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Modernizacja serii Utopia – od tej pory zawieraj¹cej modele z dodatkowym
oznaczeniem Be – polega³a na daleko id¹cych modyfikacjach wczeœniej ju¿
istniej¹cych konstrukcji, pocz¹wszy od najmniejszych Micro Utopii, a¿ do

gigantycznych Grand Utopii. Z jednym wyj¹tkiem – w rodzinie Be pojawi³ siê bowiem
projekt, który nie ma odpowiednika w starszej generacji. To w³aœnie Diva Be,

najmniejsza kolumna wolnostoj¹ca.

przecie¿ od trzy razy wiêkszej (bior¹c pod uwa-
gê kubaturê) Grande Utopii. Oczywiœcie, w parze
z wielkoœci¹ idzie cena. I dopiero Diva schodzi
poni¿ej pu³apu 50.000 z³ za parê (o symboliczne
10 z³), a wymiary te¿ powoli przestaj¹ straszyæ,
g³ównie za spraw¹ znacznie wê¿szego, ni¿ w po-
zosta³ych modelach, frontu. W kolumnach Diva,
JMlab po raz pierwszy – a mo¿e i ostatni, w ka¿-
dym razie nie jest znana ¿adna inna konstrukcja
firmy w ten sposób skonfigurowana – umieœci³
g³oœniki niskotonowe na bocznych œciankach. S¹
firmy, dla których takie rozwi¹zanie jest podyk-
towane za³o¿eniami akustycznymi, i stosowane
jest w wiêkszoœci modeli. Na tle dotychczaso-
wych poczynañ JMlaba wydaje siê to jednak tyl-
ko taktycznym ustêpstwem na rzecz w³aœnie
architektonicznej atrakcyjnoœci, bowiem akus-
tycznie bezkompromisowa kolumna powinna
mieæ – wedle recepty JMlaba – wszystkie g³oœniki
z przodu. Nie nale¿y siê jednak zbytnio przejmo-
waæ faktem, ¿e Diva nie jest stuprocentowym
ucieleœnieniem firmowych przekonañ. Uk³ad
z niskotonowymi na bocznych œciankach ma swój
sens, mo¿e dzia³aæ poprawnie – o ile zostanie
umiejêtnie zestrojony – i mimo ¿e JMlab nie upo-
doba³ sobie tego typu konstrukcji nie w¹tpiê, ¿e
jego konstruktorzy, skoro tego zadania siê pod-
jêli, to potrafili sobie z nim poradziæ.

Warto jeszcze wróciæ do porównania Divy
z wiêkszymi Alto, bo analiza potencja³u zastoso-
wanych g³oœników wskazuje, ¿e mimo zupe³nie
innego wygl¹du, mniejsza Diva wcale wyraŸnie
nie ustêpuje Alto. Sekcja œrednio-wysokotonowa
jest analogiczna, natomiast bas przetwarza w Di-
vie para g³oœników 20-cm, których ³¹czna po-
wierzchnia membran nie jest ani o centymetr
kwadratowy mniejsza od powierzchni pojedyn-
czego 27-cm g³oœnika Alto. Mo¿na podejrzewaæ,
¿e woofer Alto potrafi pracowaæ z wiêksz¹ amp-
litud¹, co ostatecznie daje mu wiêksze wychyle-
nie objêtoœciowe, czyli zdolnoœæ do “przepom-
powania” w jednym cyklu wiêkszej masy powiet-
rza, a tak¿e ¿e charakteryzuje go ni¿sza czêstot-
liwoœæ rezonansowa, pozwalaj¹ca osi¹gn¹æ ni¿-
szy bas ni¿ z pary mniejszych wooferów Divy. Te
jednak bêd¹ walczyæ dzielnie, oferuj¹c przecie¿
znacznie wiêcej ni¿ para 16-cm nisko-œrednioto-
nowych z podstawkowych Mini-Utopii. W koñcu
dwie dobre niskotonowe 20-tki to bardzo solid-
ne wyposa¿enie dla kolumny wolnostoj¹cej.
Chocia¿ od przodu bardzo subtelna i nie zdra-
dzaj¹ca drzemi¹cych w niej mo¿liwoœci, Diva jest
konstrukcj¹ bardzo dalek¹ od dwudro¿nego mo-
nitora, jest kolumn¹ wyposa¿on¹ w bardzo wy-
dajny uk³ad trójdro¿ny. Dochodzimy do konkluz-
ji, ¿e Diva jest logicznym i bardzo wa¿nym ogni-
wem poœrednim pomiêdzy Mini i Alto, dla wielu
klientów poszukuj¹cych w³aœnie takiej treœci
w takiej formie.

Diva bez alergii

JMlab UTOPIA DIVA BE

Producent nie ukrywa, ¿e jest to produkt
“lifestyle’owy”, którego opracowanie by³o
podyktowane w du¿ej mierze zapotrzebo-

waniem rynku. Patrz¹c na przekrój serii Utopia,
obecnoœæ Divy wydaje siê nie tylko uzasadniona,
ale wrêcz konieczna. Wiêkszoœæ klientów zaufa-
niem obdarza kolumny wolnostoj¹ce, zw³aszcza
decyduj¹c siê na spory wydatek. Niekoniecznie
jednak musz¹ to byæ kolumny olbrzymie, szcze-

gólnie gdy maj¹ znaleŸæ zastosowanie w po-
mieszczeniach œredniej wielkoœci. A tymczasem,
gdyby nie Diva, najskromniejszymi wolnostoj¹cy-
mi Utopiami by³yby potê¿ne Alto, o wysokoœci
1,2 metra i g³êbokoœci ponad pó³ metra, a tak¿e
niebagatelnej  szerokoœci  prawie 40-cm –
obejmuj¹cej 11-calowy g³oœnik niskotonowy. To
i tak... kompromis, utopijna historia zaczê³a siê
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Dwa 8calowe
g³oœniki niskotono-

we, zainstalowane na
bocznych œciankach, blisko

pod³ogi, to sposób na smuk³¹
sylwetkê kolumny i jednoczeœnie
uzyskanie du¿ego ciœnienia basu.

Mimo ¿e g³oœniki niskotonowe znajduj¹ siê
po bokach, nie zrezygnowano z takiego u³o¿enia
równie¿ dolnej czêœci przedniej œcianki, jaki wy-
nika z koncepcji “focus time” – wyrównania cza-
sów dolotu fal od poszczególnych g³oœników -
realizowanej w pozosta³ych konstrukcjach serii
Utopia. W zakresie œrednio-wysokotonowym ma
to sens równie¿ w Divach (g³oœnik œredniotono-
wy lekko pochyla siê nad wysokotonowym), ale
wysuniêcie dolnej czêœci obudowy ma ju¿ tylko
walor architektoniczny – sk¹din¹d dziêki temu
Diva wygl¹da jeszcze bardziej interesuj¹co.

Tyle o ogólnej koncepcji, ale oczywiœcie Diva
swoj¹ cenê usprawiedliwia nie iloœci¹ g³oœników,
wielkoœci¹ obudowy czy pochyleniem przedniej
œcianki, lecz technologiami, materia³ami, kompo-
nentami i klas¹ wykonania. Chocia¿ sama nie jest
najdro¿sz¹ kolumn¹ na œwiecie, nale¿y do chyba
najbardziej ekskluzywnej serii. Bezpoœrednim
konkurentem jest linia 800 B&W, a tam przecie¿
w zakresie do 50.000 z³ znajduje siê ju¿ wiêkszoœæ
modeli, w tym cztery wolnostoj¹ce.

Diva nie mo¿e wiêc uchybiæ nam w ¿adnym
detalu, a zaaplikowana w niej technika powinna
mocno zaostrzaæ apetyt. Robota jest perfekcyj-
na, ale to ma³o powiedziane. Ju¿ z zewn¹trz wi-
daæ, ¿e po³¹czono bardzo ró¿ne materia³y i spo-
soby wykoñczenia powierzchni, ale wszystkie s¹
zachwycaj¹ce, trudno oprzeæ siê pokusie dotkniê-
cia Divy to tu, to tam... wszêdzie spotykamy
g³adkoœæ pupy niemowlaka (bez alergii). Pionowe
krawêdzie bocznych paneli w zasadzie przesta³y
istnieæ – zosta³y zaokr¹glone tak obszernie, ¿e
du¿a czêœæ boków sta³a  siê  op³ywowa.  W do-
datku przednia krawêdŸ biegnie ³agodnym  ³u-

kiem,  dopasowuj¹c  siê do “po³amanego”  pro-
filu  frontu. Na zdjêciach mo¿e siê wydawaæ, ¿e
front (wraz  ze  œciankami  tyln¹  i  górn¹) jest
polakierowany na “fortepian”. To by³oby jednak
zbyt banalne. Owszem, powierzchnie s¹ idealnie
g³adkie i  b ³yszcz¹ce,  a le lak ier  jest  typu
“metalik”, w ciemnoszarym tle zatopione s¹ po-
³yskuj¹ce drobiny. Fornir pokrywaj¹cy boki te¿
nie jest zwyczajny – dostêpne kolory to “natu-
ralny”, “z³oty” i “burgundowy”, i s¹ przypisane
wersjom nazwanym odpowiednio Avant Garde,
Classic i Signature. Wszystkie trzy wygl¹daj¹ ba-
jecznie, równie¿ dziêki niezwyk³emu rysunkowi
us³ojenia. Jednak jakiego gatunku drzewa tutaj
u¿yto, nie uda³o siê ustaliæ. Same g³oœniki s¹ rów-
nie¿ bardzo dekoracyjne. W wysokotonowym
i jego okolicach dominuje metal – aluminiowy
front samego g³oœnika, w naturalnym kolorze,
osadzono na aluminiowym panelu, oksydowanym
na czarno, przykrêconym dwoma wyeksponowa-
nymi stalowymi œrubami. W centrum tej
instalacji króluje akustycznie najszla-
chetniejszy z metali – beryl, zastoso-
wany jako materia³ membrany prze-
twornika wysokotonowego. Powy¿ej
wiêksz¹ powierzchni¹, ale wci¹¿ dys-
kretnie po³yskuje membrana œrednio-
tonowego, wykonana z kompozytu

“W”, do której idealnie pasuje widoczne obrze¿e
kosza g³oœnika, wykoñczone lakierem m³otko-
wym. Niezwyk³e jest po³¹czenie wra¿enia luk-
susu, solidnoœci i technicznego zaawansowania
wszystkich elementów. Równie¿ inni producenci
osi¹gaj¹ coraz wiêkszy kunszt, wraz z rosn¹cymi
wymaganiami estetycznymi zamo¿nych klientów,
ale klasa wykonania Utopii tymczasem chyba nie
ma odpowiednika u konkurencji.

Rozwi¹zania stosowane przez JMlaba-Focala
te¿ s¹ niezwyk³e. Mo¿na siê spieraæ, czy “W” to
bezwzglêdnie najlepszy materia³ na membrany
nisko i œredniotonowe, a beryl na wysokotono-
we, i czy kopu³ki wklês³e s¹ pod ka¿dym wzglê-
dem doskonalsze od wypuk³ych, ale na pewno
mamy do czynienia z technik¹ na najwy¿szym
poziomie, i w dodatku z tak¹, jakiej nie spotka-
my u ¿adnego innego producenta. Focal to fir-
ma samodzielnie produkuj¹ca wykorzystywane
przetworniki, nale¿¹ca do szczególnie innowa-
cyjnych, ale coraz bardziej zazdroœnie strzeg¹ca
swoich tajemnic. Jeszcze kilka lat temu g³oœniki
Focala dostêpne by³y równie¿ dla innych produ-
centów kolumn, a tak¿e na rynku hobbistycz-
nym, obecnie firma zmieni³a politykê i wycofa³a
siê ze sprzeda¿y samych g³oœników – poza g³oœ-
nikami samochodowymi, ale to ju¿ zupe³nie inna
historia.

21-cm g³oœniki niskotonowe umieszczono po
obydwu stronach obudowy, na samym dole –
bliskoœæ pod³ogi zwiêkszy efektywnoœæ. Obydwa
g³oœniki pracuj¹ w jednej wspólnej komorze, ich
membrany poruszaj¹ siê synchronicznie do we-
wn¹trz i na zewn¹trz (“push-push”), pobudzaj¹c
te¿ uk³ad rezonansowy bas-refleks, którego tu-
nel wyprowadzono w nieco zaskakuj¹cym miejs-
cu – doœæ wysoko na przedniej œciance, niedal-
eko g³oœnika wysokotonowego. Poza oryginalny-
mi membranami “W”, pozosta³e szczegó³y kon-
strukcyjne g³oœników niskotonowych œwiadcz¹
o ich wysokiej jakoœci, chocia¿ nie przynosz¹ ko-
lejnych rewelacji. Konwencjonalne uk³ady mag-
netyczne maj¹ œrednicê 12-cm, cewki 4-cm, ko-
sze s¹ odlewane.

G³oœnik œredniotonowy jest
oczywiœcie mniejszy, ale bardziej
wyrafinowany od niskotonowych –

zwraca uwagê “multiferrytowy”
uk³ad magnetyczny.
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Gniazdo przy³¹czeniowe,
chocia¿ zbudowane z doskona³ych
elementów WBT, jest pojedyncze
i nie pozwala na bi-wiring – JMlab
zachêca do zaku-pu jednej pary,
za to mo¿liwie najlepszych
przewodów.

Cewki powietrzne i rdzeniowe,
kondensatory  polipropylenowe i elektroli-
tyczne - elementów jest sporo. Nie jest to
uk³ad minimalistyczny, ale te¿ nie ponad-

przeciêtnie rozbudowany.

Za to g³oœnik œredniotonowy mo¿e siê po-
chwaliæ nie tylko membran¹ “W”, ale i nietypo-
wym systemem magnetycznym “Power Flower”,
wprowadzonym w³aœnie w generacji Be, chocia¿
bêd¹cym udoskonaleniem wczeœniejszego po-
mys³u (sprzed ponad 20 lat) “multiferrytowych”
magnesów stosowanych w najwiêkszych refe-
rencyjnych g³oœnikach niskotonowych serii Au-
diom. Zamiast jednego du¿ego pierœcienia mag-
netycznego, za³o¿onych jest szeœæ par mniej-
szych, które gwarantuj¹ bardzo stabilne pole
magnetyczne, a szczeliny pozostawione miêdzy
nimi pozwalaj¹ na skuteczn¹ wentylacjê cewki.
W wersji “Power Flower” dochodzi do tego na-
danie p³ytom zamykaj¹cym uk³ad magnetyczny
obrysu odpowiadaj¹cego okrêgom pierœcieni fer-
rytowych, co zmniejsza straty strumienia magne-
tycznego. Dla pracy g³oœnika œredniotonowego
mo¿e te¿ byæ wa¿ne, ¿e za tyln¹ stron¹ membra-
ny nie znajduje siê du¿a okr¹g³a p³yta, która
przeszkadza³aby w swobodnym przep³ywie po-
wietrza i mog³a wywo³ywaæ rezonanse. W cent-
rum membrany znajduje siê nieruchomy alumi-
niowy element – ale tym razem nie jest to “sto¿ek
fazowy”, lecz ewentualnie “antysto¿ek”, poniewa¿
jest podfrezowany w g³¹b, tak ¿e jego profil jest
przed³u¿eniem profilu membrany. W ten sposób,
kosztem lekkiego os³abienia sztywnoœci membrany
(ale materia³ “W” i tak jest bardzo sztywny),
mo¿na optymalizowaæ przebieg charakterystyki

w zakresie œrednich tonów, a tak¿e umo¿-
liwiæ wentylacjê cewki na zewn¹trz g³oœnika.

Membrana “W”, która pierwotnie by³a
wyró¿nikiem serii Utopia (ju¿ w pierwszej
ich generacji), a teraz znajduje  zastosowa-
nie równie¿ w tañszych (chocia¿ jeszcze nie
najtañszych) konstrukcjach JMlaba, by³a ju¿
nie raz przez nas opisywana. Dla nowych
Czytelników skrócona wersja wyk³adu. Ideal-
na membrana powinna byæ maksymalnie
sztywna, mieæ wysok¹ stratnoœæ wewnêtrzn¹
i jak najmniejsza masê (chocia¿ ten ostatni pos-
tulat nie odnosi siê bezwzglêdnie do g³oœników
niskotonowych, gdzie okreœlona masa jest jed-
nak potrzebna dla uzyskania odpowiednio nis-
kiej czêstotliwoœci rezonansowej). Cechy te
trudno ze sob¹ pogodziæ, wysoka sztywnoœæ (np.
membrany metalowe) oznacza zwykle niskie t³u-
mienie wewnêtrzne, oczywiœcie sztywnoœæ ma-
teria³u o wysokiej stratnoœci mo¿na poprawiaæ
przez zwiêkszenie gruboœci, a wiêc masy. W po-
szukiwaniu najlepszych proporcji tych paramet-
rów JMlab wczeœniej wynalaz³ polikewlar, który
sk³ada³ siê z dwóch warstw plecionki kewlaro-
wej po³¹czonej tward¹ piank¹. Podobn¹ struktu-

rê ma “W”, ale zamiast w³ókna kewlarowego,
zastosowano szklane. W membranach œrednioto-
nowych warstwa szklana znajduje siê tylko z jed-
nej strony pianki (z zewn¹trz), w niskotonowych
z obydwu.

Beryl znaczy dla JMlaba tyle samo, co dia-
ment dla B&W. W poszukiwaniu najlepszego ma-
teria³y na membranê wysokotonow¹ (obydwie
firmy preferuj¹ sztywne kopu³ki), trzy lata temu
JMlab zdystansowa³ konkurencjê i opanowa³ bar-
dzo trudn¹ technologiê produkcji kopu³ek z be-
rylu – parametrycznie najlepszego metalu, prze-
wy¿szaj¹cego powszechnie stosowane alumi-
nium, a tak¿e tytan, zarówno pod wzglêdem lek-
koœci, sztywnoœci, jak i prêdkoœci propagacji dŸwiê-
ku. Sukces JMlaba postawi³ firmê B&W przed nie
lada problemem i wyzwaniem - z powodów mar-
ketingowych zastosowanie berylu nie wchodzi³o
ju¿ w grê, a tym bardziej zastosowanie jakiego-
kolwiek innego, s³abszego metalu. Po dwóch la-
tach od berylu JMlaba, pojawi³ siê diament B&W...
Podsumujê ten akapit pojednawczo, ¿e obydwa
materia³y w zasadzie rozwi¹zuj¹ problem wczeœ-
niejszych sztywnych kopu³ek – przesuwaj¹ k³o-
potliwe zjawiska rezonansowe daleko powy¿ej

granicy pasma akustycznego, a gdzie dok³adnie,
naprawdê nie ma ju¿ znaczenia.

Kopu³ka JMlaba jest tradycyjnie wklês³a. Wbrew
podpowiedziom intuicji, okazuje siê, ¿e wklês³a
kopu³ka zapewnia lepsze rozpraszanie, ni¿ wy-
puk³a (gdzie zewnêtrzna czêœæ membrany, po³¹-
czona bezpoœrednio z cewk¹, jest Ÿród³em naj-
wy¿szych czêstotliwoœci, ale pozostaje “w cieniu”
szczytu kopu³ki). Nietypow¹ kopu³kê napêdza
równie egzotyczny uk³ad magnetyczny. Sk³ada
siê on z dwóch rodzajów materia³u magnetycz-
nego – znanego neodymowego i rzadko spotyka-
nego zwi¹zku samaru z kobaltem. Dooko³a cew-
ki drgaj¹cej umieszczony jest pierœcieñ sama-
rowo-kobaltowy, bardzo odporny na wysok¹ tem-
peraturê, natomiast dalej, w postaci dwóch pó³-
pierœcieni, znajduje siê magnes neodymowy, po-
magaj¹cy skupiæ strumieñ magnetyczny.

Obudowa jest i piêkna, i wykonana solidnie,
ale bez szaleñstw – gruboœæ wszystkich œcianek
to 25-mm, nigdzie ani mniej, ani wiêcej. Podob-
nie zwrotnica – jakoœæ jej komponentów wstydu
nie przynosi, ale absolutnie bezkompromisowej
pod tym wzglêdem Grande Utopii, Diva jednak
nie naœladuje. ZnaleŸliœmy i cewki powietrzne,
i rdzeniowe,  kondensatory  i  polipropyleno-
we, i elektrolityczne. Elementów jest sporo, nie
jest to uk³ad minimalistyczny, ale te¿ nie ponad-
przeciêtnie rozbudowany – mo¿na podejrzewaæ
zastosowanie filtrów elektrycznie drugiego i trze-
ciego rzêdu.

G³oœniki niskotonowe chowaj¹ siê za mas-
kownicami, natomiast dla g³oœników œrednioto-
nowego i wysokotonowego nie przewidziano
¿adnej os³ony. Owszem, same g³oœniki prezentu-
j¹ siê bardzo elegancko, jakakolwiek os³ona za-
wsze powoduje choæby minimalne perturbacje
akustyczne, ale czêœæ u¿ytkowników mo¿e byæ
zaniepokojona brakiem mo¿liwoœci zabezpiecze-
nia tak drogocennych elementów przed uszko-
dzeniem. Na pocieszenie zwrócê uwagê, ¿e znaj-
duj¹ siê one doœæ wysoko, poza zasiêgiem r¹czek
kilkuletnich pociech. Je¿eli natomiast w szkodê
mia³by wejœæ ju¿ wyroœniêty osobnik, to wypada-
³oby go po fakcie wydziedziczyæ, albo zawczasu
wyeksmitowaæ.
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To ju¿ chyba tylko wspomnienie – kiedy
JMlaby gra³y tak, ¿e po plecach przecho-
dzi³ dreszcz. Niektórzy to uwielbiali, inni

znosili z trudem. By³y to kolumny kontrowersyj-
ne, bo ich brzmienie by³o bardzo wyraziste.
Emanuj¹ce dynamik¹, eksponuj¹ce detale, poka-
zuj¹ce ostre kontury poszczególnych dŸwiêków,
szybkie, twarde i rytmiczne. Wed³ug wielu mu-
zyka tak w³aœnie brzmieæ powinna, a w ka¿dym
razie tak brzmi w naturze, wiêc i tak nale¿a³oby
j¹ odtworzyæ. Takie konturowe brzmienie JMla-
ba utrwali³o siê kilkanaœcie lat temu, w czasach,
gdy jednak bardziej dominuj¹cy by³ trend prze-
ciwny – do zmiêkczenia, zaokr¹glenia i ocieple-
nia, które by³o antidotum na zbyt ostro, meta-
licznie brzmi¹ce tanie wzmacniacze i odtwarza-
cze CD. W takim razie brzmienie JMlaba by³o
tym bardziej awangardowe, bo id¹ce pod pr¹d.
Do  dzisiaj  pamiêtam  bezpoœrednie,  podane
“prosto na twarz”, niemal brutalne, ale jak¿e
spójne brzmienie dawnej Utopii (jeszcze nie Be).
Cenione przez koneserów o œciœle sprecyzowa-
nym guœcie, brzmienie to nie by³o jednak znane
szerszej publicznoœci, bo i sama firma nie nale¿a-
³a jeszcze wtedy do pierwszej ligi. I teraz wszyst-
ko siê zmieni³o, i zastanawiam siê, czy zmiany te
s¹ ze sob¹ sprzê¿one, czy niezale¿ne. Otó¿ Fo-
cal-JMlab to marka znana dzisiaj na ca³ym œwie-
cie, z pewnoœci¹ numer jeden z Francji, i w pier-
wszej dziesi¹tce europejskiej. Ale sukces JMlaba
niekoniecznie jest bezpoœrednim skutkiem uzna-
nia dla brzmienia, jakie oferowa³a ta firma w prze-
sz³oœci. Po prostu kilka lat temu zainwestowano
du¿e pieni¹dze w rozwój, przeorganizowano ca-
³¹ ofertê, i przygotowano firmê do wyp³yniêcia
na szerokie wody. I byæ mo¿e firma, która chce
byæ ceniona nie tylko przez grupê wiernych fa-
nów, ale bardziej akceptowana w szerszym za-
kresie, musi przeprofilowaæ równie¿ brzmienie
swoich kolumn. W ka¿dym razie Diva jest ju¿ ko-
lejn¹ konstrukcj¹ JMlaba, która przedstawi³a no-
w¹, i to doœæ konsekwentn¹ szko³ê brzmienia.
Nowe cechy dostrzeg³em po raz pierwszy w re-
ferencyjnych Grande Utopia Be, a póŸniej w...
najmniejszych wolnostoj¹cych JMlabach – Choru-
sach 714S. Nie by³em wtedy jeszcze sk³onny do
wyci¹gania zbyt daleko id¹cych wniosków, ale to,
co us³ysza³em z Divy, okaza³o siê jednak na tyle
podobne, ¿e chyba nie mo¿e byæ mowy o przy-
padku. Jak widaæ, nowe brzmienie JMlaba rozci¹-
ga siê od modeli najtañszych do najdro¿szych. Ja-
kie wiêc ono, do diaska, jest? Ju¿ zeznajê. Ale
jeszcze jedno zastrze¿enie – oczywiœcie Chorusy
714S to zupe³nie inna klasa ni¿ Diva...

Najbardziej jaskrawa ró¿nica miêdzy wspo-
minanym przeze mnie brzmieniem dawnej Utopii
a wspó³czesnej Utopii Divy pojawia siê w zakre-
sie œrednich tonów. Teraz s¹ one delikatne, zdys-
tansowane, nie wypychaj¹ wokalistów do przo-
du, i w ogóle szczególnie dok³adnie ich nie loka-
lizuj¹; miejsca zajmowane przez instrument czy

g³os nie s¹ ostro zakreœlone, oddzielone od
powietrza i pog³osu, ale p³ynnie wtapiaj¹ siê
w dŸwiêkow¹ przestrzeñ. Ca³y zakres œrednioto-
nowy zosta³ uwolniony od œladów natarczywoœci
i przejaskrawienia, a mimo to czuæ du¿o swobo-
dy i œwie¿oœci. DŸwiêk nie jest bardzo bezpo-
œredni w sensie wymierzania gwa³townych ude-
rzeñ czy choæby stawiania wydarzeñ na wyraŸ-
nym pierwszym planie, ale wydaje siê otwarty
i doœæ lekki (ale te¿ nie w znaczeniu tonalnym),
odsuniêty, ale nie oddzielony kotar¹. Wysokie
tony s¹ bardzo subtelne. Kultura, delikatnoœæ,
g³adkoœæ, a przy tym rozdzielczoœæ wysokich to-
nów pokazuje, ¿e dla uzyskania naturalnoœci nie
s¹ konieczne znamiona ostroœci. Chocia¿, gdyby
od czasu do czasu siê pojawi³y, mo¿e by jednak
nie zaszkodzi³o... Góra pasma Divy jest doskona-
le u³o¿ona, s³odka i wolna od wszelkich niebez-
pieczeñstw, ale trochê szkoda, ¿e te mrówki z

pleców zupe³nie sobie posz³y. Dopiero gdzieœ nis-
ko, na prze³omie œrednich i wysokich, pojawia
siê o¿ywienie, ale nie zamienia siê ono w natar-
czywoœæ, koñczy siê na lekkim podbarwieniu, ca-
³oœæ brzmienia zachowuje spokój. Na basie te¿
bez dynamicznych szaleñstw, chocia¿ masa nis-
kich tonów jest spora, i czuæ du¿¹ rezerwê. Do-
póki s³uchamy z umiarkowan¹ g³oœnoœci¹, bas
jest swobodny, doœæ luŸny – co nie znaczy,
¿e spowolniony, podawany jest w œrednim tem-
pie – przy podkrêceniu ga³ki staje siê twardszy,
bardziej napiêty, odczuwalnie mocniejszy. Góra
jest nieodmiennie spokojna, niektóre dŸwiêki
z zakresu œrednich tonów mog¹ ju¿ zostaæ pobu-
dzone, ale ca³oœciowo pozostaje on cofniêty
wzglêdem basu. Przy wysokich poziomach dŸwiêk
zyskuje na wigorze, ale traci subtelnoœæ. Wraca-
j¹c do “normalnej” g³oœnoœci, wracamy do pod-
stawowych zalet, którymi kolumny te bêd¹ kusiæ
s³uchacz – do plastycznoœci, g³êbokiej sceny
i g³êbokiej tonacji, bogatej barwy, zaokr¹glenia,
które jednak nie zaciemnia obrazu. Kontury
s¹ wyg³adzone, ale nie odczuwam tego jako wy-
raŸnej straty, lecz jako cechê dodaj¹c¹ szlachet-
noœci. Jest te¿ w brzmieniu Divy trudna do opisa-
nia magia, a przynajmniej bardzo du¿o charyzmy.
Rzecz jasna, je¿eli ktoœ uwielbia³ dawne, jednoz-
naczne brzmienie JMlaba, to niedosyt poczuje,
nie mo¿na mieæ wszystkiego naraz. Ale aksamit-
ny, nasycony, dystyngowany, tworz¹cy niepo-
wtarzaln¹ aurê, dŸwiêk Divy doskonale te¿ pasu-
je do jej luksusowego wykonania.

A.K.

Wklês³a kopu³ka z Berylu to najwiêksza
duma JMlaba - niebagatelne osi¹gniêcie
technologiczne i doskona³e mo¿liwoœci

akustyczne.

DIVA UTOPIA BE
Cena (para)[z³] 49 990
Dystrybutor TRIMEX

Wykonanie i komponenty
Wzorzec g³oœnikowego luksusu. Oryginalna technika
i najlepsze przetworniki Focala, materia³y i wykonanie
obudowy godne pa³acu w Luwrze

Laboratorium
Dobre zrównowa¿enie zakresu œrednio-wysokotono-
wego, os³abienie w zakresie 100-150Hz, 3-omowy
poziom impedancji w zakresie niskich czêstotliwoœci,
umiarkowana efektywnoœæ. Wymagaj¹ce.

Brzmienie
Eleganckie, wyrafinowane, pe³ne uroku i bardzo mu-
zykalne. G³adka i delikatna góra pasma. Nasycone bar-
wami, ale podane bez œladu natarczywoœci œrednie to-
ny, swobodny bas.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/trimex
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rys. 1.  Diva, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3.   Diva, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2.  Diva, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 85
Moc znamionowa [W]** 200
Wymiary (WxSxG) [cm] 110x25x53

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

rys. 5.   Diva, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości.

Jak zwykle zaczynamy
od impedancji (rys. 1).
W zakresie niskich czês-
totliwoœci widzimy lekkie
falowanie. Diva jest kon-
strukcj¹ bas-refleks, wiêc
tropimy  dwa  wierzcho³-
ki i minimum miêdzy ni-
mi, le¿¹ce blisko czêstotli-
woœci rezonansowej sys-
temu.  Wierzcho³ki  przy

18Hz i 41Hz s¹ sp³aszczone, byæ mo¿e przez do-
datkowe uk³ady linearyzuj¹ce charakterystykê
impedancji, ale równie prawdopodobne, ¿e
przez obwód g³oœnika œredniotonowego, który –
jak dalej poka¿emy – “schodzi” bardzo nisko.
Szczyt przy 2,5kHz jest wysoki, ale jego zbocza
bardzo regularne z obydwu stron. U¿yto filtrów
o umiarkowanym nachyleniu, prawdopodobnie
drugiego rzêdu. Ale najwa¿niejsza praktyczna in-
formacja jest taka, ¿e poziom w doœæ szero-
kim zakresie 60Hz – 300Hz oscyluje wokó³ 3Ω,
z minimum o wartoœci ok. 2,5Ω przy 70Hz. Diva
oczekuje wiêc na tranzystorowego partnera o do-
brej wydajnoœci, a nie na lampowego cherlaka.

Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) bieg-
nie bardzo równo w zakresie œrednio-wysokoto-
nowym, maj¹c w zakresie 200Hz–20kHz odchy³-
kê tylko +/-2dB, a gdyby nie lekka górka przy
6kHz, by³oby nawet +/-1,5dB, ale niepokoj¹ce
zjawisko widzimy w zakresie niskich tonów. Przy
130Hz pojawia siê wyraŸna zapad³oœæ, a przy
60Hz wzmocnienie, co prawda nie le¿¹ce zdecy-
dowanie powy¿ej poziomu z zakresu œrednio-
wysokotonowego, ale w swoim s¹siedztwie do-
minuj¹ce. Z interpretacj¹ trzeba byæ ostro¿nym,
bo mamy do czynienia z konstrukcj¹ z g³oœni-
kiem niskotonowy na bocznej œciance, bardzo
odsuniêtym od œredniotonowego, co w warun-
kach pomieszczenia ods³uchowego, wraz z odbi-
ciami, od œcian, mo¿e integrowaæ te zakresy nie-
co inaczej, ni¿ nasze  pomiary. Faktem jest jed-
nak, ¿e owa zapad³oœæ jest wynikiem pomiarów
w polu bliskim wszystkich Ÿróde³ niskich czês-
totliwoœci (w tym przypadku punkt ³¹czenia cha-
rakterystyk mierzonych w polu bliskim i metod¹
mls znajduje siê przy 300Hz, a wiêc znacznie po-
wy¿ej obserwowanych zak³óceñ, i technika ³¹cze-
nia charakterystyk nie wprowadza przek³amañ).

Rys. 3 ilustruje bardzo dobre charakterystyki
kierunkowe w p³aszczyŸnie poziomej – równie¿
w zakresie najwy¿szych czêstotliwoœci. Szkoda
tylko, ¿e szpic przy 6kHz ani trochê nie chce siê
zmniejszyæ. Wynika z tego, ¿e jego Ÿród³em jest
na pewno g³oœnik wysokotonowy, który czêstot-
liwoœci tego zakresu rozprasza doskonale, pod-
czas gdy g³oœnik œredniotonowy skupia ju¿ pro-
mieniowanie na osi g³ównej, a wiêc pik 6kHz
topnia³by pod k¹tem 15O, a tym bardziej 30O.

Dok³adne badanie Ÿróde³ w polu bliskim po-
kazuj¹ rys. 4. i rys. 5. Bas-refleks g³oœnika nisko-
tonowego dostrojono dok³adnie do 30Hz (mini-
mum na charakterystyce g³oœnika), otwór pro-

mieniuje z umiarkowan¹ si³¹ w stosunku do
“pe³nych obrotów” g³oœnika przy 60Hz, ale naj-
prawdopodobniej szczyt przy 60Hz jest wywo³a-
ny specyficznym i celowym dzia³aniem filtra dol-
noprzepustowego, który tu¿ przed swoj¹ czês-
totliwoœci¹ graniczn¹, wywo³uje rezonans na gra-
nicy pasma przepustowego – taki chwyt spotka-
liœmy ju¿ w konstrukcji Grande Utopii Be. Z³o¿e-
nie charakterystyki wypadkowej sekcji niskoto-
nowej i g³oœnika œredniotonowego ujawnia, ¿e
korelacja fazowa obydwu sekcji w zakresie czês-
totliwoœci podzia³u i poni¿ej, przynajmniej na
podstawie pomiarów w polu bliskim, nie jest op-
tymalna – w zakresie 60Hz-150Hz charakterys-
tyka wypadkowa biegnie kilka dB ni¿ej ni¿ cha-
rakterystyka samego g³oœnika niskotonowego,
st¹d te¿ os³abienie zakresu 100-150Hz. Gdyby

fazy by³y zgodne, charakterystyka wypadkowa
przesz³aby 6dB powy¿ej przeciêcia, i p³ynnie po-
³¹czy³a wierzcho³ek przy 60Hz z grzbietem cha-
rakterystyki g³oœnika œredniotonowego przy
200Hz.

Efektywnoœæ wynosi 85dB – to chyba jednak
“tylko” 85dB, wzi¹wszy pod uwagê wymagaj¹c¹
impedancjê.

rys. 4.   Diva, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=328
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