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Nieczęsto się zdarza, by producent 
kolumn głośnikowych oferował dany 

model, a tym bardziej całą serię głośników 
przez ponad 8 lat (debiut w drugiej połowie 
2013 r.), nie wprowadzając do niej przez 
ten czas (oficjalnie) żadnych modyfikacji. 
Oczywiście, znane są przykłady konstruk-
cji jeszcze bardziej „żywotnych”, ale dotyczy 
to zwykle pojedynczych modeli, w dodatku 
takich, które są mocno zakorzenione w tra-
dycji marki. 
Linia Signature, pozycjonowana tuż poni-
żej flagowej Magellan, składa się z dwóch 
kolumn podłogowych (Alpha i Delta), gło-
śnika centralnego (Gamma) oraz recenzowa-
nych monitorów Theta. Wszystkie powstają 
w północnej Francji, w miejscowości Sois-
sons, historycznie związanej z początkami  
firmy w 1980 r. Zaczynała ona od dość nie-
typowych, jak na początek lat 80., kon-
strukcji nazwanych 1180 i CX2 (pierwsze 
kolumny tej marki z tweeterem poza główną 
obudową). Od 1985 r. Triangle opracowuje 
własne przetworniki, a rozgłos przyniosły 
marce modele Antal i Comète, zaprezen-
towane prawie dekadę później, notabene 
bardzo popularne w drugiej połowie lat 90. 
— także w Polsce. W 2007 r. Renaud De Ver-
gnette postanowił „uderzyć” w segment 
high-end, wprowadzając do oferty linię 
Magellan. W znakomitej większości swoich 
konstrukcji Triangle pozostaje wierny trzem, 
stosowanym od lat rozwiązaniom. Należą 
do nich wysokotonowe głośniki tubowe, 
papierowe przetworniki średnio i nisko-
-średniotonowe oraz obudowy o giętych 
bocznych ściankach. Triangle wyróżniają się 
także sporą efektywnością (na ogół powy-
żej 90 dB). Znakiem rozpoznawczym serii 
Signature jest sposób montażu tweeterów, 
które wystają poza górną krawędź przed-
niej ścianki. Ten sam zabieg widzimy także 
w tańszej serii Genèse. 

BUDOWA
Thety dominują nad całą pozostałą czwórką 
pod względem gabarytów. Nawiasem 
mówiąc, są niemalże braćmi bliźniakami 
monitorów Genèse Trio, które wykorzystują 
identycznie wyglądające obudowy. Tak 
czy owak, francuskie monitory przykuwają 
uwagę swoim oryginalnym i trzeba przy-
znać, że atrakcyjnym wzornictwem. W czar-
nym lakierze prezentują się jeszcze dość 
skromnie, ale w lakierowanym na wysoki 
połysk mahoniu z łatwością mogą zostać 
uznane za produkt luksusowy. Patrząc na 

Triangle Signature Theta
Najstarsze, największe i najdroższe w tym teście monitory 
pochodzą z Francji i przynależą do serii Signature 
wprowadzonej przez Triangle’a już dłuższą „chwilę” temu.

obudowy pod światło, zwróciłem uwagę na 
morę na lakierze (efekt skórki pomarańczy). 
Nie jest ona tak wyraźna, jak w Usherach, 
ale w tej klasie głośników nie powinno to 
mieć miejsca.
Front ma szerokość 20 cm, ale gięte boczne 
ścianki rozszerzają pękatą skrzynkę o kolej-
nych 5 cm (specyfikacje wytwórcy podają 
szerokość 233 mm, w rzeczywistości jest 
ona o 15 mm większa). Do konstrukcji obu-
dowy użyto płyt MDF o podwyższonej 
gęstości (800 kg/m3). Odgłos jej opukiwania 
— co szczególnie dotyczy bocznych ścianek 
— wskazuje, że nie użyto ożebrowania ani 
wytłumienia ścianek. I faktycznie tak jest. 
Co więcej, grubość bocznych ścianek wynosi 

ok. 15 mm (front jest grubszy). W relacji do 
swoich rozmiarów kolumny są dość lekkie 
(10,6 kg), co może trochę dziwić, szczegól-
nie w kontekście ceny (15 tys. zł za parę). 
Ciągnąca się wzdłuż górnej ścianki, zwę-
żająca się ku tyłowi, półtuba wydaje się 
być wykonana z tworzywa sztucznego. 
To element ozdobny, bez znaczenia aku-
stycznego. Na jej początku zamontowano 
firmowy tweeter — tytanową kopułkę 
z własną komorą wytłumiającą i korekto-
rem fazowym w dość głębokiej, aluminio-
wej tubie. Jest to głośnik bardzo podobny 
lub wręcz identyczny z tym, który stoso-
wano od 2008 r. w wielu różnych mode-
lach tej marki, włączając w to małe Titusy 
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Ex oraz wspomnianą serię Genèse. Co cie-
kawe, w przeszłości firma oznaczała ten 
tweeter symbolem TZ2500 (czyli takim, 
jak w wyżej wymienionych modelach), zaś 
obecnie jest to TZ2550. Czy zmienił się sam 
głośnik, czy tylko jego oznaczenie — tego 
nie wiemy. Z zewnątrz, w każdym bądź 
razie, nie widać żadnych różnic. W ramach 

ciekawostki warto wspomnieć, że wprowa-
dzona niedawno rocznicowa seria 40th Anni-
versary korzysta z odmiany tego głośnika 
z anodowaną złotem kopułką magnezową 
(TZ2520MG). 
Niski i średni zakres pasma (firma nie 
podaje częstotliwości podziału) odtwarza 
nominalnie 18-cm głośnik (faktycznie to 
bardziej „szesnastka”) o dość miękkiej mem-
branie, którą wbrew temu co czuć pod pal-
cami, zrobiono z papieru. Najwyraźniej jest 
on powlekany warstwą impregnatu, czemu 
zawdzięcza strukturę powierzchni zbliżoną  
do polipropylenu. Zawieszenie jest 
gumowe. Thety są wentylowane do przodu. 
Port BR jest wyraźnie wyoblony przy ujściu. 
W fabrycznym wyposażeniu znajduje się 
czarna maskownica rozpięta na ramce 
z MDF-u, mocowana magnetycznie — tak 
samo, jak u rywali. 
Producent zadbał o jakość terminali głośni-
kowych. Jak twierdzi, wykonano je z „wyso-
kiej jakości stopu miedzi”, co może oznaczać 
po prostu mosiądz. Zintegrowano je z pla-
stikową płytką wnikającą do wewnątrz tyl-
nej ścianki, co w połączeniu z podłużnym 
kształtem gładkich nakrętek utrudnia dokrę-
canie końcówek widełkowych. Rozsądniej 
będzie pozostać przy bananach lub wty-
kach BFA. 

BRZMIENIE
Triangle, obok Spendorów, okazały się naj-
bardziej charakterystycznie brzmiącymi 
zestawami głośnikowymi w testowej gru-
pie. Z całą pewnością nie zostały zestrojone 
z założeniem braku ingerencji w muzyczny 
przekaz, możliwie doskonałej neutralności  
itd. Niemniej jednak, bazując na swoich  
wspomnieniach z dawnych testów, uwa-
żam, że twórcy tego modelu zadbali 
o względnie poprawnie nakreśloną równo-
wagę rejestrów, bez przesadnej dominacji 
wysokich tonów, typowej dla modeli z daw-
nych lat. Niemniej, w dalszym ciągu sły-
chać, że to Triangle — ze wszelkimi zaletami 
i zastrzeżeniami do tej estetyki brzmienia. 
Niewątpliwie są to kolumny, które mogą 
polaryzować opinie słuchaczy. Do moich 
uszu docierał dość jaskrawy dźwięk, który 
zależnie od rodzaju i sposobu realizacji 
nagrania prowadził do dość różnego odbioru 
teoretycznie tego samego „brzmienia”. Raz 
zachwycała mnie żywość i spontaniczność 
tego grania — tak było chociażby w przy-
padku znakomitej rejestracji live kwintetu 
Staszka Sojki w poznańskim klubie „Pod 

Pretekstem” w 2004 r., która ukazała się 
w bardzo skromnym nakładzie (900 egz.) 
na dwóch płytach CD. Thety odtworzyły 
ten materiał z niedostępną z innych kolumn 
energetycznością i znakomitym timingiem.  
Artykulacja wokalu i „świetlistość” 12-stru-
nowej gitary Przemka Gregera były ujmu-
jące. Samo nasycenie sopranów nie odbiega 
istotnie od średniej, ale całościowy balans 
tonalny dość wyraźnie przechyla się 

OCENA 80%
KATEGORIA SPRZĘTU B  

DYSTRYBUTOR: Rafko, www.rafko.com  
CENA (ZA PARĘ): 14 990 zł
Dostępne wykończenia: czarne, białe, mahoń 
(lakierowane na wysoki połysk)

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja:  
2-drożny bas-refleks wentylowany do przodu
Głośniki: tweeter tubowy TZ2550 z kopułką 
tytanową, 180-mm nisko-średniotonowy  
z powlekaną membraną papierową
Podział pasma: brak danych
Pasmo przenoszenia: 45 Hz–23 kHz (±3 dB) 
Efektywność: 90 dB
Moc znamionowa: 90 W
Impedancja*: 6 Ω, min. 4,3 Ω (195 Hz) 
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)*: 
470 x 248 x 373 mm  
(bez maskownic i terminali)
Masa*: 10,6 kg (bez maskownic)
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Z całą pewnością nie był to priorytet konstruktorów. 
Typowe Triangle, ale jednak lepiej ułożone niż większość. 

NEUTRALNOŚĆ

Słabsza, niżby to wynikało z balansu tonalnego 
i charakteru basu, a to za sprawą ograniczeń tweetera. 
Ale całościowo solidny poziom. 

PRECYZJA

Zależna od muzyki, nagrania i… przyjętej definicji. Nie 
są to miękko i ciepło grające głośniki, ale jeśli za miarę 
muzykalności uznać ekspresję timing, barwność, to Thety 
oferują naprawdę wiele. 

MUZYKALNOŚĆ

Bliski, namacalny pierwszy plan. Raczej nie dla miłośników 
przenoszenia filharmonii do pokoju odsłuchowego. 
Ale jazzfani mogą mieć „fun”. 

STEREOFONIA

Bez wątpienia najlepsza w teście. 
DYNAMIKA

Właściwie zasługuje na superlatywy. Gdyby tak jeszcze 
niżej schodził…

BAS

* — wartości zmierzone

TEST GRUPOWY    Kolumny podstawkowe (10 000–15 000 zł)

Woofer z papierową, jednostonnie 
powlekaną membraną ma solidny napęd 
i nowoczesny, ażurowy kosz. 

Elektrolit 15 µF w zwrotnicy znalazł się tu 
zapewne ze względu na gabaryty (i koszty). 
Za to cewki są wyłącznie powietrzne. 

Zaciski głośnikowe są wysokiej jakości, ale 
niezbyt wygodne, jeśli używamy widełek. 
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w „prawo”, tj. w stronę wyższych rejestrów. 
To sprawia, że spora część płytoteki  
może zabrzmieć dość chudo, choć tutaj 
istotne znaczenie będzie miało wsparcie ze 
strony pokoju w zakresie niskich rejestrów. 
Triangle, choć znacznie większe od swo-
ich rywali, nie mają nad nimi jednoznacznej 
przewagi w dziedzinie wypełnienia, a tym 
bardziej rozciągnięcia dołu. Bas urywa się 
dość szybko. Ze względu na dołek w zakre-
sie 35–45 Hz w miejscu odsłuchu, w moim 
pokoju, nie potrafię precyzyjnie określić 
realnej do uzyskania dolnej granicy pasma, 
jednak udało się ustalić, że Thety nie się-
gają równie głęboko, jak Spendory, a nawet 
nieco ustępują Paradigmom. Różnica wzglę-
dem tych ostatnich polega jednak na tym, 
że aż do najniższych dźwięków nie czuć 
specyficznego zmiękczenia od bas-refleksu 
(efekt „poduszki”), a średni i wyższy pod-
zakres basu jest wartki i impulsywny. Nie 
był to może najrówniejszy bas w teście, ale 
jeśli miałbym wskazać bas najbardziej dyna-
miczny i odporny na brutalne potraktowa-
nie mocnym wzmacniaczem, to bez wahań 
przyznałbym pierwsze miejsce właśnie tym 
kolumnom. Reasumując, dynamika, energia 
i żywość barw to kluczowe zalety francu-
skiej konstrukcji. Można na nich grać gło-
śniej niż w przypadku rywali bez obaw o to, 
że uszkodzimy woofer. 
Rekonstrukcja przestrzeni jest dość specy-
ficzna. Nasuwają się tu pewne analogie do 
równowagi tonalnej i myślę, że korelacja 
obu tych czynników nie jest dziełem przy-
padku. Na tle rywali oraz w ogóle — na tle 
innych kolumn — Thety grają wyraźnie „do 
przodu” i nie sięgają z obrazowaniem źródeł 
zbyt daleko w głąb. To przesunięcie sceny 
w kierunku słuchacza jest bezdyskusyjne, 
ale łatwo przyswajalne, ponieważ two-
rzy efekt namacalności i niezakłóconego 
kontaktu z artystami. Już po kwadransie 

słuchania zapominałem o „inności” Triangli  
i napawałem się nieprzeciętną ekspresją 
muzycznego przekazu. Z ciekawości puści-
łem właśnie co zakupiony album tegorocz-
nego zwycięzcy Konkursu Chopinowskiego, 
zjawiskowego Bruce’a Liu. Byłem ciekaw, 
czy sprawdzą się moje przewidywania co 
do brzmienia fortepianu, które uzyskam za 
pośrednictwem tych kolumn (to jeden z ele-
mentów mojej procedury testowej — sta-
ram się odgadywać brzmienie kolejnych 
płyt na podstawie tych wcześniej odsłu-
chanych; oczywiście mam na myśli wpływ 
testowanego sprzętu, a nie nagranie jako 
takie). Przyznaję, że nie udało mi się w pełni 
przewidzieć tego, co zrobią z tymi — skąd-
inąd bardzo dobrze zrealizowanymi nagra-
niami — francuskie monitory. Sądziłem, 
że je przesadnie rozświetlą, a tak się nie 
stało. Ujawniły one jednak pewną niezbor-
ność i niedostatki w spójności. Brzmienie 
instrumentu Fazioli F278 było bliskie natu-
ralnego, pozbawione większych zakoloro-
wań, jednak szczególnie w piano i pianis-
simo dało się odczuć nie za dużą, ale jednak 
szklistość. Szybka weryfikacja za pomocą 
Paradigmów rozwiała wątpliwości — to wina 
kolumn, nie nagrania. I takie właśnie są 
Triangle: trochę nierówne, ale potrafiące 
zachwycić swoim „sercem” do grania. Dodać 
w tym miejscu wypada, że wysokie tony 
nie mają szczególnej precyzji ani czystości. 
Są lekko „opadające” w najwyższych reje-
strach, co objawia się pod postacią mniej-
szej ilości „powietrza”. W porównaniu z górą 
Usherów różnica jest wyraźna, na tle Atoh-
mów i Paradigmów „gwizdek” Triangle’a też 
brzmi mniej wyrafinowanie. Ale trudno się 
temu dziwić — swoje lata już ma. Z drugiej 
jednak strony potrafi bardzo fajnie, z iskrą 
i werwą, odtworzyć jazzowe skrzypce. Nie 
dziwi mnie, że kolumn tej marki używa sam 
Jean-Luc Ponty. 

NASZYM ZDANIEM
W pierwszej chwili sądziłem, że Triangle  
będą miały ciężko. Nie są to bowiem 
kolumny dla każdego, a poziom rywali jest 
bardzo wysoki. Thety wyraźnie zdradzają 
swoją obecność, są dość jasne, grają dużym, 
bliskim pierwszym planem. Potrafią podbar-
wiać brzmienie fortepianu, zakres średnio-
-wysokotonowy nie jest subiektywnie naj-
równiejszy. Gdy jednak dłużej zaczynamy ich 
słuchać, staje się jasne, że Thety mają to coś, 
z czym miewają kłopot rywale, a szczególnie 
jedyny w tym gronie „brytyjczyk”. Triangle 
są bowiem nieprzeciętnie żywe, dynamiczne, 
witalne, wręcz energetyzujące. To głośniki 
do słuchania i przeżywania muzyki, nie zaś 
do jej kontemplowania. Wolą dać czadu niż 
grać po cichu, choć ich duża analityczność 
i łatwość do wysterowania sprzyjają także 
późnowieczornym odsłuchom. Szkoda, że nie 
są tańsze — wtedy miałyby szanse nawet 
na pięć gwiazdek. Ważne jednak, że są inne 
i czymś się wyróżniają. Dziś to wcale nie jest 
takie oczywiste.  ■

Impedancja i faza elektryczna 
Z wykresu modułu impedancji (linie 
czarna i szara odpowiadające obydwu 
sztukom testowanej pary) odczytujemy 
minimum modułu impedancji — nieco 
ponad 4,3 Ω, co jest w bardzo dobrej 
zgodności z deklaracją wytwórcy. 
Twierdzi on ponadto, że mamy do 
czynienia z kolumnami 8-omowymi, 
z czym można już polemizować. Bardziej 
adekwatne jest uznanie Thety za 
głośnik znamionowo 6-omowy. 
Na wykresach modułu impedancji 
i fazy zwracają uwagę dość wyraźne 
zafalowania w zakresie 500 Hz – 1,3 kHz. 
Najprawdopodobniej mają one związek 
z niekontrolowaną (rezonansową) 
pracą ścianek sporej, nieusztywnionej 

obudowy. Dobre informacje są dwie: 
zmienność impedancji jest na tyle 
umiarkowana a efektywność na tyle 
duża, że z powodzeniem można myśleć 
o amplifikacji lampowej. 
Bas-refleks dostrojono nieco wyżej 
niż u konkurentów, do częstotliwości 
ok. 53 Hz. Mały pik przed minimum 
jest sygnałem, że wkład portu 
w reprodukcję niskich tonów jest 
ograniczony, co w kontekście jego 
usytuowania na przedniej ściance 
powinno być zachętą dla wielu 
audiofilów, dysponują niewielkimi 
pomieszczeniami. Dużych gabarytów 
w tym przypadku nie należy się 
obawiać. 
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