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Poczesne miejsce wśród produktów wielu firm 
zajmują obecnie aktywne zestawy głośnikowe, 
bardzo często oferowane w obudowach z two-
rzywa. Takie „kolumny” mają w swojej ofercie 
w zasadzie wszyscy liczący się w branży produ-
cenci, których nazw nie ma sensu tu wymieniać, 
bo wszyscy je doskonale znają. Natomiast mnie 
przypadło w udziale zapoznanie Czytelnika z no-
watorskim produktami marki, zyskującej coraz 
większą popularność na rynku. Chodzi miano-
wicie o dostarczone do testów dwa modele pa-
czek firmy Alto. Jest to firma o włoskich korze-
niach, która (co nie dziwi) produkuje na Dalekim 
Wschodzie – na ulotce jako wytwórca figuruje 
duży i znany w branży koncern. 
Przedmiotem niniejszego testu są dwa nowe mo-
dele aktywnych zestawów głośnikowych Alto: PS 4 
i PS 5, należące do serii Litepack. Oba produkty 
różnią się między sobą typem zastosowanego gło-
śnika niskotonowego (12” i 15”). Polipropylenowe 
obudowy są identyczne zarówno od frontu, jak i pod 

Alto PS4 i PS5 Litepack
aktywne zestawy głośnikoweaktywne zestawy głośnikowe
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CENA

PS4 LITEPACK  – ok. 1100 zł (cena promocyjna)
PS5 LITEPACK – ok. 1300 zł (cena promocyjna)

PS4 Litepack PS5 Litepack

Moc wzmacniaczy (EIAJ): 350 + 65 W 350 + 65 W

Max. poziom SPL (1 m): 123 dB 123 dB

Głośnik niskotonowy: 12’’ (cewka 2,5’’) 15’’ (cewka 3’’)

Driver wysokotonowy: 1’’ (cewka 1,35’’) 1’’ (cewka 1,35’’)

Rozproszenie tuby: 900 x 450 900 x 450

Wymiary [cm]: 66 x 39,6 x 38,4 66 x 39,6 x 41,5

Masa własna: 17,6 kg 20 kg

Zakres częstotliwości:
65Hz – 20 kHz (-10dB) 
(ustawienia modellera)

65Hz – 20 kHz (-10dB) 
(ustawienia modellera)

WYBRANE PARAMETRY

Od kilku lat obserwujemy coraz 
większe nasycanie się rynku sprzętem 
nagłośnieniowym z różnych półek 
jakościowych. Wybór jest w związku 
z tym coraz większy, a rywale depczą 
po piętach firmom o ugruntowanej, 
długoletniej renomie. Sytuacja zrobiła 
się o tyle ciekawa, że firmy „topowe” 
musiały nieco obniżyć loty, aby móc 
sprostać rosnącej konkurencji, 
a z kolei firmy pretendujące do tego 
tytułu, dzięki rozwojowi nowoczesnych 
technologii, mogą śmielej zajmować 
niedostępne wcześniej dla nich 
pozycje rynkowe. Zjawisko to można 
ocenić pozytywnie z punktu widzenia 
nabywcy, choć oczywiście nadal 
znaczącą rolę w klasyfikacji sprzętu 
odgrywa logo firmowe.



aktywne zestawy głośnikowe

względem wysokości oraz szerokości – jedynie ta 
z głośnikiem 15” jest głębsza o ok. 5 cm.

Pierwsze wrażenia 
odsłuchowe
Aby nie sugerować się „wnętrznościami”, zawsze 
najpierw włączam i słucham sprzętu, korzystając 
z materiału muzycznego nagranego na płycie CD. 
Jest to materiał, którego brzmienie uważam za od-
powiednie do testu konkretnego wyrobu i które 
znam również z wcześniejszych prób. Pierwsze prze-
słuchanie jest próbą wstępnej oceny, z czym tak na 
prawdę mam do czynienia i czy dany produkt warto 
dalej testować.
Ustawiłem obie kolumny w pozycji monitora, barwy 
na mikserze wyzerowałem i cóż usłyszałem? Otóż 
– bardzo przyjemny, spójny dźwięk, z klarowną, 
dobrze umiejscowioną górą, z ładnym, mięsistym, 
choć nie przerysowanym basem i dobrą dynamiką. 
Ogólne wrażenie bardzo sympatyczne.
Zgodnie z oczekiwaniami zestaw z głośnikiem 15” 
(PS5), zasilony tym samym sygnałem przez wyjście 
link, odezwał się w dole bardziej potężnie, ale oczy-
wiście większa ilość basu nie dziwi z racji zastoso-
wania innego przetwornika, choć obudowy są w obu 
przypadkach niemal  identyczne. Różnica polega na 
nieco większej głębokości obudowy i na nieznacznie 
dłuższym tunelu bass-reflex. Ta niewielka, zaledwie 

2-centymetrowa różnica, to kolejny przykład dbało-
ści producenta o szczegóły i o jak najlepsze dopaso-
wanie charakterystyki obudowy do zastosowanych 
głośników. Przy okazji: w firmowej ulotce prawdopo-
dobnie omyłkowo zamieniono opisy przy wykresach 
przebiegu charakterystyki przenoszenia, ponieważ 
według tych danych zestaw z głośnikiem 12” ma 
zdecydowanie więcej dołu oraz wyższą skuteczność, 
a są to cechy, które niewątpliwie dotyczą obudowy 
z głośnikiem 15”.

Co tam w środku gra?
Dalsze testy odsłuchowe postanowiłem odłożyć na 
później, ponieważ korciło mnie, żeby jak najszybciej 
zajrzeć do środka – zastanawiałem się, co też tak 
ładnie gra? 
Pierwszą czynnością, którą wykonałem, było od-
kręcenie metalowego dekielka, znajdującego się na 
samej górze obudowy, i tu niespodzianka – dekielek 
służy do osłony pustej przestrzeni, będącej wydzie-
loną komorą. Być może w innych wersjach mieści 
się tam np. transformator sieciowy, a może zwrot-
nica pasywna? W tym jednak przypadku miejsce 
jest niewykorzystane. Odkręciłem zajmujący więk-
szą część panelu moduł wzmacniacza chłodzony 
wymuszonym obiegiem powietrza przez wentylator 
o średnicy 80 mm. Końcówka nie posiada klasyczne-
go zasilacza z transformatorem sieciowym, a więc jest 
bardzo lekka i płaska. Moduł łącznie z wentylatorem 
ma wymiary 22×12×8 cm, zaś cała elektronika wyko-
rzystana w kolumnie waży... 2,5 kg – imponujące!

Stopnie mocy
Firma Alto zastosowała końcówkę wiodącego 
w branży audio producenta cyfrowych wzmacniaczy 
mocy, włoskiej firmy Powersoft. Komentarz w tym 
wypadku jest zbyteczny – ekstraklasa światowa. 
Według danych w ulotce dołączonej do sprzętu, 
w przypadku obu modeli, są to dwa niezależne wzmac-
niacze dysponujące mocą 350+65 W EIAJ. Pomiar 
sygnałem sinusoidalnym (500 Hz, aby wyeliminować 
wpływ crossovera) wykazał dla głośnika 12” na obcią-
żeniu 4 Ohm i przy napięciu zasilania 230 V faktyczną 
moc ok. 230 W. Gdy napięcie sterujące głośnikiem 
osiąga ok. 30 V RMS, zaczyna działać wbudowany 
ogranicznik, co na oscyloskopie widoczne jest jako 
zaokrąglenie wierzchołków sinusoidy. Tak więc za-
stosowany „limiter” działa trochę nietypowo – można 
by to określić z angielska jako „soft limit”. Osobiście 
preferuję raczej sztywno działający limiter, nie mający 
wpływu na kształt przebiegu.
Uważam, że moc którą dostarcza wzmacniacz 
w zupełności wystarczy do zasilania zastosowane-
go głośnika. 
Jeśli chodzi o parametry stopnia mocy zasilają-
cego driver, to pomierzyłem je na częstotliwości 
5 kHz (sinus) – taki pomiar na obciążeniu 8 Ohm 
wykazał, że jest to około 40 W, wzmacniacz został 
zatem dobrze dobrany do zastosowanego głośnika. 
W tym wypadku nie zauważyłem działania żadnego 
limitera, a dioda na panelu nie pokazuje, że sygnał 
jest już przesterowany. Jest to zupełnie inna koncep-
cja niż u większości producentów, gdzie zazwyczaj 
większy nacisk kładzie się na zabezpieczenie bardziej 
wrażliwego głośnika wysokotonowego. Widocznie 

Napęd dla głośników stanowi lekki 
i zwarty moduł firmy Powersoft.

Widok wnętrza modułu końcówki mocy 
po zdemontowaniu wentylatora.

Nalepka znamionowa modułu z logo renomowanego 
włoskiego producenta
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konstruktorzy doszli do wniosku, że wystarczającą 
ochroną drivera jest łagodnie opadająca charaktery-
styka wbudowanego crossovera. W zasadzie pełną 
moc pozwala on uzyskać dopiero na częstotliwości 
ok. 15 kHz, a poniżej następuje już spadek wzmoc-
nienia. Jeśli jako poziom odniesienia przyjmiemy 
10 kHz, to na 6 kHz mamy ok. 3 dB spadku, zaś przy 
2 kHz jest to już 8 dB, a na częstotliwości podziału 
dla głośnika 12” spadek mocy elektrycznej na drive-
rze wynosi ok. 12 dB.
Przy okazji pomiaru mocy zauważyłem, że wenty-
lator zaczyna się obracać dopiero, gdy wzmacniacz 
osiągnie określoną temperaturę. Wtedy jednak od 
razu pracuje na pełnych obrotach i nie sposób go 
nie usłyszeć. Po wychłodzeniu radiatorów wentyla-
tor zatrzymuje się i proces powtarza się cyklicznie, 
w zależności od obciążenia.

Układy wejściowe
Oprócz modułu wzmacniacza mocy, w urządzeniu 
mieści się druga płytka, na której znajdują się ukła-
dy wejściowe, aktywny crossover oraz wielopo-
zycyjny przełącznik służący do wyboru kilkunastu 
charakterystyk brzmieniowych, o którym będzie 
mowa w dalszej części testu. Płytka wykonana jest 
w klasycznej technologii montażu przewlekanego 
i połączona z końcówką za pomocą wiązek kablo-
wych z łączówkami.
Preamp wykonano w całości w technice analogowej. 
Wykorzystuje dwa poczwórne i osiem podwójnych, 
niskoszumnych wzmacniaczy operacyjnych oraz 
sporą ilość elementów biernych. Ciekawostką jest, że 
akurat w tym miejscu (w przeciwieństwie do modułu 
wzmacniacza) nie zastosowano technologii SMD, ale 
z punktu widzenia serwisu to tylko zaleta.
Nieco inaczej sytuacja wygląda z końcówką mocy – 
tutaj w przypadku ewentualnej awarii w grę wcho-
dzi już tylko raczej wymiana modułu. Szczególnie 
dotyczy to części sterującej wzmacniacza, bo same 
tranzystory końcowe, to dość popularne w branży 
produkty firmy IRF. Renoma producenta pozwala 
jednak wierzyć, że wzmacniacz nie będzie sprawiał 
problemów.
Ogólne wrażenie na temat części elektronicznej jest 
bardzo pozytywne – montaż i zastosowane kompo-
nenty są dobrej jakości, mechanicznie wszystkie ele-
menty są świetnie spasowane, stosunkowo łatwo do-
stać się do obu modułów. Konstrukcja wzmacniacza 
mocy jest  nowoczesna i zostawia daleko w tyle wiele 
modeli aktywnych zestawów głośnikowych, którym 
miałem okazję przyjrzeć się od środka – nawet tych 
oferowanych przez bardziej renomowane firmy. 
Jedyne zastrzeżenie, jakie przychodzi mi do głowy, to 
kwestie związane z wentylatorem. Po pierwsze: brak 
jakiegokolwiek filtra na wlocie powietrza nieuchron-
nie spowoduje osadzanie się zanieczyszczeń we 
wzmacniaczu. Po drugie: jego cykliczne załączanie 
się i wyłączanie bez płynnej lub choćby kilkustopnio-
wej regulacji obrotów może dawać nieoczekiwany 
efekt akustyczny. Będzie on jednak słyszalny tylko 
przy bardzo cichym graniu – w normalnych warun-
kach na estradzie jest to kwestia  pomijalna.

Przetworniki
Następnym etapem testu było sprawdzenie, jakich 

głośników użył producent. Najpierw wymontowałem 
głośnik niskotonowy. Wyposażony jest on w kosz 
blaszany. W miejscu, gdzie zazwyczaj widzimy układ 
magnetyczny, znajduje się niewielki  radiator o śred-
nicy 10 cm, bardziej przypominający napęd drivera 
niż głośnika 12”. Radiator uczestniczy w chłodzeniu 
cewki i lekkiego neodymowego magnesu. W odlewie 
radiatora nawiercone są niewielkie otwory zapewnia-
jące przepływ powietrza chłodzącego cewkę. Kołpak 
osłonowy od strony membrany jest sztywny, papie-
rowy, nie przepuszczający powietrza. 
Na koszu głośnikowym znajduje się naklejka z logo 
renomowanego włoskiego producenta firmy SICA 
Loudspeakers. Tak więc, mimo niepozornego wy-
glądu, nie jest to głośnik no-name, jakże często 
wykorzystywany przez wielu producentów. Na wi-
trynie internetowej firmy SICA odnalazłem podobny 
model, choć oznaczenie jest nieco inne, ale wynika 
to zapewne z faktu wykonywania przetwornika na 
konkretne zamówienie Alto. Świadczyć o tym może 
fakt, że jest to głośnik o cewce 4 Ohm, a takie fir-
ma oferuje tylko na specjalne zamówienie. Zgodnie 
z danymi katalogowymi SICA głośnik najbardziej 
zbliżony do głośnika zastosowanego w PS4 posiada 
neodymowy magnes, cewkę 2,5” i moc znamiono-
wą 250W (szum różowy, test dwugodzinny, głośnik 
zamontowany w obudowie). Skuteczność przetwor-
nika wynosi 97 dB. Pomiar wykazał, że częstotliwość 
odcięcia dla głośnika niskotonowego przypada na 
ok. 1,8 kHz. W PS5 zastosowano 15-calowy głośnik 
wykonany w podobnej technologii, tyle że z nieco 
większą cewką, o średnicy 3 cale.
Jako głośnik wysokotonowy również zastosowa-
no produkt SICA, a mianowicie driver neodymowy 
o średnicy cewki 1,35”. Prawdopodobnie i tym 
razem jest to produkt wykonany specjalnie na za-
mówienie Alto. Driver przykręcono do tuby, której 
wymiary na wylocie wynoszą ok. 32×14 cm i która 
stanowi jedną całość z wierzchnią częścią obudowy. 
Miary kątów promieniowania wynoszą odpowiednio 
90 i 45 stopni dla płaszczyzny poziomej i pionowej. 
Szeroki kąt promieniowania w poziomie pozwala ob-
jąć spory obszar przy jednym zestawie głośnikowym 
na stronę, ale może też stwarzać pewne problemy 
w sytuacji zestawiania kilku „paczek” obok siebie. 
Głośniki mid-bass umieszczono nie na froncie tylko 
w krótkich tunelach o głębokości ok. 8 cm. Można się 
domyślać, że chodziło o wyrównanie w osi pionowej 
elementów drgających głośnika mid-bass i drivera 
w celu zminimalizowania przesunięć fazowych. Świad-
czy to o dużej dbałości firmy o te „drobiazgi”, które 
mają znaczenie w finalnym efekcie akustycznym.

Obudowa
Z opisu producenta wynika, iż obudowa z tworzywa 
sztucznego również jest dziełem firmy SICA. Trzeba 
przyznać, że wygląda bardzo solidnie – spasowanie 
elementów jest idealne, zaś samo tworzywo wydaje 
się być dobrej jakości. Ścianki są masywne, mają 
też dodatkowe ożebrowania wzmacniające na całej 
powierzchni wewnętrznej. Nie zapomniano również 
o możliwości podwieszania (wiele zaślepionych 
otworów z gwintem M10) oraz o wygodnych rącz-
kach transportowych po obu stronach obudowy. 
Głośnik mid-bass zabezpiecza solidny, metalowy 

Głośnik mid-bass charakteryzują skromny 
wygląd i niezłe parametry katalogowe. 
Renomowany producent.

Driver przymocowano do tuby stanowiącej 
jedną całość wraz z przednią częścią obudowy.

Cofnięcie przetworników niskotonowych 
prawdopodobnie miało na celu lepsze ich zgranie 
w fazie z driverami w punkcie podziału.
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Co możemy „wykręcić”?
Jeśli chodzi o możliwości podłączeniowe na tylnym 
panelu, to jest on wyposażony dość skromnie: gniaz-
do wejściowe typu combo to plus, gdyż kolumnę 
można podłączyć zarówno przy pomocy kabla syme-
trycznego z wtykiem XLR , jak i przez użycie wtyku 
TRS. Obok znajduje się męskie gniazdo XLR służące 
do podania sygnału wejściowego na drugą kolumnę 
oraz potencjometr wzmocnienia plus klawiszowy 
przełącznik odłączający masę sygnałową od elek-
trycznej. Rolę sygnalizatorów stanu pracy spełniają 
dwie diody – zielona (załączenie sieci) i dwukolo-
rowa (zielono-czerwona), obrazująca wysterowanie 
(signal) i zadziałanie układu ogranicznika (limit).
Przy okazji warto dodać, że pomiary nie potwier-
dzają podanej w ulotce informacji, że nominalna 
czułość urządzenia uzyskiwana przy ustawieniu 
potencjometru w pozycji maksymalnej to +4 dBu 

grill, niestety – bez żadnej gąbki osłonowej, ale 
w pewnym stopniu zabezpieczenie stanowi samo 
umiejscowienie przetwornika, czyli wspomniane już 
jego cofnięcie. 
Poniżej głośników niskotonowych umieszczo-
no wyloty bass-refleksu, które mają identyczne 
powierzchnie wylotu w obu wersjach kolumn. 
Wykonałem z ciekawości pomiar częstotliwości 
rezonansowej otworów dla PS4 i okazało się, 
że tunel strojony jest na ok. 55 Hz. Oznacza to 
w przypadku głośnika 12”, którego katalogowa czę-
stotliwość rezonansowa wynosi 55 Hz, że obudowa 
strojona jest klasycznie, czyli w pobliżu rezonansu 
głośnika. Pozwala to na odciążenie mechaniczne 
membrany w zakresie jej częstotliwości rezonanso-
wej, a jednocześnie umożliwia obniżenie efektyw-
nego pasma przenoszenia układu obudowa-głośnik 
o około pół oktawy w dół. Warto również zauwa-
żyć, że kolumna jest dość mocno wytłumiona 
grubą na około 5 cm warstwą włókniny, co wcale 
nie jest regułą w przypadku tego typu obudów. 
Obrazu obudowy dopełnia gniazdo statywu wraz 
z nienaturalnie długą śrubą służącą do dodatkowe-
go zabezpieczenia kolumny, gdy ta znajdzie się już 
na statywie. Oczywiście, jak większość tego typu 
konstrukcji, paczka jest przystosowana do pracy 
w pozycji monitora podłogowego dzięki specjalnemu 
ukształtowaniu kątów jednego z boków obudowy.
Warto być może dodać, że komora głośnikowa jest 
całkowicie oddzielona od części zajmowanej przez 
elektronikę – nie jest to regułą, ale tutaj wydaje się 
logiczne z uwagi na niewielką objętość modułów 
elektroniki i na wymuszone chłodzenie końcówki. 
Producent zadbał o sygnalizację załączenia kolumny 
od frontu – służy do tego „gustowna” niebieska dio-
da umieszczona obok logo firmowego.

Obudowę dość mocno wytłumiono grubą na 5 cm 
warstwą włókniny.

Podane w instrukcji dołączonej do sprzętu wykresy charakterystyk 
częstotliwościowych.
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(1,23 V). Według moich pomiarów w tej pozycji 
czułość wynosi ok. 0,5 V, a najczęściej wykorzy-
stywaną w sprzęcie profesjonalnym wartość, czyli 
wspomniane +4 dBu, kolumna wykazuje w ustawie-
niu potencjometru na ok. godzinę 14. Warto więc 
zwrócić uwagę na fakt, że stosunkowo niewielki ruch 
gałki wzmocnienia w końcowym zakresie regulacji 
powoduje radykalną zmianę czułości – wynika to 
z charakterystyki zastosowanego potencjometru 
i jest zupełnie normalnym zjawiskiem, ale nie wszy-
scy użytkownicy zdają sobie z tego sprawę, dlatego 
poświęciłem tej kwestii kilka słów.
Moim zdaniem koncepcja układowa tylnego panelu 
jest trochę zbyt ascetyczna; brakuje przede wszyst-
kim oddzielnego gniazda wejściowego dla mikro-
fonu, najlepiej z niezależną regulacją wzmocnie-
nia. Takie rozwiązanie stosuje wielu producentów 
i bywa ono czasem dość przydatne, szczególnie 
w zastosowaniach wymagających nagłośnienia jed-
nocześnie mikrofonu i podkładu muzycznego. Bra-
kuje również standardowej korekcji barwy typu bass/
treble, ale za to mamy dodatkowy, nietypowy element 
regulacyjny, który teoretycznie może ją zastąpić, 
a nawet, kto wie, stworzyć zupełnie nowe możliwości 
kreowania brzmienia. Jest to firmowy układ ALTO 
o nazwie Modeller, który firma aplikuje w wielu swo-
ich wyrobach, ba, nawet oferuje go jako oddzielne 
urządzenie. Poświęćmy mu więc trochę uwagi.

Zamiast klasycznej 
regulacji barwy
Poszczególne pozycje pokrętła, których jest 16, 
zawierają gotowe ustawienia korekcji, którym od-
powiadają krótkie opisy. Widać producent uznał, że 
opisy te mówią wszystko i nie zamieścił w instrukcji 
żadnych dokładniejszych informacji na temat działa-
nia poszczególnych nastaw. Wydaje się to sporym 
minusem, gdyż intuicja to trochę zawodne narzędzie 
i przydałyby się graficzne albo co najmniej opisowe 
dane, wyjaśniające jak kształtuje się pasmo prze-
noszenia dla konkretnego ustawienia. Jak jednak 
zapewnił mnie polski dystrybutor Alto szczegółowe 
opisy poszczególnych ustawień modellera pojawią 
się w polskiej instrukcji tej serii.
Ogólnie można powiedzieć, że jeśli chodzi o wraże-
nia czysto odsłuchowe, to zmiany są dość wyraźnie 
słyszalne, więc każdy może sobie dobrać odpo-
wiednie dla własnych potrzeb brzmienie. Niektóre 
opisy dość dobrze odpowiadają uzyskanym efek-
tom, przy innych zmiany charakterystyki są bardziej 
subtelne. Dość łatwo zorientować się na ucho, że 
np. pozycja „wokal” uprzywilejowuje częstotliwo-
ści odpowiedzialne za czytelność głosu, a pozycja 
„disco” wycina środek i podbija jednocześnie górę 
i dół pasma. Z kolei wybór funkcji „virtual sub” pod-
bija znacznie dół pasma, a nastawy opisane jako np. 
„jazz club + sub” czy „concert hall + sub” odcinają 
najniższe częstotliwości, będąc czymś w rodzaju fil-
tra górnoprzepustowego z kształtowaną dodatkowo 
na różne sposoby charakterystyką pozostałej czę-
ści pasma. Jest nawet funkcja „drum kick”, której 
działanie zostało sprawdzone podczas testów PS5 
w roli odsłuchu dla perkusisty.
Układ modeller to z pewnością ciekawe urządze-
nie, które umiejętnie wykorzystane może czasami 

wspomóc „klasyczną” korekcję będącą na pokładzie 
każdego miksera, szczególnie gdy nie mamy cza-
su na „zabawę” w dobór optymalnego brzmienia. 
Wówczas na imprezie, gdzie np. chodzi głównie 
o czytelność i zrozumiałość głosu np. prezentera 
czy lektora, wystarczy wybrać pozycję „wokal” 
i z dużą dozą prawdopodobieństwa uzyskany efekt 
brzmieniowy będzie w miarę optymalny. Jednak 
z uwagi na dużą ilość opcji urządzenie z pewnością 
wymaga oswojenia, zanim będziemy je mogli kre-
atywnie wykorzystać.

Podsumowanie 
Można przyjąć zupełnie słuszne z pewnego 
punktu widzenia założenie, że aktywny zestaw 
głośnikowy nie musi posiadać bogatego wypo-
sażenia, gdyż i tak przeważnie sterowany jest 
z oddzielnego miksera, zaś wszelkie dodatki tyl-
ko niepotrzebnie komplikują konstrukcję i pod-
noszą koszty. Szczerze mówiąc, jest to pogląd 
dość bliski moim preferencjom. Jednak zdaję 
sobie sprawę, że wielu użytkowników spodzie-
wa się rozwiązań bardziej uniwersalnych, szcze-
gólnie w sytuacji, gdy takie wyroby od dawna 
już goszczą na rynku. Z tego punktu widzenia 
nowy wyrób Alto zdaje się nieco przegrywać 
z liczną konkurencją, ale w korzystniejszym świe-
tle stawia go niespotykany gdzie indziej firmowy 
układ modellera.
Mocne punkty kolumn serii PS LITEPACK dotyczą 
jednak kwestii znacznie bardziej istotnych. Jeśli 
zatem ktoś poszukuje solidnie wykonanych paczek, 
dobrze brzmiących, w dodatku lekkich i nieźle wy-
glądających, to najnowsza propozycja Alto wydaje 
się alternatywą godną rozważenia. Wersja 12” do-
brze sprawdzi się w zastosowaniach wokalowych 
i instrumentalnych, a paczka z większym głośni-
kiem  powinna poradzić sobie nawet z nisko gra-
jącymi klawiszami czy też muzyką mechaniczną. 
W przypadku tej ostatniej ideałem byłoby użycie 
wraz z zestawem PS4 lub PS5 LITEPACK dodatko-
wego subwoofera o mocy ok. 400 W i odcięcie basu 
przy pomocy układu modellera. 
Niebagatelną dla każdego użytkownika kwestią jest 
cena wyrobu, stąd optymalnym w dzisiejszych cza-
sach rozwiązaniem jest dobry projekt i sprawdzone 
podzespoły uznanych producentów, przy jednocze-
snym ulokowaniu produkcji finalnej w nowoczesnej 
fabryce dalekowschodniej. Tą drogą poszła firma 
Alto, jak się wydaje, z korzyścią dla potencjalnych na-
bywców. Generalnie uważam, że nie jest tak bardzo 
istotne, gdzie fizycznie powstaje wyrób, tylko raczej 
jakie zawiera komponenty, jak jest zmontowany oraz 
jaką myśl techniczną reprezentuje. O ile Alto PS4 
i PS5 okażą się niezawodne w trakcie eksploatacji, 
to przypuszczam, że mogą wywołać na rynku nieco 
zamieszania – oczywiście w pozytywnym tego sło-
wa znaczeniu. Czas pokaże, bowiem jak w przypad-
ku każdej nowości, firma może ugruntować swoją 
pozycję rynkową albo wręcz przeciwnie. Jestem 
jednak dobrej myśli, gdyż ogólne wrażenia z testo-
wania PS4 i PS5 LITEPACK są więcej niż dobre.

Piotr Peto
PMP Electronics

W takim położeniu oba modele są niemal 
identyczne. Dla pokazania różnicy z obu 
głośników zdemontowałem siatki osłonowe. 
Rant głośnika 15” ukryty jest pod krawędzią 
obudowy – demontaż przetwornika wymaga 
jej rozkręcenia.

W miejsce często spotykanego prostego korektora 
barwy firma Alto wstawiła unikalny układ Modellera. 
Barwę ustawiamy wybierając odpowiedni preset.

Zarówno sam modeller, jak i układy wejściowe 
wykonano w technice analogowej.

Niemal identyczne obudowy, ciekawie rozwiązana 
kwestia nóżek: mimo większej głębokości 
obudowy PS5 można bez problemu i stabilnie 
ustawić jedną na drugiej.
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