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czasie kryzysu wytwór-
ni! odkupili bracia Mi-
chael i Bernard Chang, 

w"a#ciciele International Audio Group  
z biurami w Hongkongu, Macao i Wiel-
kiej Brytanii oraz fabryk$ w chi%skim 
Shenzhen. 

IAG to pot!&na 'rma, maj$ca pod 
swymi skrzyd"ami takie marki jak: 
Wharfedale, Quad, Audiolab, Mission 
czy Luxman. Pomimo ulokowania pro-
dukcji w Chinach utrzymano wysok$  
jako#( wykonania. Nie zrezygnowano 
te& z dba"o#ci o detale i materia"y.

Stirlingi 3 to ma"e pod"ogówki, 
mieszcz$ce si! po#rodku serii Classic. 
Przetworniki s$ autorskimi opracowa-
niami Castle’a. Dwa 13-cm nisko-#rednio- 
tonowce wykonano z plecionki w"ók-
na w!glowego. Maj$ odlewane kosze  
i ekranowane magnesy. 28-mm mi!k-
ka kopu"ka to taki sam przetwornik, 
jaki 'rma stosuje we wszystkich kla- 
sycznych konstrukcjach. Tweeter jest 
przesuni!ty wzgl!dem osi przedniej 
#cianki i umieszczony pomi!dzy mid-
wooferami. Solidn$ obudow! wykonano 
z 18-mm MDF-u i wzmocniono wie%- 
cami oraz przegrod$. G"o#niki wspó"-
pracuj$ z lini$ transmisyjn$, której wy-
lot mie#ci si! w przykr!canym od spodu 
cokole.

Z zewn$trz kolumna jest oklejana na-
turalnym fornirem. Do wyboru przewi-
dziano osiem wzorów. W wyposa&eniu 
otrzymujemy kolce i gumowe samoprzy-
lepne podk"adki. Solidne zaciski g"o#ni-
kowe s$ przystosowane do bi-wiringu 
i bi-ampingu, a dzi!ki szerokiemu roz-
stawowi przyjm$ wi!kszo#( ko%cówek 
kabli.

Zwrotnic! zamontowano na p"ytce, 
któr$ przykr!cono bezpo#rednio do 
terminali. Elementy s$ dobrej jako#ci,  

a wewn!trzne okablowanie poprowadzo-
no miedzianymi przewodami o sporej 
#rednicy. Mi"$ niespodziank$ by"o od-
nalezienie w kartonie bia"ych r!kawiczek 
oraz katalogu 'rmy.

Po Castle si!gn$"em z wyj$tkowym 
sentymentem. Przyczyny wcale nie by"y 
zwi$zane z bran&$ hi-'. Nazwa 'rmy 
oznacza zamek lub wie&!, natomiast mo-
del wskazuje konkretn$ twierdz!. Tak 
si! sk"ada, &e b!d$c kilka lat temu na 
wycieczce w Szkocji, mia"em przyjem-
no#( zwiedza( zamek w Stirling. Kraj ten 
wyj$tkowo przypad" mi do gustu swo-
im górzystym krajobrazem, a mroczne  
zamczyska dodawa"y mu tajemniczo#ci. 

Warowni jest w Szkocji mnóstwo, jed-
nak wiele z nich to urocze ruiny. Nazwa-
mi najbardziej reprezentacyjnych zosta-
"y ochrzczone g"o#niki Castle’a. Wraz  
z rang$ zamku, ro#nie pozycja modelu. 
Stirling to #rodek oferty wy&szej serii 
„Classic”. Wprawdzie nie dopatrzy"em 
si! podobie%stwa kolumn do warowni, 
jednak pomys" na nazewnictwo mi si! 
spodoba". Szkoda tylko, &e szkockie po-
zosta"y jedynie romantyczne nazwy…

Robert Trzeszczy%ski

olumny maj$ silnie zaznaczony 
w"asny charakter. Je#li kto# lubi 
taki sposób prezentacji, mo&e 

to by( prawdziwa mi"o#(. Stirlingi gra-
j$ barwnym, zamaszystym d)wi!kiem  
o du&ej skali.

Góra pasma jest troch! wycofana, co 
powoduje "agodzenie sybilantów. Tak 
zestrojone najwy&sze tony ukrywaj$ 
wprawdzie nieco informacji, ale te& nie 
dra&ni$. Trudno ostatecznie okre#li( 
ich jako#(, bowiem w tym przypadku 
pe"ni$ rol! towarzysz$c$. Jedyne, co 
wiadomo, to &e nie jest to poziom naj-
lepszych mi!kkich kopu"ek Scan Speaka 
czy Dynaudio.

Barwna i p"ynna #rednica to najmoc-
niejszy atut Castli. Bardzo dobrze wy-
padaj$ g"osy ludzkie, które s$ pastelowe, 
a jednocze#nie niezwykle namacalne. 
S"owa „niezwykle” u&y"em z premedyta-
cj$, bo w tym segmencie cenowym taka 
jako#( nie zdarza si! cz!sto. Mo&e nie 
jest to wierno#(, bo wokale s$ podgrza-
ne, ale to odst!pstwo od neutralno#ci 
przek"ada si! na wyj$tkowo przyjemny 
efekt. Podobnie z brzmieniem gitary. 
Struny gitar zdaj$ si! pogrubione, ale 
za to d"ugo wibruj$ i pi!knie wybrzmie-
waj$. Ca"o#( jest plastyczna, muzykalna 
i masywna. Mocna podstawa basowa 
zapewnia mo&liwo#( odtwarzania ka&-
dego repertuaru. Monitory czy niewiel-
kie pod"ogówki cz!sto cierpi$ na braki 
w tym zakresie. Oczywi#cie mo&emy 
nieco ponarzeka( na brak kontroli ni-
skich tonów, jednak ma"a ilo#( basu 
powoduje ograniczenie si! do s"uchania  
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ma"ych sk"adów. Castle polubi"y si!  
z Jordi Savallem, ale te& nie)le si! czu"y 
w towarzystwie Marcusa Millera. Lubi$ 
gra( dosy( g"o#no pulsuj$c$ muzyk!.  
W delikatniejszych nagraniach odrobi-
n! brak im wyra'nowania, jednak jest 
to nadal wysoki poziom, zw"aszcza je#li 
si! uwzgl!dni ich cen!.

Stirlingi kreuj$ spor$ przestrze%. In-
strumenty s$ nieco powi!kszone, jed-
nak nie nachodz$ na siebie. Przestrze% 
jest bardziej rozci$gni!ta wszerz, ni& 
wzd"u&. Scena rozpoczyna si! na linii 
g"o#ników i zdecydowanie poszerza za 
nimi. G"!boko#( jest nieco mniejsza ni& 
z innych kolumn, jednak wydaje si! wy-

starczaj$ca do stworzenia iluzji. Jedynie 
du&e sk"ady mog$ by( nieco #ci#ni!te,  
a plany nak"ada( si! na siebie.

Castle Stirling 3 to #wietne kolumny. 
Trudno b!dzie za porównywaln$ cen! 
znale)( co# lepszego. Nie s$ w pe"ni  
neutralne, ale czy musz$? Prze-
znaczono je dla tych mi"o#ni-

ków dobrego d)wi!ku, którzy nie chc$ 
analizowa( detali. Dobra zabawa jest 
wpisana w ich charakter. 

Szkoda, &e nie mam pod r!k$ p"yty 
Boba Marleya; zapewne by"oby genial-
nie. To jednak musicie ju& sprawdzi( 
sami.

Robert  
Trzeszczy%ski

zi!ki jesiennemu przesile-
niu mia"am sporo wolnego 
czasu, który zbo&nie zago-

spodarowa"am s"uchaniem muzyki i po-
pijaniem herbatki z miodem i cytryn$, 
co wed"ug ludowych przekazów mia"o 
skutecznie podreperowa( podupad"e 
chwilowo zdrowie. W domowym zaci-
szu odda"am si! ods"uchowi niewiel-
kich pod"ogówek Castla. Okaza"o si! 
to przyjemniejsze, ni& si! z pocz$tku 
zdawa"o, bo Stirlingi to dobrze graj$ce 
kolumny za uczciwe pieni$dze.

Przyznam, &e po tych wszystkich high- 
-endowych konstrukcjach o cenie ro-
dem ze stratosfery szalenie mi"o jest 
us"ysze( co# dobrego i b!d$cego w za-
si!gu portfela przeci!tnego obywatela. 
W swoim segmencie cenowym Castle 
znajd$ niewielu godnych rywali.

Kolumny s$ wyrównane tonalnie, ale 
maj$  w"asny charakter. Skraje pasma s$ 
do#( równe; nie ma ani przerysowanej 
góry, ani wyeksponowanego do"u. *red-
nica natomiast zosta"a uwypuklona, co 
daje ciekawy efekt, bo mimo tego zabie-
gu nie odnosi si! wra&enia przerysowa-
nia wokali. S$ lekko podbarwione, ale 
nadal przyjemne dla ucha.

Charakterystyczny klimat i wyra'-
nowany styl Burta Bacharacha z „+e 
Look of Love” Traincha zosta" oddany 
bezb"!dnie. Ca"o#( brzmia"a muzykal-



nie. By"a plastyczna i pe"na, bez na-
tarczywych sybilantów, ani te& #ladów 
nosowo#ci, co zapewne wy-
nika z soczystej barwy tych 
zestawów.

Bas, do#( du&y i moc-
ny, schodzi" wystarczaj$co 
nisko, by nie psu( uroku 
prezentacji, jednak o czelu-
#ciach dolnych rejestrów nie 
by"o mowy. I dobrze, bo dol-
ne pasmo nie jest g"ównym 
elementem tego brzmienia; 
stanowi tylko #rodek do na-
sycenia d)wi!ku i podkre-
#lenia pe"ni #rednicy.

Szczegó"owo#( tych g"o#ników stoi 
na naprawd! niez"ym poziomie. In-
strumenty s$ wyra)nie s"yszalne, blachy 
brzmi$ d)wi!cznie, cho( bez srebrzy-
stych czy z"otawych wybrzmie%. S"ycha( 
takie detale, jak uderzanie miote"ek  
o talerze, szarpni!cia strun kontrabasu 
czy gitary, ale delikatnych drga% i wi-
bracji ju& nie.

W mocnych i g!stych utworach Dre-
am +eater niedostatki kontroli basu 
da"y o sobie zna(, ale pomimo to nie 
mo&na tym kolumnom odmówi( nie-
z"ej dynamiki. Ca"o#( zosta"a przedsta-
wiona spójnie, w rytmiczny i energiczny 

sposób. Odnosi"am nie-
kiedy wra&enie, jakoby 
poszczególne fragmenty 
pasma kry"y wzajemnie 
swoje niedoci$gni!cia, 
przez co nie da"o si! wy-
chwyci( jaki# karygod-
nych b"!dów.

Scena zawiera"a si!  
w linii kolumn. By"a 
troch! pog"!biona, ale 
nie pokazywa"a bardzo 
z"o&onych planów p"yty 
„Dark Side of the Moon” 

Floydów. Nacisk zosta" po"o&ony na 
pierwszy plan; budowa dalszych by"a 
mniej precyzyjna. Nie s$ to kolumny  
do rozk"adania muzyki na czynniki 
pierwsze.

Castle pokazuj$ j$ prawid"owo i przy- 
jemnie, bo w"a#nie do tego zosta"y stwo-
rzone – &eby gra( dobrze na miar! swo-
ich mo&liwo#ci. I pod tym wzgl!dem 
spisuj$ si! na pi$tk!. Nie s$ to zestawy 
do audio'lskiej wiwisekcji, wi!c nie spo-
dziewajmy si! nadzwyczajnej detaliczno-
#ci, która umo&liwi"aby us"yszenie odde-
chu skrzypka czy mla#ni!cia wokalisty. 
Takich drobiazgów Stirlingi nie oferuj$, 
co jednak nie oznacza, &e us"yszymy mu-
zyczn$ papk!. Co to, to nie!

Ich niezaprzeczaln$ zalet$ jest du&y, 
soczysty d)wi!k z namacaln$ #rednic$. 
Proste w formie, dobrze zrealizowane wy-
konania ciesz$ zarówno oko, jak i ucho.

Wszystko to powoduje, &e Castle 
Stirling 3 to eleganckie, dobre kolumny  
do codziennej przyjemno#ci s"uchania 
muzyki. 

Aleksandra Chili%ska

Inne testy produktów Castle:
Castle Durham 3 – „MHF 1/2005”


