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Studyjne konotacje s¹ mocnym argumentem JBL-a. Firma od lat jest
jednym z g³ównych graczy w bran¿y  profesjonalnego sprzêtu

nag³oœnieniowego, jej logo mo¿na zobaczyæ na paczkach studyjnych,
estradowych, kinowych, plenerowych, i w zasadzie na ka¿dych, które

maj¹ za zadanie daæ trochê czadu – i to czadu dobrej jakoœci.

S t¹d  te¿  firma  wcale  nie  musi  przed audiofilami
 ukrywaæ  tego  kierunku  swoich  dzia³añ,  wrêcz
 przeciwnie, stara siê je zdyskontowaæ dla podnie-

sienia wiarygodnoœci na polu sprzêtu hifi. Przecie¿ muzy-
ka rodzi siê nie w audiofilskim zaciszu pokoju ods³ucho-
wego, ani w salonach audio, lecz w studiach i na koncer-
tach, i kto tam pracuje, wie najlepiej, jak powinna
brzmieæ. Dlatego tak¿e serie konstrukcji przeznaczonych
wy³¹cznie do u¿ytku domowego, czêsto maj¹ nazwê „Stu-
dio”, tak jak w³aœnie nowa seria Studio L.

Studyjne i estradowe zespo³y g³oœnikowe maj¹ swoj¹
konstrukcyjn¹ specyfikê, któr¹ JBL te¿ próbuje przywo-
³aæ w projektach kolumn proponowanych na rynku audio
nieprofesjonalnego. Jednoczeœnie i sam JBL ma w³asny
styl, który rozpozna przynajmniej ka¿dy wielbiciel tej
marki. Z po³¹czenia tych w¹tków i oczywiœcie zamiaru
pokazania czegoœ nowego, oryginalnego, powsta³a seria
Studio L. Jej konstrukcje jednoczeœnie zaskakuj¹, mo¿e
nawet szokuj¹, ale szybko rodzi siê refleksja – tak, to
JBL. Nawet je¿eli do tej pory czegoœ takiego nie robi³, to
przecie¿ móg³ – i wreszcie zrobi³, i tylko jemu bêdzie to
wybaczone. Tym razem JBL postawi³ na ekstremaln¹
wielodro¿noœæ – bo czterodro¿noœæ mo¿na ju¿ uznaæ za
cechê niezwyczajn¹ – tak jakby iloœæ g³oœników mia³a
œwiadczyæ o studyjnych lub ogólnie profesjonalnych mo¿-
liwoœciach i rodowodzie. A nawet niezale¿nie od takich
skojarzeñ, przecie¿ wielu klientów po prostu to lubi, ce-
ni, po¿¹da i ma zaufanie - do kolumn o bogatej infra-
strukturze.

L890 jest najwiêkszym modelem w serii, ale nie miej-
cie z³udzeñ, ¿e znajdziecie w niej wybór konstrukcji
znacznie prostszych. Nie ma sensu szukaæ tu uk³adów
dwudro¿nych lub dwuipó³dro¿nych – takimi bana³ami JBL
siê nie zajmuje, przynajmniej nie tutaj. Nieco mniejsze
L880 maj¹ analogiczn¹ konfiguracjê, tylko niskotonowe
o œrednicy 18-cm, zamiast 20-cm. I na tym koniec wolno-
stoj¹cych! Jeszcze tylko podstawkowe, trójdro¿ne L830,
i ju¿ w ogóle koniec modeli, które nadaj¹ siê do klasycz-
nych systemów stereofonicznych. Ale wcale nie koniec
serii Studio L... a w zasadzie dopiero pocz¹tek. S¹ wiêc
dwie konstrukcje centralne - jedna trójdro¿na, druga
czterodro¿na (tutaj zestaw g³oœników taki, jak w L880,
tylko inaczej ustawionych), i dwie przeznaczone do roli
satelitów – ale nie w formie podstawkowców, lecz wy-
raŸnie do powieszenia na œcianie, i ponownie do wyboru
trójdro¿na i czterodro¿na. Zw³aszcza ta druga, ze wzglê-
du na nietypowe rozmieszczenie g³oœników (jeden nisko-
tonowy z boku sekcji œrednio-wysokotonowej), prezen-
tuje siê bardzo profi. I jeszcze subwoofer – tutaj produ-
cent wyhamowa³ z wielodro¿noœci¹, i zastosowa³ jeden
30-cm g³oœnik z 600-watowym wzmacniaczem.

Sekcjê niskotonow¹ L890 tworz¹ dwa g³oœniki 20-cm,
a w L880 tylko 18-cm. Jak uzasadniæ czterodro¿noœæ przy
tak umiarkowanej œrednicy niskotonowych? Przecie¿
g³oœniki 18-cm, a nawet wiele 20-cm, jest zdolnych do
pracy jako nisko-œredniotonowe, czyli w uk³adach dwu-
dro¿nych. Dobrze, dajmy ju¿ ten œredniotonowy, doj-
dziemy w ten sposób do uk³adu trójdro¿nego, i na tym
koniec. Dalsze dzielenie œrodka pasma na mniejsze pod-
zakresy by³oby ju¿ dzieleniem w³osa na czworo i pomys-

³em wy³¹cznie marketingowym.

JBL L890
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 JBL zrealizowa³ wiêc koncepcjê cztero-
dro¿oœci w inny sposób, którego nie mo¿na tak
³atwo poddaæ krytyce – doda³ bowiem przetwor-
nik superwysokotonowy, uzasadniaj¹c to w spo-
sób ju¿ rutynowy, a nawet trochê nieaktualny:
„Studio L przynosi prawdziwe brzmienie studyjne
do wspó³czesnych Ÿróde³ SACD.” Nawet audio-
file powoli zapominaj¹ o tym, co znaczy skrót
SACD, nie mówi¹c o tym, jak wielu klientów
w ogóle nie zd¹¿y³o siê dowiedzieæ, o co w tym
wszystkim chodzi(³o). Ale poprawa, najogólniej
rzecz ujmuj¹c, przetwarzania wysokich tonów,
zawsze jest mile widziana. Przetworniki wysoko-
tonowe zastosowane przez JBL-a s¹ nie mniej
oryginalne, ni¿ ca³y uk³ad. Podstawowy g³oœnik
do obs³ugi tego zakresu (który mo¿na spotkaæ
w konstrukcjach tañszej serii Northridge, pracu-
j¹cy tam samodzielnie), to jednocalowa kopu³ka
z tytanu, zainstalowana w krótkiej tubce (zwanej
te¿ falowodem) o firmowym profilu EOS. Super-
tweeter, przytulony od góry do obudowy twee-
tera (jak najmniejsza odleg³oœæ miêdzy nimi po-
prawia charakterystyki kierunkowe), ma jeszcze
bardziej tubowy charakter – 19-mm mylarowa
kopu³ka ukryta jest w g³êbokim profilu Bi-Radial,
w dodatku za  typowym dla g³oœników tubowych
dyfuzorze. JBL podaje, ¿e czêstotliwoœæ podzia³u
miêdzy wysokotonowym a superwysokotono-
wym wynosi 20kHz, czyli przetwornik mylarowy
mia³by przetwarzaæ rzeczywiœcie czêstotliwoœci
ponadakustyczne, a dziêki jego dzia³aniu pasmo
ca³ego zespo³u ma siêgaæ a¿ do 40kHz. Jakie s¹
rzeczywiste mo¿liwoœci tego rozwi¹zania, wyjaœ-
niamy dok³adniej w rozdziale obok. Niemierzal-
nym i nies³yszalnym, ale widzialny faktem jest, ¿e
parka utubionych tweeterów prezentuje siê nie-
banalnie i agresywnie. Miêdzy sekcjê wysokoto-
now¹ a niskotonow¹ wcisn¹³ siê 10-cm œrednio-
tonowy, dla którego wygospodarowano w obu-
dowie ma³¹ komorê, tylko ok. pó³  litra, ale g³oœ-
nik jest przecie¿ niewielki, a czêstotliwoœæ po-
dzia³u ustalono ju¿ w zakresie czêstotliwoœci
œrednich - przy 700Hz – a wiêc w bezpiecznym
dystansie od okolic czêstotliwoœci rezonansowej
tego g³oœnika, nawet gdyby le¿a³a ona w tej sytu-
acji doœæ wysoko.

G³oœnik œredniotonowy pracuje (wed³ug da-
nych producenta) do 5kHz  - tutaj równie¿ czês-
totliwoœæ podzia³u wydaje siê raczej wysoka, ale
dopuszczalna w³aœnie dziêki ma³ej œrednicy g³oœ-
nika (jednak nasze pomiary sugeruj¹, ¿e le¿y
znacznie ni¿ej). Tym bardziej 20-cm niskotono-
we mog¹ bez problemu siêgn¹æ 700Hz. Ich mem-
brany maj¹ charakterystyczne dla JBL-a koncent-
ryczne przet³oczenia, poprawiaj¹ce kontrolê nad
zjawiskiem dzielenia siê membrany w zakresie,
w którym przestaje ona pracowaæ jak sztywny
t³ok. To równie¿ zapo¿yczenie z konstrukcji nis-
ko-œredniotonowych g³oœników profesjonalnych.
Membrany g³oœników niskotonowego i œrednio-
tonowego wykonane s¹ z firmowego materia³u
PolyPlas  - celulozy powlekanej polimerami.
Œredniotonowy ma pe³ne ekranowanie magne-

LC2 – uk³ad zespo³u
centralnego wyposa-
¿ono w dwa g³oœniki
niskotonowe.

L820 – czterodro¿ny
satelitarny zespó³

g³oœnikowy
serii L.

tyczne, niskotonowe czêœciowe – w postaci do-
datkowego, mniejszego pierœcienia ferrytowego
doklejonego przy odwróconej polaryzacji do
g³ównego uk³adu magnetycznego. W obydwu ty-
pach zastosowano rozwi¹zanie HeatScape, u³at-
wiaj¹ce odprowadzanie ciep³a z cewki, a g³oœniki
niskotonowe zas³u¿y³y sobie na system SFG
(Symmetrical Field Geometry), czyli usymetrycz-
nienie pola magnetycznego (temat ten wyjaœnia-
my obok, przy opisie Elanów 500). Tunel bas-
refleks wyprofilowany na obydwu koñcach to
technika FreeFlow, zwrotnica – SSP (Straight Li-
ne Signal Path), przednia œcianka jest typu IsoPo-
wer (w tych przypadkach nie ustali³em, o co cho-
dzi)... jak widaæ, JBL nie marnuje ¿adnej okazji,
aby zwiêkszyæ kolekcjê firmowych patentów.
Osobiœcie z wiêksz¹ satysfakcj¹ stwierdzam, ¿e
kosze wszystkich g³oœników s¹ odlewane –
 a z daleka wcale na takie nie wygl¹daj¹. To zna-
czy wygl¹daj¹... a¿ za bardzo – trudny do zaprze-
czenia, i z pewnoœci¹ zaplanowany styl konstruk-
cji serii L nie jest przyk³adem skromnoœci, este-
tycznego wyrafinowania w duchu szlachetnej
i prostej formy, a raczej zmasowanym atakiem
baterii ró¿norodnych g³oœników, epatowaniem
bogactwem uk³adowym oprawionym w kon-
strastuj¹ce kolory. Intuicyjnie mo¿emy siê oba-

wiaæ, ¿e jest to tylko efekciarstwo – czyli tanie
efekciarstwo. A w rzeczywistoœci jest inaczej.
Kiedy wiêc srebrzystoszare kosze g³oœników
okaza³y siê nie plastikowe, ale aluminiowe, by-
³em mile zaskoczony. W materia³ach firmowych
przeczyta³em, ¿e i nó¿ki s¹ aluminiowymi odle-
wami – mo¿liwe, chocia¿ sam w badaniach prze-
gapi³em ten szczegó³. Poniewa¿ tunel bas-refleks
znalaz³ siê na przedniej œciance,  z ty³u znajdzie-
my ju¿ tylko gniazdo przy³¹czeniowe – podwój-
ne. Obudowa ma wewn¹trz jedno, ale powa¿ne
wzmocnienie - biegn¹ce przez ca³¹ wysokoœæ
obudowy, w po³owie jej g³êbokoœci. Front ma
gruboœæ 20-mm, boczne krawêdzie s¹ wyraŸnie
zaokr¹glone. Okleina jest na pewno sztuczna (do
wyboru kolor buku, czereœni i czarny), ale to ra-
czej standard dla du¿ych kolumn w tym zakresie
ceny. Notowania za wsad techniczny L890 i tak
s¹ wysokie – to fakt bezsporny. Kolumna jest du-
¿a i ciê¿ka – taka byæ powinna. Jednak ostatecz-
ne wra¿enia estetyczne pozostan¹ kwesti¹ gustu
– to w takiej sytuacji najbezpieczniejsze, polu-
bowne stwierdzenie... Mo¿na te¿ zasadniczo
zmieniæ wygl¹d L890, po prostu zak³adaj¹c mas-
kownicê – jak pokazuj¹ nasze pomiary, nie jest
ona dla dŸwiêku bardzo szkodliwa.
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Wiadomo, ¿e tuba ma w³aœciwoœci sku-
piaj¹ce wi¹zkê promieniowan¹ w po-
bli¿u osi g³ównej. Równie¿ wraz ze

wzrostem czêstotliwoœci charakterystyki kierun-
kowe staj¹ siê coraz wê¿sze, na skutek skracania
siê fali w stosunku do wymiarów promieniuj¹ce-
go Ÿród³a. Dlatego wiêkszoœæ konstruktorów,
którzy wprowadzili g³oœnik superwysokotonowy,
walczy³a o jak najlepsze warunki dla mo¿liwie
najswobodniejszego rozpraszania, np. instaluj¹c
supertweeter ponad g³ówn¹ obudow¹, i miniatu-
ryzuj¹c jego obudowê. Na pierwszy rzut oka mo-
¿e siê wydawaæ, ¿e JBL post¹pi³ dok³adnie od-
wrotnie! - membrana supertweetera, chocia¿
o mniejszej œrednicy (19-mm), promieniuje po-
przez znacznie g³êbszy i wê¿szy profil tubki. Ale
JBL jest w tubowych profilach specjalist¹, i zasto-
sowany tutaj typ Bi-Radial ma zdolnoœæ do bar-
dzo dobrego rozpraszania w p³aszczyŸnie pozio-
mej. Co widaæ i w naszym laboratorium – cha-
rakterystyki z osi g³ównej, 15O a nawet 30O (w
p³aszczyŸnie poziomej) maj¹ w zakresie wyso-
kich tonów podobny kszta³t; nawet na samej gra-
nicy naszego pomiaru (20kHz) dziel¹ je mniejsze
ró¿nice, ni¿ w przypadku doskona³ej przecie¿
kopu³ki Elana 500! Nikt by nie zgad³, ¿e to efekt
dzia³ania tubowych, a nie kopu³kowych g³oœni-
ków wysokotonowych. Okazuje siê jednak, ¿e
chocia¿ charakterystyki biegn¹ bardzo ³adnie do
20kHz, to powy¿ej (powo³uj¹c siê na pomiary
Stereoplay’a), wyraŸnie opadaj¹, i nawet charak-
terystyka z osi g³ównej nie dociera ani do 40kHz,
ani nawet do 30kHz, pod tym wzglêdem z kolei
wyraŸnie ustêpuj¹c kopu³ce Elana. Wyniki tego
porównania s¹ wiêc zaskakuj¹ce – pod wzglêdem
pasma przenoszenia, wyznaczanego na podsta-
wie pomiaru na osi g³ównej, znacznie lepiej spra-
wuje siê pojedynczy tweeter, z kopu³k¹ o kla-
sycznym kszta³cie i standardowej œrednicy. Na-
tomiast pod wzglêdem charakterystyk kierunko-
wych do 20kHz, sprawniejszy okazuje siê tubo-
wy superwysokotonowy. To oczywiœcie nie jest
regu³¹, a raczej ciekawostk¹, która jednak poka-
zuje, ¿e w technice g³oœnikowej zdarzaj¹ siê nie-
spodzianki... Ale co jeszcze bardziej intryguj¹ce,
równie¿ producent zapowiada, ¿e zastosowanie
tubowego superwysokotonowego skupi promie-
niowanie na osi, dziêki czemu celowemu zmniej-
szeniu ulegnie udzia³  odbiæ w pomieszczeniu,
które mog³yby zak³ócaæ lokalizacjê. To uniwer-
salny argument zwolenników g³oœników tubo-
wych, którzy cechê silnej kierunkowoœci, nieko-

niecznie docenianej przez innych konstrukto-
rów, w ten sposób przedstawiaj¹ jako zaletê.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e w instalacjach kino-
wych sprawa kierunkowoœci wymaga szczególne-
go potraktowania (system THX, co prawda tro-
chê zapomniany, okreœla tutaj bardzo precyzyjne
wymagania), i kolumny frontowe faktycznie nie
powinny rozpraszaæ bez opamiêtania. A JBL ma
na tym polu ogromne doœwiadczenie. Specjalne
systemy Synthesis maj¹ nawet zmienne charakte-
rystyki kierunkowe, poprzez wymienne urucha-
mianie albo tubowych (dla celów kinowych), albo
kopu³kowych (dla celów muzycznych) g³oœników
wysokotonowych, zainstalowanych obok siebie.
To jednak prowadzi do niebezpiecznego wnios-
ku, ¿e L890 przeznaczone s¹ raczej do kina, tak
jak wiêkszoœæ konstrukcji serii L - ale na szczêœ-
cie pomiary takich obaw nie potwierdzaj¹. Poka-
zujemy tak¿e pomiary charakterystyk dwóch in-
nych tweeterów, które wyst¹pi³y w kolumnach
testu majowego (Canton Ergo 607DC) i  czerw-

Tubowy supertweeter JBL-a

Heco Elan 500 – 25-mm tekstylna
kopu³ka z nanocz¹steczkami

JBL L890 – tandem tubowych g³oœników
z kopu³kami 25-mm i 19-mm

cowego (Dali Ikon 6). W ka¿dym z tych przypad-
ków, ³¹cznie z Heco, JBL-em i KEF-em, produ-
cenci zgodnym chórem deklaruj¹ osi¹gniêcie gra-
nicy 40kHz. Jak widaæ, udaje siê to tylko dwóm
(Dali i Heco), w pierwszym przypadku tande-
mem ze wstêgowym superwysokotonowym,
w drugim pojedyncz¹ kopu³k¹ (tekstyln¹). Can-
ton i JBL koñcz¹ przy 20kHz (w pierwszym przy-
padku pojedyncza kopu³ka - metalowa, w drugim
z mylarowo-tubowym superwysokotonowym),
maj¹ w zamian lepsze charakterystyki kierunko-
we, zw³aszcza pod k¹tem 30O w p³aszczyŸnie po-
ziomej (niebieska krzywa; zielona dotyczy osi
10O w górê - w p³aszczyŸnie pionowej).

Przedstawione na tej stronie charakterystyki -
Stereoplay 4/2006

Canton Ergo 607 DC – 25-mm
metalowa kopu³ka z soczewk¹

akustyczn¹

Dali Ikon 6 – tandem 25-mm kopu³ki
tekstylnej i ma³ego przetwornika

wstêgowego
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Ustawiaj¹c wielkie JBL-e by³em przygotowa-
ny na nowe wra¿enia. Po coœ w koñcu zain-

stalowano w nich po piêæ, a nie dwa lub trzy
przetworniki. Niskie tony przetwarzaæ maj¹ dwa
g³oœniki 20-cm, a nie 18-cm (to jednak du¿a ró¿-
nica w powierzchni membran). Wreszcie specjal-
ny superwysokotonowy... I chocia¿ setki ko-
lumn, jakie do tej pory przes³ucha³em, nauczy³y
mnie ostro¿noœci przed wyci¹ganiem zbyt po-
chopnych wniosków co do zwi¹zków miêdzy
konstrukcj¹ a brzmieniem, trudno siê przecie¿
nie oprzeæ tak sugestywnym faktom technicz-
nym. Je¿eli do tego dodamy tradycjê JBL-a, z du-
m¹ przypominaj¹cego swoj¹ pozycjê lidera na
rynku systemów nag³oœnieniowych, jesteœmy ju¿
niemal pewni, ¿e po pod³¹czeniu L890 nast¹pi
erupcja dŸwiêków z ca³ego pasma - mo¿e cha-
rakterystyka bêdzie trochê pofalowana, z dodat-
kiem podbarwieñ, wyostrzeñ, mo¿e spójnoœæ nie
bêdzie tak referencyjna, jak z najlepszych uk³a-
dów dwudro¿nych... Tymczasem, poza rzeczy-
wiœcie potê¿nym basem, swobodnie generowa-
nym przez L890, sytuacja na froncie wygl¹da ca³-
kiem inaczej. Du¿e wielodro¿ne JBL-e graj¹
w sposób zupe³nie kontrolowany, bardzo kultu-
ralnie, zadziwiaj¹co – jak na ich skomplikowa-
nie – wrêcz niesamowicie spójnie, a w zakresie
œrednio-wysokotonowym g³adko i grzecznie!

Niskie tony s¹ obszerne, miêsiste, jednoczeœ-
nie dostatecznie zwarte i dok³adne. Tutaj nie ma
zaskoczenia, tutaj chyba nikt, kto po prostu lubi
du¿o basu, nie bêdzie rozczarowany. JBL-e maj¹
bas silny, ale nie agresywny, nie mêcz¹cy twar-
doœci¹, która w Aelite 3 (opisane ju¿ dwa miesi¹-
ce temu, ale ods³uchiwane w tej samej sesji, co
L890), podkreœla rytm i dynamikê, ale nie daje
wytchnienia – chyba ¿e bas znika wprost z muzy-
ki. W tym porównaniu to A.E., a nie JBL ma bas
bardziej „estradowy”. Œrednie tony L890 s¹ tym
bardziej nieestradowe - miêkkie, subtelne, plas-

tyczne, zaokr¹glone, ale raczej nieœmia³e, nie
zwracaj¹ce na siebie uwagi, chocia¿ nie mo¿na
im zarzuciæ jednoznacznego wycofania siê na
drug¹ liniê. Taki bezkonfliktowy charakter kon-
tynuuj¹ wysokie, nie zdradzaj¹ce ¿adnego œladu
³¹czenia pary tweeterów, i podobnie p³ynnie
sklejone ze œrednic¹ – kiedy pozna³em wyniki
pomiarów by³em zaskoczony, bo w ods³uchach
nie dostrzeg³em tak wyraŸnego ich eksponowa-
nia, jak pokazuje to charakterystyka przetwa-
rzania.

Ca³oœæ brzmienia jest czytelna, uporz¹dko-
wana, bez przerysowañ i wielkiego zaanga¿owa-
nia w odtworzenie konturów i detali. Efektowny
i zarazem prawid³owy bas, nie przeszkadzaj¹cy
dobremu ogólnemu zrównowa¿eniu, spójnoœæ,
unikniêcie podbarwieñ i przejaskrawieñ, inaczej
mówi¹c - ¿adnych „wyskoków”. Kogoœ mo¿e
rozczarowaæ, ¿e z wygl¹du tak bajeranckie ko-
lumny graj¹ tak „normalnie”, ale konstruktorom
JBL-a ta sztuka po prostu siê uda³a...

A.K.

Nietypowy
tandem
wysokotono-
wych – o ile
podstawowy
tweeter jest
jeszcze doœæ
konwencjonalny,
to jednoznacz-
nie tubowy
charakter
supertweetera
jest ewenemen-
tem w tego typu
rozwi¹zaniach.

L890
Cena (para)[z³] 5000
Dystrybutor RB

Wykonanie i komponenty
Jednoznaczny pomys³ akustyczny i wzorniczy – „na
bogato”. Piêæ przetworników nie ma siê czego wsty-
dziæ – maj¹ odlewane kosze i nowoczesne uk³ady
magnetyczne.
Laboratorium
Podniesiony poziom niskich i wysokich czêstotliwoœci.
Efektywnoœæ w normie, 4-omowa impedancja.

Brzmienie
Z natury trudny uk³ad czterodro¿ny zintegrowano
bezb³êdnie – w zakresie œrednio-wysokotonowym
dŸwiêk jest spokojny, homogeniczny i bez podkoloro-
wañ. Bas silny i swobodny.
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HI-FI

rys. 1.  L890, charakterystyka modułu impedancji.  rys. 3. L890, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2. L890, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 87
Moc znamionowa [W]** 125
Wymiary (WxSxG) [cm] 107x26x37

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

rys. 5.  L890, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości.

rys. 4.  L890, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym, wpływ maskownicy.

By³oby naprawdê wspaniale, gdyby takie wy-
niki by³y mo¿liwe bez stosowania tub od góry do
do³u, ale na razie L890 ani nie ma impedancji
znamionowej 8 omów, ani efektywnoœci 91dB.
Rys. 1 ujawnia charakterystykê impedancji z mi-
nimami na poziomie ok. 4 omów – najwa¿niejsze
jest w zakresie 100-200Hz, ono determinuje du-
¿e zapotrzebowanie na pr¹d, bo w tych okoli-
cach moc w widmie sygna³u muzycznego jest naj-
wiêksza. Ostatecznie jednak nie mamy spadków
poni¿ej 4 omów, a zmiennoœæ impedancji nie jest
du¿a (chocia¿ szeregiem niewielkich wzniesieñ
sygnalizuje rozbudowanie filtrów), wiêc elekt-
rycznie L890 nie bêdzie specjalnie trudnym ob-
ci¹¿eniem, chocia¿ musimy go zakwalifikowaæ ja-
ko zespó³ znamionowo 4-omowy, i basta.

Œredni¹ efektywnoœæ z ca³ego przetwarzane-
go pasma (rys. 2) mo¿na oszacowaæ na poziomie
87dB. Mamy wiêc wyniki raczej standardowe,
które nie stawiaj¹ JBL-a przed konkurentami, ale
pozwalaj¹ myœleæ o pod³¹czeniu praktycznie ka¿-
dego wzmacniacza.

Kszta³t charakterystyki jest klasycznie „wy-
konturowany” – wzmocniono zakresy czêstotli-
woœci niskich i wysokich, ale wzrost ciœnienia,
zw³aszcza w kierunku górnej granicy pasma, na-
stêpuje powoli, bez gwa³townych skoków. Sam
œrodek pasma (zakres 250Hz-2,5kHz) jest prze-
twarzany rewelacyjnie liniowo. A przecie¿ gdzieœ
w okolicach 700Hz podobno zlokalizowano czê-
stotliwoœæ podzia³u – po³¹czenie miêdzy sekcja-
mi wykonano perfekcyjnie. Jako drug¹ czêstotli-
woœæ podzia³u producent podaje 5kHz, ale s¹
przes³anki aby s¹dziæ, ¿e le¿y ona znacznie ni¿ej
– przy ok. 2,5kHz. Nawet nie dlatego, ¿e charak-
terystyka zaczyna siê od tego punktu wznosiæ,
ale dlatego, ¿e na rys. 3, pokazuj¹cym charakte-
rystyki zmierzone pod ró¿nymi k¹tami, przy
2,5kHz widaæ „wêze³”, który sygnalizuje przejê-
cie przetwarzania przez g³oœnik o szerszym roz-
praszaniu - które wraz ze wzrostem czêstotli-
woœci, bêdzie siê dalej zawê¿aæ. Ale i tak tubowe
wysokotonowe radz¹ sobie zaskakuj¹co dobrze
poza osi¹ g³ówn¹ w zakresie najwy¿szych czês-
totliwoœci – nawet przy 20kHz ró¿nica miêdzy
poziomami na kierunkach 0O i 30O wynosi tylko
ok. 3-4dB. Dziêki temu mo¿emy ustawiæ L890
lekko „odkrêcone” od miejsca ods³uchowego,
aby ³adnie wyrównaæ charakterystykê w zakresie
œrednio-wysokotonowym – o ile bêd¹ nam w
ogóle przeszkadza³y wyeksponowane wysokie
tony, co nie jest wcale pewne, bo w naszych pró-
bach ods³uchowych, L890 gra³y w tym zakresie
ca³kiem spokojnie.

Rys. 4 œwiadczy o wp³ywie maskownicy na
charakterystykê przetwarzania - jak zwykle nie
obesz³o siê bez zmian, ale nie s¹ one dramatyczne.

Rys. 5 wprowadza nas w szczegó³y dzia³ania
sekcji niskotonowej – trzy krzywe obrazuj¹ pro-
mieniowanie g³oœników, otworu i charakterysty-
kê wypadkow¹.

To nie serwis z g³oœnikami, ale JBL L890. Nie musimy wybieraæ
- dostajemy wszystkie naraz. Rozwiniêcie do uk³adu cztero-
dro¿nego nast¹pi³o na skutek wprowadzenia do gry
supertweetera, a przetworników jest w sumie piêæ,
bo zdublowano niskotonowe.
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