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Test kolumn kompaktowych 
(1500-2000 zł)

Monitory  
na  

początek
Niedrogie 
monitory do 
2000 zł to coś, 
z czym zetknął 
się każdy audiofil 
na swojej drodze 
do coraz lepszego 
brzmienia. 
Zapraszamy do 
lektury tych, 
którzy budują 
swój pierwszy 
poważniejszy 
system audio, 
przesiadając się 
z minisystemu 
lub po prostu 
z czegoś mniej 
wyrafinowanego.
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TEST GRUPOWY  Kolumny kompaktowe (1500-2000 zł)

Markę STX opisywaliśmy już około roku temu, 

przy okazji testu podłogowych kolumn FS-250 

– znakomitych i bardzo tanich. Przypomnimy 

tylko, że STX to rodzimy producent z siedzi-

bą w podwarszawskim Józefowie. Firma ta 

wyróżnia się tym, iż większość elementów 

potrzebnych do produkcji gotowych kolumn wy-

konuje sama, prawie nie korzystając z dostaw 

z podwykonawców. MX-140 to najdroższe małe 

kolumny tej marki.

BUDOWA 
MX-140 zdecydowanie górują gabarytami 

nad konkurentami z naszego testu. Ich spora 

masa wynika zarówno z wielkości, jak i grubych 

16-mm ścianek, wykonanych z płyt MDF. 

Wewnątrz nie zastosowano dodatkowych 

wzmocnień w postaci poprzeczek. Te zestawy, 

tak jak wszystkie pozostałe, są konstrukcjami 

bas-refl eks, z tą jednak różnicą, że w STX otwór 

rezonansowy wyprowadzono do przodu, co 

miało zapewne ułatwić ustawienie nieco bliżej 

tylnej ściany w pokoju. Rura ma wyprofi lowane 

zakończenie, a od wewnątrz jest zakończona 

tekstylną siatką. 

W porównaniu z zachodnimi rywalami, zestawy 

STX MX-140
Monitory STX-a nie skuszą nikogo swoim wyglądem, 
ale solidna technika głośnikowa i wynikające stąd 
zalety tworzą obiektywnie wartościową propozycję. 

są wykończone dość siermiężne. Estetyka wy-

kończenia przypomina dawne produkty Tonsilu. 

Sztuczna okleina (oferowana w kilku kolorach 

do wyboru) jest wyjątkowo śliska. Farba struk-

turalna, którą pokryto ścianki przednią i tylną 

– chropowata i ma dość nieregularną fakturę. 

Z informacji przekazanych przez producenta 

wynika, iż w najbliższym czasie pojawią się też 

wersje fornirowane. Chyba warto poczekać. 

Obudowy od wewnątrz wytłumiono warstwą 

fi lcu przyklejonego do ścianek oraz zwojem 

luźno ułożonej fi zeliny. 

Głośniki znajdują się w klasycznym układzie, 

czyli z wooferem poniżej głośnika wysokoto-

nowego. Ten ostatni to 25-mm kopułka tek-

stylna z włókna węglowego – dość nietypowy 

materiał. Kopułkę zaimpregnowano substan-

cją, która nadaje jej połysk. Z tyłu imponuje 

dużym podwójnym magnesem ferrytowym. 

Ciekawostką – szczególnie w tej klasie ceno-

wej, a nawet wyższej – jest fakt, iż jego front 

wykonano z aluminium. 6,5-calowy głośnik 

nisko-średniotonowy jest równie ciekawy: jego 

membrana też została wykonana z włókna 

węglowego, a dokładniej – z plecionki płaskich 

taśm. Obustronnie pokryto ją substancją 

tłumiącą. Kosz głośnika odlano z aluminium, 

a jego ożebrowanie pokrywa się z położeniem 

sześciu otworów na śruby, którymi przykręca 

się front do obudowy zestawów głośnikowych. 

Magnes ma znaczną średnicę zbliżoną do 

średnicy membrany i otwór wentylujący cewkę 

od tyłu. Karkas cewki wykonano z kaptonu 

wzmacnianego aluminium. Ciekawostką jest 

obecność pierścieni symetryzujących z miedzi. 

Patrząc na woofer, trudno uwierzyć, że znalazł 

się w tak niedrogich kolumnach. 

Z tyłu widać przeciętne z wyglądu gniazda 

głośnikowe, które okazały się jednak najwy-

godniejsze w użyciu. Terminal jest z plastiku, 

dziwnie duży. Zwrotnicę zmontowano na 

płytce drukowanej. Składa się z dwóch cewek 

rdzeniowych, dwóch powietrznych, pięciu 

kondensatorów poliesterowych z logo STX 

oraz sześciu rezystorów, z których połowa jest 

metalizowana.

BRZMIENIE
STX-y wyróżniają się precyzją lokalizacji 

źródeł pozornych, a także szerokością sceny. 

Pod tym względem stanowią czołówkę testu. 

DANE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA  dwudrożna, 

 bas-refl eks wentylowany do przodu

GŁOŚNIKI  170 mm włókno węglowe, 

 kopułka 25-mm z włókna węglowego

PODZIAŁ PASMA (ZMIERZONY) 1500 Hz

MOC 100 W (max. 140 W)

IMPEDANCJA (ZMIERZONA) 8  , min. 6,6  

EFEKTYWNOŚĆ (ZMIERZONA) 86 dB/1W/1 m

WYMIARY  400 x 210 x 302 mm

MASA 10 kg

PRODUCENT STX, www.stx.pl
CENA (za parę) 1500 zł

Dostępne wykończenia: czarny, wenge, rosewood, 
orzech, calvados, jesion Werona ciemny

OCENA

NEUTRALNOŚĆ

Lekko wyostrzony charakter i mocny bas.

PRECYZJA

Bardzo dobrze zdefi niowane krawędzie. 

MUZYKALNOŚĆ

Z uwagi na charakter, nieco ograniczona.

STEREOFONIA

Jak na tę klasę cenową, niemal doskonała.

DYNAMIKA

Wulkan dynamiki, jak na kolumny podstawkowe.

BAS

Duży i głęboki, czasem nawet w nadmiarze. Bardzo dynamiczny, 
z wykopem, choć jeszcze nie do końca konturowy.

OCENA 88%

KATEGORIA SPRZĘTU C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Etykieta z wykresem charakterystyki 
przenoszenia – przypomina Wam to coś?
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Potrafią najdokładniej pokazać 

i wyciąć wokal bądź instrument 

w ramach szerokości sceny. 

Ta z kolei nie jest ograniczona 

rozstawieniem głośników, lecz 

wychodzi swobodnie poza bazę, 

jeśli tylko pozwala na to nagra-

nie. W praktyce, w typowych 

nagraniach muzycznych takie 

zjawiska są raczej nieczęste, 

ale już przy odtwarzaniu ścieżki 

dźwiękowej filmu w stereo 

zdarza się to regularnie. STX-y 

nie mają z tym najmniejszego 

problemu, zaskakując wręcz 

sugestywnością kierunku, 

z którego pochodzi dany dźwięk, 

np. dokładnie na prawo od 

słuchacza. Również ogniskowa-

nie wokalu na środku sceny jest 

bardzo ostre. Nie tak ostre jak 

w konstrukcjach droższych, ale 

na tle testowej grupy zdecy-

dowanie najlepsze. Jedynie ko-

lumny Paradigma zbliżały się do 

STX-ów pod tym względem, ale 

ustępowały szerokością sceny.

Nieco gorzej jest z głębią. 

Nie znaczy, że jej nie ma, ale 

generalnie scena jest ulokowana 

blisko słuchacza. Wiąże się do 

w dużym stopniu z ogólnym 

charakterem tych kolumn, lekko 

wyostrzonym i nawet dość ofen-

sywnym. STX-y mają podkreślone 

wysokie tony, choć nie widać 

tego na charakterystyce pomiaru 

dostarczonej przez producenta. 

Co więcej, na pomiarze tym widać 

delikatny spadek w zakresie 

pomiędzy środkiem i górą pasma, 

a w rzeczywistości słychać dość 

wyraźne podkreślenie głosek 

typu „s”, „c” itp. W rezultacie 

brzmienie jest ożywione, co 

z jednej strony dodaje wigoru, 

a z drugiej – niekoniecznie sprzyja 

długim sesjom odsłuchowym 

na materiale wokalnym, jazzie 

czy klasyce. Nie jest to jeszcze 

ostrość, ale rozjaśniony i żywy 

charakter nie każdemu się 

spodoba. 

Górę cechuje przy tym całkiem 

niezła rozdzielczość, jak na cenę 

zestawów. W zasadzie górują one 

pod tym względem nad wszyst-

kimi pozostałymi kolumnami 

tego testu. Mimo tego charakter 

góry jest nieco zbyt osuszony. 

Przydało by się więcej aksamitu 

i gładkości. Wysokie tony są więc 

wysokiej, jak na tę kategorią 

cenową, jakości, ale trochę zbyt 

mało gładkie. 

Środek pasma budzi pewne 

zastrzeżenia swoją surowością, 

co jest odczuwalne zarówno 

podczas odsłuchu wokali, jak 

i średnich zakresów fortepianu. 

Fortepian brzmi co prawda naj-

precyzyjniej spośród wszystkich 

pozostałych kolumn, ale jego 

barwa jest mało autentycz-

na. Dźwięki wydają się lekko 

szkliste i jednocześnie stłumione. 

Pozostałe kolumny nie pozwalają 

Zwrotnica jest rozbudowana 

i zawiera całkiem dobrej 

jakości komponenty. 

Solidność głośników budzi uznanie. To własne opracowania 

STX-a. 
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na zaobserwowanie podobnych zjawisk, gdyż 

instrument ten jest tam bardziej zawoalowany 

i przez to mniej zwraca na siebie uwagę. Wokal 

Diany Krall brzmiał trochę zbyt syntetycz-

nie. Pod tym względem sporo brakowało do 

ideału, ale i w stosunku do kolumn Definitive 

Technology, kosztujących podobnie, było gorzej. 

Mimo to lepiej niż w przypadku Paradigmów. 

Dźwięk STX-ów jest potężny. Wynika to 

oczywiście ze sposobu zestrojenia basu. Jest 

on najlepszy jakościowo, jednakże cechuje 

go szereg niedoskonałości. Przede wszystkim 

jest go za dużo. W porównaniu z testowanymi 

rok temu kolumnami F-250, średniego basu 

jest subiektywnie co najmniej dwa razy tyle. 

Tamten był też bardziej konturowy, niżej 

schodził i był przede wszystkim równiejszy. 

W MX-140 próbowano chyba trochę za bardzo 

„powiększyć” te podstawkowe kolumny, w re-

zultacie czego grają one dźwiękiem większym 

niż trójdrożne kolumny podłogowe. Taka charak-

terystyka strojenia, nawet w 32-metrowym 

pomieszczeniu i mocnym odsunięciu zestawów 

od ścian, rodzi problemy ze wzbudzaniem się 

niskich tonów podczas odtwarzania kontrabasu. 

Jeśli pominąć te niedoskonałości, to dynamika 

basu STX jest o wiele lepsza niż w którychkol-

wiek kolumnach tego porównania, a możliwości 

głośnego grania, odporność na przesterowanie 

i efektywność plasują STX-y w zupełnie innej, 

wyższej, lidze. 

NASZYM ZDANIEM
Najtańsze, największe, najcięższe i najgłośniej 

grające kolumny testu. Ich dynamika nieporów-

nywalnie lepsza niż w przypadku pozostałych 

zestawów, podobnie jak precyzja lokalizacji 

w płaszczyźnie lewo-prawo. Barwa jest trochę 

wyostrzona. Soprany dobre, ale zbyt mało gład-

kie, a wokale mają za mało ciepła. Kolumny te 

mają więc swój wyraźny charakter, który albo 

się polubi, albo nie. 

W pionie również mamy dobre sumowanie przy 
kątach 5 i 10 stopni w górę i w dół. Gdy obniżamy 
mikrofon, uwydatniają się częstotliwości z zakresu 
5,5-7 kHz.

Widoczny na charakterystyce rezonans przy 8 
kHz „odzywa się” również na wodospadzie. Widać 
też kolejny rezonans przy 18 kHz. Średnie tony 
są prawie czyste, wygaszane szybko, oprócz 
częstotliwości leżących w okolicy 1 kHz.

Moduł impedancji osiąga minimum przy 120 Hz, 
wynoszące bezpieczne 6,6 Ω. Kolumny mają zatem 
znamionową impedancję 8 omów. Przebieg fazy 
elektrycznej przedstawia linia czerwona. Kąty 
fazowe są umiarkowane. 
Szeroki dół wokół częstotliwości rezonansowej 
tunelu bas-refleks komplikuje jej dokładne 
określenie i w dodatku na kształt tego zakresu 
wpływa „ząbek” przy 55 Hz. Ta nieregularność może 
zostać niezauważona w odsłuchach, natomiast 
zróżnicowanie barwy basu może ucierpieć.
Szczyt przy 1300 Hz świadczy o szerokim zakresie 
pracy głośnika wysokotonowego. Widać także 
ingerencję zwrotnicy w najwyższe częstotliwości.

Impedancja i faza elektryczna

Efektywność MX-140 wynosi 86 dB/W/m. Ciekawie, 
albo wręcz dziwnie, wyglądają wykresy głośnika 
niskotonowego i tunelu bas-refleks wraz z obliczoną 
sumą tych źródeł i dlatego prezentujemy je na 
osobnym wykresie. Pomiary wykonane są w polu 
bliskim, więc odnoszą się do samej kolumny 
(całkowicie bez pomieszczenia). Nie przypominają 
one typowego zachowania znanego z wielu innych 
konstrukcji. Maksimum portu wcale nie leży tam, 
gdzie minimum głośnika (nieco powyżej 30 Hz), 
lecz blisko 70 Hz.W efekcie zamiast poszerzenia 
pasma przenoszenia przez bas-refleks mamy tutaj 
wzmocnienie o ponad 10 dB zakresu średniego 
basu. 

Woofer i port BR 

Niewielkie różnice obu egzemplarzy świadczą 
o dobrej powtarzalności głośników i komponentów.

Parowanie kolumn

W odpowiedzi impulsowej zwraca uwagę mocny 
„pik” głośnika wysokotonowego. Opóźnienie 
woofera jest typowe w przypadku kolumn 
niekoherentnych czasowo. Linia wygaszania 
odpowiedzi głośnika niskotonowego nie opada 
jednostajnie w dół, lecz ma charakter sinusoidalny.

Odpowiedź impulsowa Wszystko jak należy. Przy kącie 15 stopni odchyłka 
jest niewielka, powiększa się przy 30 stopniach. 
Jeśli ilość wysokich tonów jest zbyt wysoka przy 
odsłuchu na osi, można spróbować odsłuchu przy 
skręceniu kolumn tak, by ich osie krzyżowały się za 
miejscem odsłuchu lub przed nim.

Charakterystyki w poziomie i w pionie
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