
1



owodem kolejnych mody!ka-
cji by" przetwornik #rednio-ni-
skotonowy. Problem polega" na 

tym, $e RLS zawsze si%ga po g"o#niki, któ-
re dziwnym trafem w nied"ugim czasie 
wychodz& z produkcji. W takiej sytuacji 
konieczne staje si% znalezienie nast%pcy, 
a co za tym idzie – zaprojektowanie no-
wego modelu. Tak si% sta"o w przypadku 
Callisto III. Nie inaczej jest te$ z recenzo-
wanymi dzisiaj Callisto IV.

Mo$e to pech, a mo$e jednak podpo-
wied' losu, bowiem z modelu na mo-
del Callisto graj& zdecydowanie lepiej.  
Z drugiej strony, gdyby trzyma( si% 
prawa serii, w przysz"ym roku powin-
ni#my zobaczy( model V... No, ale bez 
z"owró$bnych prognoz.

W nowych Callisto miejsce nomek-
sowego #rednio-niskotonowca Wave-
core WF120BD02 zaj&" WF120BD03 
– 12-cm midwoofer z papierow& mem-
bran& i rozwi&zaniem Balanced Drive 
(zastosowanym równie$ w poprzed-
niku), redukuj&cym zniekszta"cenia 
nieliniowe. Cewka o #rednicy 1 cala 
zosta"a osadzona na karkasie z w"ókna 
szklanego, za# kosz wykonano z a$uro-
wego odlewu aluminiowego. Przetwor-
nik wysokotonowy jest ten sam co po-
przednio – to pier#cieniowy Scan Speak 
D2604/832000. Zwrotnica, pomimo $e 
1. rz%du, ma do#( skomplikowan& bu-
dow% i sk"ada si% z 12 elementów "&czo-
nych bezpo#rednio (nie przez #cie$ki na 
p"ytce drukowanej).

Wzorniczo IV bardzo przypominaj& 
poprzedni model. Maj& podobne pro-
porcje, i odwrócony uk"ad g"o#ników – 
midwoofer znajduje si% nad tweeterem. 
Od modelu II jest to charakterystyczna 
cecha monitorów Callisto.

Przedni& #ciank% wykonano z 24-mm 
p"yty MDF, w której zatopiono magne-
sy do mocowania maskownic. Dzi%ki 
temu s& one niewidoczne i praktycz-
nie niewyczuwalne pod warstw& forni-
ru. Pozosta"e #cianki to równie$ MDF  

(12 mm). Wn%trze wyt"umiono !lcowy-
mi matami.

Z tylu znajdziemy niedu$y otwór bas- 
-re)eksu i par% z"oconych zacisków, 
przyjmuj&cych dowolne ko*cówki.

Callisto "adnie si% prezentuj&. Skrzyn-
ki pokrywa dobrze po"o$ony naturalny 
fornir, dost%pny praktycznie w dowol-
nym kolorze.

Aleksandra Chili*ska

rzed dwoma laty opisywa"am 
Callisto III – niewielkie moni-
tory, które zrobi"y na mnie du$e 

wra$enie. Brzmienie „czwórek” wyda"o 
mi si% w pierwszej chwili podobne, jed-
nak po d"u$szym ods"uchu okaza"o si%, 
$e ró$nica jest, i to znaczna.

Nie potra!% wyt"umaczy( fenomenu 
upchni%cia takiego basu w tak ma"ych 
skrzynkach. Je$eli kto# styka si% z Cal-
listo po raz pierwszy, mo$na by( pew-
nym, $e spyta: „Gdzie jest subwoofer?”.

Tak naprawd% bas nie jest ani tak 
ogromny, ani nieprzyzwoicie g"%boki, 
jak mog"oby si% wydawa(. Nale$a"oby 

raczej stwierdzi(, $e jest adekwatny do 
wielko#ci przetwornika, za to niewiary-
godnie dobrze zestrojowy i podany tak, 
$e zapada w pami%(. Ten z Callisto IV 
ró$ni si% jednak nieco od niskich tonów 
„trójek”. Tam zdarza"a si% utrata kontro-
li, zw"aszcza w zestawieniu ze s"abszymi 
wzmacniaczami. Czwórki zachowuj& 
si% bardziej przewidywalnie. Callisto IV 
wydaj& si% "atwiejsze do wysterowania. 
Nie testowa"am ich ze wzmacniaczem 
lampowym, tak jak poprzedniego mo-
delu, ale mia"am okazj% je zestawi( ze 
zintegrowanym Music Hallem 25.2.  
I tak jak poprzednio wra$enia by"y lek-
ko dramatyczne, tak tym razem by"am 

naprawd% mile zaskoczona. Nie trzeba 
posiada( ma"ej elektrowni, by wyste-
rowa( te monitory. To du$a zmiana. 
„Czwórki” s& mniej kapry#ne i nie tak 
wymagaj&ce w stosunku do reszty syste-
mu. Odnios"am tak$e wra$enie, $e graj& 
ja#niej, a zarazem pe"niej od „trójek”.

Sprawdzian z bud$etow& elektroni-
k& wypad" niespodziewanie dobrze,  
z czego p"ynie wniosek, $e opracowanie 
nowej generacji nie by"o jedynie "ata-
niem dziury powsta"ej z powodu braku 
dost%pno#ci g"o#nika. Poci&gn%"o te$ za 
sob& wy$sz& jako#(.

Skoro z tak bud$etow& konstrukcj& 
jak Music Hall 25.2 oby"o si% bez dra-
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matu, to po"&czenie tych mo-
nitorów z lepszymi urz&dzeniami 
powinno zaowocowa( jeszcze lepszymi 
efektami.

Dla odmiany zestawi"am Callisto IV 
ze Strussem R150. Du$y zapas mocy 
powoduje, $e te monitory zaczynaj& si% 
wyró$nia( na tle kolumn w podobnej 
cenie. Z przyzwoitego brzmienie zmie-
ni"o si% w nieprzyzwoicie dobre. Tak to 
ju$ jest z konstrukcjami RLS-u. One po 
prostu potrzebuj& pr&du.

D'wi%k si% otworzy", by" czysty, o pe"-
nej #rednicy i #wietnej górze. Wokale 
zyska"y na p"ynno#ci, a wyra'na artyku-
lacja pozwoli"a us"ysze( wiele niuansów. 
Bas by" do#( g"%boki, dobrze kontrolo-
wany, a #rednica nasycona i czysta.

Callisto zaskakuj& stereofoni& i czy-
telno#ci& 'róde" rozstawionych na sce-
nie. Oddaj& jej szeroko#(, g"%bi%, jak  
i usytuowanie planów, zarówno w ka-
meralistyce, jak i w przypadku du$ych 

sk"adów, z którymi 
„trójki” nie radzi"y so-

bie tak dobrze.
W „Amused to Death” Watersa 

nie brakowa"o otwarto#ci i przestrzeni, 
co pozwoli"o odda( z"o$ony charakter 
aran$acji.

Jak na tak niewielkie kolumny kon-
struktor uzyska" prawid"owy balans 
tonalny. Callisto s& zestrojone tak, 
$e poszczególne pasma podkre#laj& 
wzajemnie swoje zalety i kryj& niedo-
skona"o#ci. Efektem tego zabiegu jest 
nieoczekiwanie mocny bas, wra$enie 
przestrzeni i d'wi%k przyjemny w od-
biorze. Warto doda(, $e monitory maj& 
tendencje do „znikania” w pomiesz-
czeniu, co nie wynika z niewielkich 
rozmiarów, ale raczej z nieprzeci%tnej 
stereofonii.

Callisto IV to kolejny udany mo-
del RLS-u. Dobrze wykonany i dobrze 
graj&cy, bez udziwnie* i zb%dnych po-
lepszaczy. +wietna propozycja dla tych, 
którzy maj& do dyspozycji niewielkie 
pomieszczenie, a marzy im si% d'wi%k 
rodem z wi%kszych konstrukcji. Callisto 
IV dobrze si% s"ucha, a fakt, $e nie s& ju$ 
tak wybredne jak poprzednik, sprawia, 
$e mog& po nie si%gn&( posiadacze bar-
dziej bud$etowej elektroniki.

Ods"uch tych male*stw to walka 
przyjemno#ci z niedowierzaniem, za-
ko*czona stwierdzeniem, $e nie zawsze 
du$y mo$e wi%cej…

Aleksandra Chili*ska

onitory RLS Callisto zna 
ka$dy, kto cho( raz w ci&-
gu ostatnich lat odwiedzi" 

Audio Show. Regularnie wspó"tworz& 
jedn& z najbardziej udanych prezentacji. 
Jak to mo$liwe, $eby z tak niepozornych 
skrzynek wydobywa" si% tak pot%$ny 
d'wi%k?

Kiedy do mnie dotar"y, ju$ sama pacz-
ka, a mo$e raczej: paczuszka, obudzi"a 
star& ciekawo#(. „Male*stwa”, „kolu-
mienki” – tego typu zdrobnienia, cho( 
zwykle ich nie lubi%, same cisn%"y si% na 
usta. Stoj&c obok wielkich Isophonów, 
Callisto wywo"ywa"y u#miech u ka$de-
go, kto odwiedzi" mnie w trakcie blisko 
dwumiesi%cznego ods"uchu. U#miech 
zamiera", kiedy si% okazywa"o, $e osoby 
nie znaj&ce mojego systemu nie potra!& 
w pierwszej chwili okre#li(… które ze-
stawy aktualnie graj&.

Najwi%ksze wra$enie robi podstawa 
basowa. Trzeba si% troch% pom%czy( 
z ustawieniem, ale s& to standardowe 
zabiegi, które przy tej masie i wielko#ci 
obudów nie sprawiaj& trudno#ci. RLS-y 
okazuj& si% bardzo wra$liwe na odle-
g"o#( od tylnej #ciany. W 25-m pomiesz-
czeniu najlepszy wynik uzyska"em, 
umieszczaj&c je na 90-cm podstawkach, 
wysuni%te w kierunku miejsca ods"uchu 
na oko"o 1 m.

Dojrza"o#( projektu kolumn naj"a-
twiej oceni( po tym, czy chce si% ich 



s"ucha(. Tak po prostu. Brzmi to jak 
truizm, ale w przypadku tego elementu 
toru nabiera szczególnego znaczenia. 
Je#li system gra poprawnie, a po pod-
"&czeniu innych kolumn zaczyna si% 
rozbieranie pasma na drobne i analiza 
w stylu: „fajna góra, ale…”, to co# jest 
nie tak. W przypadku RLS-ów $adne 
zastrze$enia nie przys"aniaj& ogólnej 
przyjemno#ci. Po d"u$szym czasie bar-
dziej os"uchanym audio!lom podstawa 
basowa mo$e si% wyda( nieco monoton-
na, ale pami%tajmy, $e to tylko monitory 
w rozs&dnej cenie. Oczekiwanie pe"nej 
palety barw w najni$szych cz%stotliwo-
#ciach od zestawów, które wielko#ci& 
nie dominuj& nap%dzaj&cego je wzmac-
niacza, by"oby przesad&. Oceniaj&c je  
w kategoriach bezwzgl%dnych, mo$na 
tu odczu( pewien niedosyt, jednak rzut 
oka na ich wielko#( i cen% gwarantu-
j& szybki powrót na ziemi%. Podobnie 
przyjemnie graj&ce kolumny zagranicz-
na konkurencja wycenia przynajmniej 
dwukrotnie wy$ej.

RLS-y maj& swój charakter, ale nie-
trudno w nim zauwa$y( celowe starania 
konstruktora, a nie zbieg okoliczno#ci. 
W porównaniu z innymi, nawet pe"no-

wymiarowymi zestawami w cenie do  
10 tys. z", RLS-y obroni& si% otwarto-
#ci& i rzetelno#ci& przekazu. Nie graj& 
ch"odno. Raczej szybko w niskich cz%-
stotliwo#ciach i szczegó"owo w górze 
pasma. Zdolno#( Callisto IV do precy-

zyjnego prowadzenia basu stanowi dla 
mnie prawdziwe zaskoczenie. Obawia-
"em si% standardowej wady monitorów, 
czyli napompowania basu. Ci&gnie si% 

on wtedy w du$ym opó'nieniu za reszt& 
pasma i przy g%stych aran$ach powodu-
je spore obni$enie czytelno#ci prezen-
tacji. W przypadku RLS-ów nic takie-
go nie mia"o miejsca. Kolumny, nawet  
w szybkich pasa$ach „Holy Wars” Me-
gadeth nie gubi"y d'wi%ków, zaznacza-
j&c nawet rytm, wybijany podwójn& sto-
p&. Spora cz%#( g"o#ników nie psuje tego 
efektu tylko dlatego, $e owej stopy po 
prostu na nich nie s"ycha(. Tym wi%ksze 
brawa dla RLS-ów.

Callisto IV to kolumny, którym oso-
by poszukuj&ce wymarzonego systemu 
koniecznie powinny da( szans%. W na-
szych realiach metra$owych odnajd& 
si% w wi%kszo#ci mieszka*. Pod"&czone 
do mocnego i ciep"ego wzmacniacza 
zaspokoj& gusta ka$dego audio!la, nie-
zale$nie od poziomu zaawansowania, 
np. w drugim systemie w gabinecie czy 
sypialni. Po ods"uchu sam nabra"em na 
niego ochoty… 

Adam Bernacki

Inne testy produktów RLS:
Kolumny RLS Callisto III  
– „MHF 1/2011”


