaczącą rolę odgry-
wa szybkość omawianego zakresu. Niskie tony 
bardziej się czuje niż słyszy. Aquale świetnie 
przenoszą impulsy. Te basowe zdają się wręcz 
wyprzedzać zdarzenia na średnicy, co oczywi-
ście jest złudzeniem, ale jeśli przyrównać to do 
większości przeciętnych kolumn, okaże się, że 
bas jest tu znacznie szybszy. Równie wysoko 
oceniam także jego zdolności analityczne. 
Cechuje go spore zróżnicowanie. Czasem 
uderza bardzo twardo, niczym młot, innym 

Nietypowo płytkie 
obudowy (160 mm) 
są odchylone do 
tyłu o kąt 5 stopni. 
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Wykresy modułu impedancji (dla 
obu kolumn – linie czarna i szara) 
oraz fazy elektrycznej (czerwona) 
wskazują, że mamy do czynienia 
z umiarkowanie wymagającym 
obciążeniem w kontekście niskiej 
efektywności. Znamionowo 
kolumny można potraktować 
jako obciążenie 5-omowe, przy 
czym wartość minimum (przy 
143 Hz) wyniosła 3,75 i 3,87 Ω . 
Wybrzuszenie przy 184 Hz może 
świadczyć o rezonansie wewnątrz 
obudowy. Szerokie „siodło” 
z minimum przy częstotliwości 
33 Hz potwierdza niskie strojenie 
bas-refleksu.

 Impedancja i faza elektryczna

razem staje się zaskakująco miękki – wszystko 
zależy od nagrania. Generalnie jednak ma się 
wrażenie, że najniższy bas jest twardszy od 
średniego i wyższego. A przecież zwykle jest 
dokładnie na odwrót. 
Oczywiście, niskie rejestry mają też swoje 
ograniczenia. To, w jakim stopniu je usłyszymy, 
zależy przede wszystkim od tego, jak głośno 
i w jak dużym pomieszczeniu zamierzamy 
słuchać muzyki. Na „Angel” Massive Attack, 
dojście do granicy kompresji nie było trudne. 

Kolumny wchodzą w zakres graniczny miękko, 
to znaczy nie następuje nagłe przestero-
wanie. Dalszy wzrost głośności wywołuje 
narastającą kompresję impulsów, ale dzieje 
się to stopniowo, łagodnie, dzięki czemu 
ryzyko uszkodzenia głośników jest niewielkie, 
jeśli odpowiednio zareagujemy na „sygnały 
ostrzegawcze”. Dokonałem nawet próby pole-
gającej na dalszym zwiększaniu głośności i nie 
udało mi się dojść do momentu, gdy karkasy 
zaczęły uderzać w nabiegunniki. Oczywiście 

Metalowe maskownice są zasadniczo 
niezdejmowalne. Wklęsły kształt siatki 
woofera jest dość praktyczny. 
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zachowałem tu zdrowy rozsądek. Sądzę, że 
Aquale Evo S6 są kolumnami przeznaczonymi 
do pomieszczeń o powierzchni nie większej 
niż 20-22 m2. W takich warunkach powinny 
zapewnić wystarczający poziom głośności 

POMIESZCZENIE:  
19,5 m2 zaadaptowane 
akustycznie, 
o krótkim czasie 
pogłosu, kolumny 
ustawione w polu 
swobodnym na 
krótszej ścianie, 
w jednej piątej 
długości. 
ŹRÓDŁO: SOtM 
sMS-200 Neo + Audio 
Analogue AAdac
WZMACNIACZ MOCY: 
Chord TToby
KABLE SYGNAŁOWE: 
Equilibrium Pure 
Ultimate XLR, iFi 
Audio Gemini (USB)
KABLE GŁOŚNIKOWE: 
van den Hul The 
Third MK2
ZASILANIE: 2 listwy 
Enerr One, kabel 
Enerr Transcenda 
Supreme HC (20A), 
zasilacz Sbooster 
BOTW mk2 (do 
SOtM-a) 

SYSTEM
ODSŁUCHOWY

i dynamikę. Dla bardziej wymagających pod 
tym względem słuchaczy pozostaje większy 
model z tej samej serii, z większymi głośnikami 
o dwukrotnie większej (dopuszczalnej) mocy 
i większej efektywności.
Ważnym atutem zielonogórskiej konstruk-
cji jest stereofonia. Na szczególną uwagę 
zasługuje szerokość sceny oraz wyjątkowo 
duże zdolności tych kolumn do generowania 
bardzo wiarygodnych efektów z boku słucha-
cza, a więc daleko poza bazą. Przy dobrym, 
starannym ustawieniu efekty „zachodzące” od 
boku są tak samo czytelne, jak te powstające 
pomiędzy zestawami. Oczywiście mało jest 
nagrań, gdzie takie efekty w ogóle występują, 
niemniej miłośnicy Pink Floyd, Rogera Watersa 
czy Stinga wiedzą, o co chodzi. W piosence 
„Mad About You” zrealizowanej w technice 
QSound w pewnym momencie pojawiający się 
z lewej strony efekt spowodował, że odrucho-
wo odwróciłem głowę w tym właśnie kierunku. 
Skala dźwięku generowana przez te kolumny 
jest dużo większa niż wynikałoby to z ich ga-
barytów. S6 tworzą stosunkowo duże obrazy, 
dźwięk ma rozmach, scena całościowo spra-
wia wrażenie obszernej, co przekłada się na 
odwzorowywanie instrumentów i wokali, które 
są lekko powiększone. Skupione pośrodku 
głosy wokalistów, które powinny być na pierw-
szym planie, są odtwarzane blisko słuchacza. 
Daje to poczucie dobrej namacalności. Głosy są 
zarówno ciepłe, jak i wyraziste. Diana Krall za-
brzmiała atrakcyjnie, wystarczająco dosadnie, 

ale też jej głos był 
pełny, głęboki. Nie 
było niedosytu. 
Niezłe barwy udało 
się także uzyskać 
na instrumentach 
smyczkowych. 
Wiolonczele brzmiały 
łagodnie, głęboko, ale 
też jednocześnie za-
wierały duży ładunek 
mikrodynamiczny. 
Były rozwibrowane, 
niestłumione, ale 
w miarę czyste. 
Skrzypce również 
zabrzmiały dobrze, 
bez często pojawia-
jących się wyostrzeń, 
aczkolwiek wydawało 
się, że idąc wyżej 
w skali częstotliwości 
brzmienie stawało 
się mniej przejrzyste, 
lekko przybrudzone. 
Nasycenie barw 
jest, rzekłbym, 
kontrolowane. Nie ma tu szczególnej 
kwiecistości, ale też nie występuje efekt 
wypłowienia. 
Wysokie tony są lekko stłumione. Ich charak-
terystyka zdaje się opadać ku skrajowi pasma. 
W najwyższej oktawie są już cokolwiek 
deficytowe i nie w pełni rozdzielcze. Charakter 
góry jest wyraźnie zaokrąglony i słodki, co 
sprzyja kompatybilności z tańszą elektroniką. 

NASZYM ZDANIEM
Cieszy fakt, że w naszym kraju powstają tak 
ciekawe i nieszablonowe konstrukcje głośni-
kowe. Najnowsza propozycja Equilibrium jest 
bardzo interesująca. Te nadzwyczaj solidnie  
wykonane, zbudowane z bardzo dobrych 
komponentów zestawy głośnikowe nie tylko 
przykuwają wzrok za sprawą nietypowych 
propozycji i świetnego wykończenia, ale 
równie mocno zaskakują swoimi walorami 
sonicznymi. Brzmienie nastawione jest 
w pierwszej kolejności na relaks, bez ana-
litycznych zapędów w górze pasma. Przy 
tych gabarytach zdumiewa bas – niezwykle 
szybki i bardzo nisko schodzący. Aquale Evo 
S6 ujmują także przestrzennością i skalą 
dźwięku. Zdecydowanie warto posłuchać tych 
kolumn. Mogą się okazać świetną alternatywą 
dla niewiele tańszych monitorów uznanych 
marek. Nielimitowana paleta kolorów to także 
nie lada atut. ■

Duża płytka terminali WBT nextgen 
została wykonana z materiału CDC. Otwory 
montażowe są gwintowane. Jakość wykonania 
Aquali prezentuje naprawdę wysoki poziom. 

17-cm głośnik nisko-średniotonowy od SB 
Acoustics ma polipropylenową membranę 
– ten materiał nie powiedział jeszcze 
ostatniego słowa. 
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Zwrotnica zaskakuje równie mocno, jak 
obudowa i wykończenie. Jakość użytych 
elementów jest zdecydowanie nieprzeciętna. 
Okablowanie i sposób montażu zresztą także. 
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