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Wie lu au dio fi lów, jak rów nież 
pas jo na tów w in nych niż au dio 

dzie dzi nach, częs to krę ci no sem na 
wi dok współ czes nych pro duk tów, 

wzdy cha jąc za daw ny mi urzą dze nia-
mi mar ki, do któ rej czu ją mię tę. 

To już nie to samo, co  daw ny JBL... 
– na przy kład. Wie le w tym mal-

kon ten c twa, eks per c kiej ma nie ry, 
po zy we te ra na, któ ry pa mię ta, jak 

gra ły pier w sze pa te fo ny. Oczy wiś cie 
pięk nie. A ko lej ne ge ne ra cje sprzę tu 
co raz bar dziej mu trą ciły ko mer cją, 
wiel ko se ryj na pro duk cją, ma sów ką 
i ta nio chą, tra ci ły pier wot ną wia ry-

god ność, „praw dzi wość”, 
du szę i nie win ność, aż wresz cie 
przy szła osta tecz na apo ka lip sa 

chińskiej pro duk cji... 

ZNOWU Z JAJAMI

T o bardzo smut ny, na szczęś cie nie 
 do koń ca praw dzi wy ob raz sy tu-
a cji. Nie do koń ca, więc jed nak 

po częś ci... a przy kład JBL a wca le nie 
jest przy pad ko wy. W swoich po pu lar-
nych pro duk tach fir ma rzeczy wiś cie 
nie na wiązu je do sta tecz nie czy tel nie 
do wzor ców, z ja kich sły nę ła i na dal 
sły nie – ale na znacz nie wy ższych 
pu ła pach ce no wych, dla więk szoś ci 
nie do stęp nych, a dla wie lu w ogó le 
nie zna nych. Oczy wiś cie pro duk ty nis-
ko budżeto we ze swo jej eko no micz nej 
na tu ry nie mo gą być ko pią mo de li 
re fe ren cyj nych, jed nak nie jed nej  fir mie 
uda ło się wpro wa dzać do nich wy ra zis-
te ele men ty włas ne go sty lu, za cho wać 
toż sa mość, tech ni czo –ideo wą ciąg łość 
ca łej ofer ty. W przy pad ku JBL a ciąg łoś ci 
tej za brak ło dla te go, że na ryn ku za brak-
ło pro duk tów ze śred nio – wy ższej pół ki. 
By ło i jest kil ka ekstre mal nie dro gich 
pro po zy cji ty pu Eve rest i K2, ale to szczy-
ty do stęp ne rzeczy wiś cie dla wy czy now-
ców (fi nan so wych); ow szem, dwa la ta 
te mu za po wie dzia no nie co tań szą, bar dzo 
cie ka wą se rię Ar ray, ale nie wi działem jej 
w Pol s ce, więc od po cząt ku XXI wie ku 
tes to wa liś my w Au dio tyl ko ta kie go JBLa, 
ja kie go spo tkać moż na w su per mar ke tach. 
Ten test syg na li zu je zmia nę nie w na szej 
po li ty ce, ale w po li ty ce JBLa. Po ja wia się 
wresz cie se ria, której chy ba nie za li czył bym 
jesz cze do hi –en du, któ ra jed nak zde cy do-
wa nie zo sta ła prze zna czo na do sprze da ży 
w spe cja lis tycz nych sa lo nach au dio fil s kich, 
a nie w „sie ciach”. I ta kim ru chom na sce nie 
au dio go to wi jes teś my poświę cić naj wię cej 
uwa gi.      
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JBL ma jesz cze in ne ob li cze, któ re dos ko na le wi dać w Ja po ni i. Nie 
 po je cha łem tam og lą dać JBL–a, a jed nak trud no by ło go prze oczyć – 
 kró lu je tam we wszys t kich skle pach au dio fil s kich. Co jesz cze bar dziej        

 za ska ku jące, cho ciaż z dru giej stro ny ko niecz ne dla za ję cia ta kiej po zy cji, 
je go ja poń s ka ofer ta jest zu peł nie in na, zróż ni co wa na, ale ge ne ral-
nie kon struk cje są znacz nie bliż sze „sta re go, dob re go JBL a”. W wie lu 
przy pad kach wy da wa ło mi się, że mam do czy nie nia z ja kimś dob rze 
utrzy ma nym se cond –han dem (któ re go tak czy ina czej jest tam spo ro), 
a naj częś ciej oka zy wa ło się, że to bie żą ca ofer ta. Ale nie dla Euro-
pej czyków. Nie dla psa kieł ba sa. Częś cio wo wią że się to z ja poń s kim 
fe no me nem wiel kiej po pu lar noś ci sprzę tu, na zwij my to umow nie, „ar-
chaicz ne go” – wzmac nia czy lam po wych (na pi sa łem „umow nie”, da ruj cie 
ży cie), a w ślad za tym głoś ni ków o wy so kiej efek tyw noś ci – tu bo wych 
i sze ro ko pas mo wych. To nie ma ły mar gi nes, jak u nas, na głoś nio ny w pra-
sie, a w życiu co dzien nym nie wi docz ny, lecz nurt sil ny i biz nes po waż ny. 
JBL wie, jak kon stru o wać ko lum ny o wy so kiej efek tyw noś ci, z tu ba mi 
jest za pan brat – wi dzi więc w Ja po ni i du ży ry nek. Nie wi dział go do tąd 
dla te go ty pu pro duktów w Euro pie. Ktoś kie dyś w kon cer nie Har ma na 
pod jął de cyz ję ze ro je dyn ko wą: ry nek euro pej s ki wy ma ga no wo czes nych, 
laj fstaj lo wych pro duk tów, a nie sta ro mod nych tu bo wych szaf, do któ rych 
ja kieś au dio fil s kie krę gi mo że mają sen ty ment, ale du ża fir ma ta kim sen ty-
men tem, w ta kiej ry nko wej ni szy, się nie wy ży wi. Mu si mieć za pew nio ny 
zbyt na sprze daż li czo ną na wet nie w kon te ne rach, ale w kon te ne row-
cach, a więc pro duk ty od po wia da jące za po trze bo wa niu ryn ku naj bar dziej 
ma so we go. Pra wie wszys t ko się tu zga dza, tyl ko tro chę szko da... I chy ba 
te na rze ka nia i na mo wy, aby JBL miał wię cej od wa gi i cha rak te ru, aby i na 
ryn ku euro pej s kim po ka zał coś z ja ja mi, choć by część te go, co ofe ru je 
w Ja po ni i, wresz cie od nios ły sku tek.            

W se ri i LS zna jdu ją się dwie kon struk cje wol no sto ją ce – LS60 i LS80, 
róż nią ce się wiel koś cią głoś ni ków nis ko to no wych (18 cm vs 22 cm), 
pod staw ko we LS40 (z jed nym 18–cm) cen t ral ny LS CEN TER ( z dwo ma 
18 –tka mi) i sub wo o fer LS120P, z prze twor ni kiem 30 cm i wzmac nia czem 
400 W. 

Obu do wy LS są bar dzo ele gan c kie i nie ska zi tel nie wy ko na ne. Ogól ny 
kształt jest po dob ny do za sto so wa ne go w tań szej se ri i ES (obu do wa zwę-
ża się ku ty ło wi), ale wy ko na nie znacz nie bar dziej eks klu zyw ne. Bocz ne 
ścian ki wy pro fi lo wa no z ze wnątrz tak, że ich po wierz ch nie są wy pukłe. 
Pro du cent po da je, bo ki przy go to wa no z na tu ral ne go he ba nu („re al wo od 
ebo ny”) – ale pew nie ma na myś li for nir, a nie li te drew no – i wy koń czo no 
ma ho niem („ma ho ga ny fi nish”) – cho dzi chy ba o bar wie nie na ko lor ma ho-
nio wy – i w koń cu po la kie ro wa no na wy so ki po łysk. Po zo sta łe po wierz ch-
nie po kry to czar nym la kie rem. To co praw da je dy na wer s ja ko lo rys tycz na, 
ale ład na i uni wer sal na, wy ra ża roz sąd ny kom pro mis mię dzy tech nicz ną, 
pro fes jo nal ną su ro woś cią pa su ją cą do za sto so wa nych prze twor ni ków, 
zwłasz cza do tub, a po dej ś ciem „meb lo wym”, uwzględnia ją cym ak tu al ną 
mo dę na wy so ki po łysk. Mnie oso biś cie... ale co to ko go ob cho dzi. Dob-
rze, że nie są w ca łoś ci w la kie rze for te pia no wym, bo wte dy to bym już 
na pi sał, co o tym myś lę.    

Se ria LS speł nia kil ka za dań. Wy peł nia du żą lu kę po mię dzy ca łą ple ja dą 
se ri i nis ko/śred nio bu dże to wych, w któ rych na jdroż szą kon struk cją jest 
ES100, kosz tu ją cy nie ca łe 4000 zł za pa rę, a se rią Ar ray, z mo de la mi w ce-
nie po wy żej 10 000 zł; spro wa dza na niż sze pu ła py ce no we roz wią za nia 
tech nicz ne zna ne do tąd tyl ko z na jdroż szych JBLi, wraz z ogól nym wi ze-
run kiem „praw dzi we go” JBLa; wsku tek te go ja wi się w swoim za kre sie 
ce no wym ja ko cie ka wa al ter na ty wa dla ca łej ma sy bar dziej kon wen cjo nal-
nych ze spo łów głoś ni ko wych in nych firm, a tak że da je do stęp do pew nych 
pa ra met rów i cech brzmie nia ce nio nych nie tyl ko przez wiel bi cie li JBLa. 

Wresz cie LS pod no si pres tiż mar ki, bo choć nie jest to se ria re fe ren cyj-
na, to hi –en do we fla gow ce JBL a zna ne są nie licz nym, a lud wi dział do tej 
po ry ofer tę koń czą cą się na se ri i ES.

Cha rak te rys ty ka JBLa, ja ką spo ty ka my w LS, nie jest ja kimś eg zo tycz nym 
wy na tu rze niem, ma bo wiem zwią zek z pew ną bar dziej ogól ną, choć nie 
naj po pu lar niej szą dzi siaj kon cep cją kon struk cyj no –akus tycz ną. 
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Dob rym pun k tem wyjścia do ana li zy spe cy-
fi ki ukła du LS jest ce cha naj bar dziej rzu ca ją ca się 
w oczy – du ży tu bo wy głoś nik śred nio –wy so ko-
to no wy. Tu bo we lub pseu do tu bo we głośni ki wy-
so ko to no we spo ty ka my w ko lum nach do użyt ku 
do mo we go rza dko, a je że li już, to w wer s jach 
znacz nie mniej szych, które moż na w przy bli-
że niu trak to wać ja ko za mien nik dla kon wen-
cjo nal ne go twe e te ra ko puł ko we go i łą czyć już 
mniej –więcej w stan dar do wy spo sób z in ny mi 
prze twor ni ka mi ukła du dwu droż ne go, dwu-
ipół d roż ne go, trój droż ne go itd. Tak też tu bo we 
głoś ni ki wy so ko to no we ap li ku je np. Trian g le. 
Ale JBL w tu bo wym cha rak te rze po su wa się 
znacz nie da lej.  

Kró lu ją ca w kon struk cjach LS du ża tu ba nie 
prze twa rza za kre su ty po we go ani dla głoś ni ków 
śred nio to no wych, ani wy so ko to no wych. We dług 
in for ma cji pro du cen ta, częs tot li woś ci po dzia-
łu wy zna cza jące jej kom pe ten cje to 2,5 kHz 
i 8 kHz. Na zwij my ją umow nie śred nio –wy so ko-
to no wą, cho ciaż ozna czać ma to prze twa rza nie 
niż sze go (bliż sze go śred ni cy) pod za kre su częs-
tot li woś ci wy so kich, a nie sze ro kie go za kre su 
śred nio –wy so ko to no we go. Wręcz prze ciw nie, 
prze twor nik ten w wy mia rze częs tot li woś cio-
wym ma moż li woś ci – lub za da nia – wy raź nie 
ogra ni czo ne w sto sun ku do ty po we go ko puł-
ko we go głoś ni ka wy so ko to no we go, któ ry też 
po tra fi za cząć od 2,5 kHz, aby do ciąg nąć cha rak-
te rys ty kę co naj mniej do 20 kHz. Naj wy ższy mi 
częs tot li woś cia mi za jmu je się w LS już spe cjal ny 
prze twor nik, rów nież w tub ce, oczy wiś cie 
mniej szej, któ ry według da nych pro du cen ta, 
się ga aż 40 kHz. Głów na tu ba jest pew nie zdol na 
do prze twa rza nia tro chę po wy żej 8 kHz, ale 
wpro wa dze nie głoś ni ka su per wy so ko to no we-
go uza sad nia prze ka za nie mu ta kie go za kre su, 
w któ rym to on ofe ru je lepszą cha rak te rys ty kę 
i roz pra sza nie. W dużej tubie pra cu je aż dwuca-
lo wy dri ver ty ta no wy, a po nad to im więk sza sam 
wylot tuby, tym bar dziej za kres jej pra cy prze-
su wa się w dół pas ma. JBL op ra co wał i sto su je 
tu taj spe cjal ny pro fil bi –ra dial, któ ry po pra wia 
roz pra sza nie, to jed nak i tak wciąż kla sycz ny, 
pod wzglę dem za sa dy dzia ła nia, głośnik tu bo wy, 
z ko mo rą sprzę ga ją cą („com p res sion dri ver”) 
po mię dzy mem b ra ną a po cząt kiem tu by, gdzie 
za ło żo no cha rak te rys tycz ną me ta lo wą sia tecz kę. 

Prze twor nik su per wy so ko to no wy jest już ty pu 
„horn –loa ded”, co mi mo uży cia sło wa horn, 
czy li tu ba, okreś la głoś nik nie w peł ni tu bo wy, 
ale wspo ma ga ny tu bą (do słow nie „za ła do wa ny 
w tu bę”). Tu taj załado wa no 19–mm prze twor-
nik z po lies t ro wą mem   b ra ną pier ś cie nio wą. 
Oby dwa prze twor ni ki ma ją mag ne sy neo dy mo-
we – mi mo to, w przy pad ku głów nej tu by układ 
mag ne tycz ny jest cał kiem spo ry. 

Głoś nik wy so ko to no wy za czy na ją cy pra cę 
w oko li cach 2,5 kHz to sy tu a cja zu peł nie ty po wa 
w kon wen cjo nal nych ko lum nach. W nich też 
mo że my spo dzie wać się, po dru giej stro nie 
częs tot li woś ci po dzia łu, naj częściej 17 –18 
cm głoś ni ków nis ko –śred nio to no wych przy 
ukła dach dwu droż nych i dwu ipół d roż nych, lub 
śred nio to no wych przy ukła dach trój droż nych. 
Ta kiej też „grzecz nej” wiel koś ci głośni ki zna jdu ją 
się w pozostałych kon struk cjach se ri i LS 

– za wy jąt kiem naj więk sze go LS80. Tu taj 
za in sta lo wa no dwa głoś ni ki ośmioca lo we, co 
jest śred ni cą po nad stan dar do wą dla nis ko –śred-
nio to no wych w „nor mal nych” ko lum nach, 
ale w tym przy pad ku tym bar dziej pod kreś la 
ko no ta cje z pro fes jo nal ny mi i re fe ren cyj ny mi 
ko lum na mi JBL–a, gdzie „to co pod tu bą” mie wa 
i pięt na ście ca li (cho ciaż przy niż szych częs tot li-
wościach po dzia łu). 

Po dwój ne, 
zło co ne, cho ciaż stan dar do we 
gniaz do przy łą cze nio we, im po nu ją cy ot wór 
bas –re fleks. Tro chę wol ne go miej s ca za 
ko lum na mi mu si się zna leźć.   

Po tęż ne ukła dy 
mag ne tycz ne, przy 

praw do po dob nie 
umiar ko wa nym wy chy-

le niu ce wek, po zwo lą 
uzys kać wy so ką efek-
tyw ność,  co za chę ca 

do prób ze wzmac nia-
cza mi ma łej mo cy. 
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Głoś ni ki nis ko to no we wy glą da ją bar dzo ape tycz nie, pra wie do kład nie 
tak, jak te go spo dzie wał bym się po kla sycz nym JBLu. „Pra wie” dla te go, że 
mem b ra na nie ma cha rak te rys tycz nych dla JBL a kon cen t rycz nych prze tło -
czeń; po ma ga ją one upo rząd ko wa nym „dzie le niu się” mem b ra ny przy wy ż-
szych częs tot li woś ciach, co ma zna cze nie właś nie wte dy, gdy duże śred ni ce 
pra cu ją nie tyl ko w za kre sie nis kich, ale i śred nich częs tot li woś ci – tak jak 
tu taj. Jest to jed nak mniej sze za sko cze nie niż ra dość z fak tu, że mem b ra ny 
wy ko na no z ce lu lo zy i ni czym te go nie spap ra no. Po zo sta wio no su chą, na tu-
ral ną, kla sycz nie ce lu lo zo wą po wierz ch nię (z oby dwu stron). Nie po twier-
dzi ły się więc na szczęście za po wie dzi z fir mo wej pre zen ta cji se ri i LS, , że 
mem b ra ny po wle czo no war s twą ma te ria łu po lyp las, zna ne go z pro duk tów 
tań szych se ri i. Już sa ma na zwa brzmi na zbyt syn te tycz nie. Górne za wie-
sze nie jest gu mo we i cho ciaż nie wy glą da tak im po nu ją co, jak w nie któ rych 
sa mo cho do wych sub wo o fe rach, jest to jed nak ko lej ny ele ment fir mo wej 
tra dy cji – na wet w naj więk szych głoś ni kach nis ko to no wych JBL –a górne 
za wie sze nie jest re la tyw nie wąs kie, a cza sa mi jest prze cież fał dą z ma te ria łu, 
co zno wu ko ja rzy się z pro fes jo nal ką. 

Oby dwa głoś ni ki nie pra cu ją jed nak w ta kim sa mym za kre sie częs tot li-
woś ci, ale na spo sób zna ny z ukła dów dwu ipół d roż nych, dol ny z nich jest 
tłu mio ny wcześ niej (pro du cent po da je częs tot li wość gra nicz ną 400 Hz 
i fil t ro wa nie 6 dB/okt.), a tyl ko gór ny się ga do 2,5 kHz (gdzie dzia ła ją już 
z oby dwu stron fil t ry 24 dB/okt., po dob nie jak przy po dzia le po mię dzy 
wy so ko to no wy mi przy 8 kHz). Po nie waż fun k cjo nu je nie je den, ale dwa 
różne głoś ni ki wy so ko to no we, więc osta tecz nie układ jest nie dwu –i –pół-
droż ny, ale trz y –i –pół droż ny. Wcześ niej sze tłu mie nie dol ne go wo o fe ra nie 
jest dzie le niem wło sa na czwo ro – jest tym bar dziej uza sad nio ne, im więk sza 
śred ni ca głoś ni ków, w ślad za tym roz su nię cie ich cen t rów akus tycz nych 
i od stęp dol ne go z nich od głoś ni ka wy so ko to no we go. Do bór głoś ni ków jest 
więc spe cy ficz ny, ale sko or dy no wa ny i sko ja rzo ny ze zro zu mia łym, roz sąd-
nym ich po łą cze niem. Kon cep cja jest ory gi nal na i prze pro wa dzo na bar dzo 
kon sek wen t nie. Sa me wo o fe ry wy glą da ją bar dzo dziar s ko – od le wa ne 
z alu mi nium ko sze nie są fi ne zyj ne, jed nak w tym miej s cu naj waż niej sza jest 
sta bil ność, a tę gwa ran tu ją gru be żeb ra. Ukła dy mag ne tycz ne ma ją śred ni cę 
12 cm i do dat ko wy mniej szy pier ś cień, jed nak ani on, ani też głów ny mag-
nes nie wy glą da ją na neo dy mo we, co za po wia da ją ma te ria ły fir mo we (a co 
spraw dza się w przy pad ku głoś ni ka wy so ko to no we go).

Na sa mych głoś ni kach zna jdu ją się na pi sy „13 ohm” – sko ro tak, to 
rów no leg le po łą czo na pa ra wywoła wy pad ko wą im pe dan cję w oko li cach 
6 omów. Ta ką też war tość te go pa ra met ru, za równo dla LS80, jak i LS60, de-
kla ru je pro du cent, a na sze po mia ry wska zu ją, że mi ni ma im pe dan cji zna jdu ją 
się na wet po wy żej 6 omów – sa mi de cy du je my się więc okreś lić im pe dan cję 
zna mio no wą na 8 omów. Te mat ten na le ży w za sa dzie do dzia łu la bo ra to-
rium, ale w tym przy pad ku ma znacz nie szcze gól ne. Wy da je się, że tak du że 
ko lum ny ma ją wy so ką moc, a sko ro tak, to po win ny ją ścią gać ze wzmac nia-
cza nis ką, 4 omo wą im pe dan cją. W ka ta lo go wej rub ry ce „moc ciąg ła” od czy-
tu je my jed nak war tość tyl ko 100 W – zna czyłoby to, że każ dy z 8 ca lo wych 
wo o fe rów mo że przy jąć tyl ko 50 W mo cy ciąg łej!? Na praw dę mało... co 
praw da „moc mu zycz na” LS80 wy no sić ma 200 W, a moc szczy to wa 400 W, 
więc nie mar t wmy się na za pas. 

Je że li to praw da, to po ja wia się cie ka we do mnie ma nie – z wy so ką efek-
tyw noś cią, re la tyw nie umiar ko wa ną mo cą i wy so ką im pe dan cją, ko lum ny 
te, przy naj mniej od stro ny elek t rycz nej, dos ko na le na da ją się do współpra cy 
z lam pą. A po nie waż moc jest umiar ko wa na „re la tyw nie”, bo sto wa tów to 
prze cież nie dzie sięć, więc oczy wiś cie moż na do LS80 pod łą czyć prak tycz nie 
każdy tran zys tor; pro du cent re ko men du je wzmac nia cze o mo cy do 200W, 
a nie ma tak wie lu, któ re na 8 omach mog ły by dać wię cej.   

Pa ra met ry głoś ni ków nis ko to no wych po dyk to wa ły kon struk to ro wi dość 
wy so kie stro je nie ukła du re zo nan so we go bas –re fleks. Przy du żej ob ję toś ci 
obu do wy po zwa la to, na wet z krót kim tu ne lem, wy ko nać du ży ot wór, który 
bę dzie do sta tecz nie wy daj ny przy współ pra cy z dwo ma 8–ca lo wy mi głoś ni-
ka mi. Nie zre zyg no wa no jed nak z wy pro fi lo wań na je go oby dwu koń cach, 
tur bu len cje nie ma ją więc wiel kich szans na wet na okaz jo nal ne wy stę py.   

Wo dzi rej im pre zy – du ży prze twor nik tu bo wy prze twa rza ją cy za kres 
2,5 – 8 kHz to roz wią za nie rza dko spo ty ka ne w ko lum nach do użyt ku 
do mo we go, ale jak naj bar dziej ocze ki wa nie w JBL–ach. Ob fi te, wy sta-
ją ce „war gi” w wy lo cie tu by są cha rak te rys tycz ne dla pro fi lu Bi –Ra dial, 
opa ten to wa ne go przez JBL–a. JBL to wiel ki  spe cja lis ta od tub, o czym 
więk szość klien tów na ryn ku sprzę tu do mo we go mog ła w ogó le nie wie-
dzieć. Se ria LS do bit nie im to uświa do mi. 

Dwie 
 ce lu lo zo we 

„dwu dzies t ki” 
ma ją bar dzo 

tra dy cyj ne, 
nie po wle ka ne 

mem b ra ny 
ce lu lo zo we 

i dość wąs kie 
za wie sze nia. 
Ich moc nie 
jest po ra ża-

ją ca, za to 
efek tyw ność  

i dy na mi ka 
bar dzo 

wy so kie. 

Naj wy ższe to ny prze twa rza głoś nik na le żą cy do ogól nie po ję te go ty pu 
tu bo we go. Nie jest to jed nak kla sycz na kon struk cja tu bo wa z „dri ve-
rem” w ko mo rze sprzę ga jącej, ale pros t sza ap li ka cja prze twor ni ka 
wspo ma ga ne go krót ką tub ką.  
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LABORATORIUM JBL LS80

rys. 2. cha rak te rys ty ka mo du łu im pe dan cji.

rys. 1. cha rak te rys ty ka przetwarzania na różnych osiach.

Minimum impedancji w całym zakresie 
akustycznym ma wartość 6 omów, w dodatku 
odnajdujemy je w zakresie wysokoczęstotliwościo-
wym, a w dolnej części pasma minima pojawiają 
się na poziomie ok. 7,5 oma. Oceniając „obciąże-
nie” tylko na tej podstawie, można powiedzieć, 
że jest ono bardzo łatwe. Trzeba jednak wziąć 
jeszcze pod uwagę zmienność charakterystyki 
impedancji, a ta w zakresie średniotonowym 
jest dość duża, z czym jednak kłopot mogą mieć 
tylko najsłabsze wzmacniacze. Szybkie zmiany 
impedancji wiążą się ze stosowaniem filtrów 
wyższego rzędu, z kolei minimum między 
wierzchołkami w zakresie niskotonowym, przy 
40 Hz, podpowiada gdzie leży częstotliwość 
rezonansowa bas-refleksu. 

Jak na tak wysoką impedancję, efektywność 
87 dB to naprawdę dobry, nawet bardzo dobry 
wynik - to mniej-więcej poziom, jaki osiąga 
większość wolnostojących zespołów głośniko-
wych o impedancji 4-omowej przy pomiarze  
efektywności napięciowej, a więc ściągając ze 
wzmacniacza dwa razy większą moc niż LS80. 

Charakterystyka przetwarzania jest trochę 
pofalowana i poszarpana, ale nierównomierności 
te nie wydają się groźne, gdyż są wąskopasmo-
we, a ogólny kształt dobrze zrównoważony. 
Bliższa analiza jeszcze podnosi ocenę, gdyż 
okazuje się, że zapadłości przy 2,5 kHz i 7 kHz 
(częstotliwości podziału!) dotyczą pomiaru na 
osi 7O w górę, względem osi głównej ustawionej 
i tak dość wysoko - 100 cm. Słuchacz z głową 
na takiej wysokości, a tym bardziej trochę niżej, 

otrzyma charakterystykę mieszczącą się w grani-
cach +/- 3 dB aż do 10 kHz; najwyższa oktawa 
jest lekko wzmocniona, charakterystyka wznosi 
się aż do granicy pomiaru 20 kHz, co przy zasto-
sowaniu tub jest efektem godnym pochwały. Co 
więcej, charakterystyki zmierzone pod różnymi 
kątami leżą w tym zakresie bardzo blisko siebie, 
co świadczy o bardzo dobrym rozpraszaniu – 
ponownie z tub! Dopiero charakterystyka zmie-
rzona pod kątem 30O „odpada” od reszty. 

Mimo dość wysokiego strojenia układu rezo-
nansowego obudowy, spadek –6 dB mamy przy 
35 Hz – lepiej niż w danych producenta, gdzie 
częstotliwość taka miała wiązać się ze spadkiem 
–10 dB. Nadzwyczaj udane strojenie na bazie 
nietypowych, ale w swojej kategorii doskonałych 
przetworników. 

Tu bo wy głoś nik śred nio to no wy wy ko rzys tu je 
dość du ży, neo dy mo wy układ mag ne tyczny. 

Po mię dzy pier ś cie niem mag ne su, któ ry 
w przy bli że niu wy zna cza po zy cję cew ki 

i ty ta no we go dri ve ra, a naj węższym miej s cem 
kon struk cji, zna jdu je się ko mo ra sprzę ga ją ca 

– cha rak te rys tycz na dla kla sycz ne go 
 głoś ni ka tu bo we go. 

Układ elek t rycz ny dla tub umiesz czo no na 
od dziel nej płyt ce. Tu taj wszys t kie fil t ry są 
wy ższe go rzę du, a ele men ty dob rej kla sy 
– cew ki tyl ko po wiet r zne, a kon den sa to ry fo lio we. 

Dwie „dwu dzies t ki” fil t ro wa ne są przez trzy cew ki; jed na cew ka two rzy filtr 
dol no prze pus to wy 6 dB/okt. dla dol ne go głoś ni ka (nis ko to no we go), dwie po zo sta łe, 
wraz z po jem nościa mi, wy żej do stro jo ny, ale os t rzej szy filtr 24 dB/okt. dla gór ne go 
głoś ni ka (nis ko –śred nio to no we go).
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Impedancja znamionowa [Ω]* 8 
Efektywność (2,83 V/1 m) [dB]* 87
Moc znamionowa [W]** 100
Wymiary (WxSxG) [cm] 112 x 26 x 42
Masa [kg] 35,5

* parametry zmie rzo ne, ** dane producenta
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ODSŁUCH
Je den z moż li wych i już okle pa nych sce na riu-

szy tes tu do ty czą ce go urzą dze nia opar te go na 
ory gi nal nej tech ni ce, np. wzmac nia czy lam po-
wych, ko lumn z me ta lo wy mi mem b ra na mi, czy 
właś nie ko lumn z tu ba mi, po le ga na stwier dze-
niu, że brzmie nie wca le nie mia ło cha rak te ru 
ko ja rzo ne go z za sto so wa ną tech ni ką. Zwyk le 
ta ki wer dykt nie sie w so bie oce nę do dat nią – 
brzmie nie ma być na tu ral ne i  neu tral ne, a więc 
wol ne od zna mion tech ni ki za nim sto jących. 
W przy pad ku np. wzmac nia czy lam po wych 
ma my co praw da od czu cia am bi wa len t ne, bo 
ocze ki wa nia są po dzie lo ne na do ty czą ce cech 
po zy tyw nych i ne ga tyw nych. W przy pad ku tub, 
nie ma co ukry wać, prze wa ża ją oba wy. Czy 
w brzmie niu LX80 sły chać tu by, czy nie? Pier w-
sze chwi le od słu chu na pew no od su nę ły oba wy, 
że tu by mo gą brzmie nie LS80 po po ros tu po psuć 
czy na wet (zbyt) jed no znacz nie okreś lić. Nie ma 
tu no to rycz nej na tar czy woś ci, pod ko lo ro wa nia 
które okreś la ło by (zbyt) sil ną spe cy fi kę, od czu-
wal ną na tych miast i za wsze. Do pie ro po pew-
nym cza sie moż na od po wie dzial nie sfor mu ło wać 
sens tu bo wej na tu ry LS80: w za kre sie wy so kich 
to nów po ja wia ją się lo kal ne wy os t rze nia, za zna-
cza ją ce się zwłasz cza przy sy bi lan tach wo ka li, 
jed no cześ nie wca le nie prze kreś la ją one umie-
jęt noś ci po ka za nia de li kat niej szej stro ny te go 
za kre su pas ma, a na wet „po wiet rza”, z którym 
kło po ty ma na wet du ża część ko pu łek. Nie 
bę dzie tyl ko mo no ton nej ła god noś ci i sło dy czy. 
Stąd właś nie nie ujed no li ce nie, a zróż ni co wa-
nie wy brzmień wy so kich to nów jest zna mien-
ne dla LX80. Spółgłos ki sy czą ce wy cho dzą na 
pier w szy plan, co mo że być jed nak skut kiem 
tech ni ki mik ro fo no wa nia i na gry wa nia, tłu mio nej 
przez in ne głoś ni ki, za to stru ny gi tar ma ją już 
nie kwes tio no wa ną kla row ność i na tu ral ność. To 
jest po pros tu dy na mi ka, ja kiej z „nor mal nych” 
twe e te rów nie sły szy my, któ ra sa ma w so bie jest 
czymś tro chę za ska ku ją cym i cho ciaż nie sie ze 
so bą ja kieś ele men ty pa sożyt ni cze, to w bi lan sie 
wad i za let wy pa da cał kiem ko rzys t nie, a do dat-
ko wo swoim sty lem wy róż nia się na tle brzmień 
kon wen cjo nal nych. W świe cie kon struk cji z ko-
pułka mi wy so ko to no wy mi spo ty ka my brzmie nia 
bar dziej od bie ga ją ce od neu tral noś ci, zwykle na 
sku tek niedoskonałego ze stro je nia całego sys-
te mu. Sa me prze twor ni ki tu bo we po ten cjal nie 
nio są ze so bą więk szą daw kę pod ko lo ro wań, są 
trud niej sze w za pro jek to wa niu i ap li ka cji, co jed-
nak zo sta ło prze pro wa dzo ne w LS80 w spo sób 
mis t rzow s ki. Słu cha jąc różnych ko lumn – na wet 
naj lep szych – cza sa mi myś lę o tym, że gdy by 
by ły mo je, to bym za raz je roz krę cił i coś zmie nił 
w zwrot ni cy. Nie ma w tym mo że fał szy wej 
skrom noś ci, ale nie ma też nie roz sąd nej py chy – 
co nie co na ten te mat wiem. W przy pad ku LS80 
nie zmie niał bym ni cze go – mam prze ko na nie, 
że le piej wy rów na ne go i le piej zin teg ro wa ne go 
brzmie nia nie uda ło by się z ty mi prze twor ni ka-

mi uzys kać. Bo prze cież dzia ła ją tu dwa głoś ni ki 
tu bo we, a po łą cze nia mię dzy ni mi w ogó le nie 
sły chać; prze jście do śred ni cy też jest dob rze 
przy go to wa ne, po ja wia ją się tu tyl ko lek kie 
nie po ko je – na praw dę lek kie, pat rząc na sa mą 
kon struk cję... ale wy da je się, że to ra czej tu taj, 
a nie w sa mym za kre sie wy so kich to nów, jest 
wię cej pier wias t ka tu bo we go. A mo że to już 
sły chać dzia ła nie  10 –ca lo we go nis ko –śred-
nio to no we go, któ ry pra cu je aż do 2,5 kHz? Pa ra 
du żych głoś ni ków (dol ny pra cu je tyl ko do 400 
Hz) da je dość za ska ku ją ce re zul ta ty. Przy zna ję, 
że spo dzie wa łem się wię cej „po we ru”, wię cej 
siły, ma sy i na sy ce nia. Na wet lek kiej prze sa dy 
w tym za kre sie, bru tal noś ci, jed no cześ nie da ją cej 
od po wiedź dra pież noś ci tub. Ale po nie waż tu by 
są w mia rę grzecz ne, nie gwiż dżą i nie krzy czą, 
więc i wo o fe ry nie grzmią i nie ry czą. Ca ły ba-
lans to nal ny nie jest wy raź nie roz jaś nio ny, ale 
jest ra czej lek ki, swo bod ny, z dob rą pod sta wą 
ba so wą, ale bez wiel kiej ob fi toś ci w pod za kre sie 
„dol ne go środ ka”.  Dy na mi kę ca łości od bie-
ra my nie ja ko po tę gę i po więk sze nie ob ra zów 
dźwię ko wych, ale ja ko szyb kość i zwin ność we 
wcho dze niu na wy so kie po zio my głoś noś ci, przy 
za cho wa niu dob rej szcze gó ło woś ci. 

Bas jest trzy ma ny w ry zach – ale niech na-
dzie ję po rzu cą tyl ko ci, któ rzy do szczęś cia 
po trze bu ją la wi ny sub nis ko to no wych bul go tów 
z piek ła ro dem. LS80 nie ge ne ru je ta kich efek-
tów, na skra ju pas ma nie go tu je się nie ustan nie, 
ale efek tow ne ze jścia przy wy ma ga ją cych te go 
na gra niach są re ali zo wa ne bez wiel kich opo-
rów. W za kre sie nis ko to no wym cho dzi jed nak 
przed wszys t kim o dy na mi kę, zróż ni co wa nie, 
do kład ność i bar wy. W tych spra wach LS80 jest 
praw dzi wym eks per tem, wy wią zu je się z tej ro li 
bez po pa da nia w skraj ną kon tu ro wość czy ży las-
tość, i tu taj szyb kość wią że się ze swo bo dą, a nie 
na pię ciem i wy siłkiem. 

Do tes tu po słu ży ła mi dość moc na, cho ciaż 
wca le nie bar dzo dro ga tran zys to ro wa in teg ra. 
Nie zdra dzę ja ka, bo ta ki ma my w Au dio zwy-
czaj, że by nie wsa dzać ki ja w mro wis ko.  
„Bo gdy byś cie po słu cha li z (tu można wsta wić 
sym bol do wol ne go wzmac nia cza, od twa rza cza, 
kab li itd.), to wte dy (tu moż na wsta wić do wol ny 
ze staw po żą da nych cech brzmie nio wych)...” 
LS80 są go to we przy jmo wać du że por cje mo cy 
i ro bią z nich dob ry użytek. Le kko roz jaś nio ny 
ba lans to nal ny, roz dziel czość wy so kich to nów, 
dys cyp li na i dy na mi ka ba su, a tak że wy so ka 
efek tyw ność przy bar dzo wy so kiej im pe dan-
cji to rów nież świet ne wa run ki dla wzmac-
nia cza lam po we go. W ra mach LS80 po ja wia 
się ze staw cech po żą da nych przez wiel bi cie li 
„praw dzi we go” sty lu JBL–a, to jed nak cha rak ter 
brzmie nia któ ry do ce nić moż na nie za leż nie od 
wcześnie jszych upo do bań, nie któ re je go ce chy 
są uni kal ne, a po wy ższa kom bi na cja pa ra met rów 
da je LS80 du że po le do po pi su w bar dzo róż nych 
kon fi gu ra cjach sprzę to wych. Te ko lum ny, wbrew 

oba wom, ja kie mo gą wy wo łać swo ją kon-
struk cją, w prak ty ce są na wskroś uni wer sal ne. 
Ma ją też jed nak to coś, w wy glą dzie, tech ni ce 
i brzmie niu, co po zwa la mó wić o wy raź nym cha-
rak te rze pro duk tu. W tym przy pad ku o cha rak-
te rze nie wy myś lo nym na po trze by bieżą ce go 
se zo nu, lecz wy ras ta ją cym wprost z tra dy cji 
JBL–a. Ten cha rak ter nie jest dla wszys t kich, ale 
to co dla wszys t kich, w koń cu jest dla ni ko go.

An d rzej Ki siel 

LS80
Cena (para)[zł] 9900
Dystrybutor RB

www.jbl.com.pl

Wykonanie
Du że, „praw dzi we”, ale udo mo wio ne JBL–e. Ko rzen na 
fir mo wa tech ni ka, luk su so we wy koń cze nie bocz nych pa-
ne li obu do wy.  
Parametry
Lek kie wzmoc nie nie cha rak te rys ty ki w za kre sie wy so ko-
to no wym, dob re roz pra sza nie. Wy so ka efek tyw ność przy 
wy so kiej im pe dan cji.  
Brzmienie
Tu bo we prob le my zre du ko wa ne do mi ni mum, a wy ra zis-
tość i roz dziel czość te go za kre su wy bit ne. Bas z dob rym 
ude rze niem, peł ną kon t ro lą i nie nad uży wa nym skra jem 
pas ma. Śred ni ca bez po śred nia, z ak cen tem w wyższym 
pod za kre sie. Swo bod ne, szyb kie, zwin ne, bez kom pres ji 
w bar dzo du żym za kre sie głoś noś ci. Neu tral ność i do kład-
ność jesz cze nie wzor co wa, ale wca le nie gor sza niż w in-
nych ko lum nach te go za kre su ce no we go.  



Zespoły głośnikowe HI-FI 

sierpień 200832

Wiel kie tu bo we „us ta” LS80 są skro jo ne na 
mod łę pro fes jo nal ną – na po do bień s two głoś ni-
ków tu bo wych sto so wa nych przez JBL –a (ale nie 
tyl ko) w ko lum nach es t ra do wych, stu dyj nych, 
w ki no wych sys te mach nagłaś nia ją cych, ja kich 
JBL ma w swo jej ofer cie bez li ku. Po wszech ność 
tub w te go ty pu in sta la cjach na pew no świad czy 
o ce lo woś ci i sku tecz noś ci ta kie go roz wią za nia 
w ta kim właś nie śro do wis ku; ale czy ana lo gicz-
nie, niechęć do tub w ko lum nach do użyt ku 
do mo we go nie do wo dzi, że na na szym au dio fil s-
kim ob sza rze wy ższość udo wod ni ły in ne go ty pu 
prze twor ni ki? Je że li od mien ność wa run ków, 
ce lów i prio ry te tów akus tycz nych w wa run kach 
nagłaś nia nia jest ar gu men tem za sto so wa niem 
tub w sprzę cie pro fes jo nal nym, to nie mo że być 
tak pros tym ar gu men tem za sto so wa niem ich 
w do mu, jak to cza sa mi w zbyt nim uprosz cze niu 
chce nam tłu ma czyć JBL. Bo wów czas od mien-
ność wa run ków naj wy raź niej tra ci na zna cze niu, 
a sko ro tak, to rów nie dob rze np. B&W i Dy nau-
dio mo gą za cząć prze ko ny wać, że sko ro są tu za-
mi na ryn ku hi –fi i hi –end (w stu diach też są zna-
ni), i wca le nie są im do te go po trzeb ne tu by, to 
nie są one rów nież po trzeb ne na es t ra dzie... Nie 
da się udo wod nić, że tu by są po pros tu lep sze 
od „nor mal nych” głoś ni ków, któ re na co dzień 
wi dzi my wo kół. Nie tędy więc dro ga. Naj pierw 
trze ba roz poz nać, czym w swoim dzia ła niu róż-
nią się tu by od kla sycz nych prze twor ni ków. Nie 
bę dzie tu jed nak dłu gie go wy kła du teo re tycz ne-
go, a skrót o rze czach naj waż niej szych

Co jest ty po we dla tu by – czy moż na w jed-
nym zda niu? Pro szę bar dzo: tu ba po pier w sze 
zwięk sza efek tyw ność, po dru gie za wę ża cha-
rak te rys ty ki kie run ko we, po trze cie wpro wa-
dza pod bar wie nia. Mo że więc tro chę wię cej 
infor ma cji? 

Wy so ka efek tyw ność to na pew no za le ta, 
cho ciaż nie w każ dych wa run kach moż li wa do 
peł ne go wy ko rzys ta nia, efek tyw ność głoś ni ków 
śred nio i wy so ko to no wych i tak trze ba do pa-
so wać, czy li ob ni żyć, do po zio mu efek tyw noś ci 
głoś ni ków nis ko to no wych. W przy pad ku du żych, 
wie lo głoś ni ko wych in sta la cji pro fes jo nal nych jest 
szan sa na wy win do wa nie efek tyw noś ci sek cji 
nis ko to no wej tak, że po tra fią jej spros tać tyl ko 
tu bo we głoś ni ki śred nio i wy so ko to no we. Wy-
so ka efek tyw ność jest w tych wa run kach bar dzo 
waż na z po wo dów eko no micz nych – po zwa la 
oszczę dzać na mo cy wzmac nia czy, a więc za-
równo na ich kon struk cji, jak i po bo rze mo cy 
z sie ci za si la ją cej. Na to miast w ko lum nach do 
użyt ku do mo we go efek tyw ność rza dko prze kra-
cza po ziom 90 dB, a tu taj łat wo się ga ją prak tycz-
nie wszys t kie stoż ko we głoś ni ki śred nio to no we 
i ko puł ko we głoś ni ki wy so ko to no we. Wy raź ne 
prze kro cze nie 90 dB w szer szym za kre sie nis ko 
–śred nio to no wym jest bar dzo trud ne, więc nie 
po ja wia się po trze ba sto so wa nia tub w wy ższej 
części pas ma. Dla cze go jed nak nie po ma ga my 

so bie tu bą rów nież w za kre sie nis ko to no wym? 
Cza sa mi... Wy ma ga to jed nak sto so wa nia wiel-
kich i skom pli ko wa nych obu dów, ja kie moż na 
spo tkać w na jdroż szych, mu ze al nych kon struk-
cjach Tan noy’a i Klip s cha, a i tak koń co wy efekt 
obar czo ny jest sła boś cią naj niż sze go ba su – że by 
ten wzmoc nić w adek wat nym stop niu, tu ba mu-
sia ła by mieć wiel kość po ko ju od słu cho we go. 

Cha rak te rys ty ki kie run ko we – ich za wę że nie 
mo że słu żyć do kie ro wa nia dźwię ku w okreś lo-
ne ob sza ry; w na głaś nia niu zwyk le dą ży się do 
rów no mier ne go po kry cia dźwię kiem więk sze-
go ob sza ru, wówczas sto su je się du że ze spo ły 
tub skie ro wa nych tak, aby ich pro mie nio wa nie 
płyn nie się uzu peł nia ło. W ten spo sób moż na 
uzys kać po kry cie lep sze niż z po je dyn cze go źró-
dła o sze ro kiej cha rak te rys ty ce, ale w prak ty ce 
na głoś nie nio wej re ali za cja ta ka jest częs to bar-
dzo da le ka od dos ko na łoś ci – co moż na od czuć 
na wie lu kon cer tach: sto jąc na wet dość dal eko, 
ale na osi głównej ko lumn z głoś ni ka mi tu bo wy-
mi sły szy my bar dzo dob rze, cza sa mi na wet za 
głoś no, a są miej s ca, na wet blis ko sce ny, gdzie 
sły chać znacz nie go rzej. Na wia sem mó wiąc, 
na głośnie nie na kon cer tach by wa tak fa tal ne, 
na wet przy uży ciu mar ko we go sprzę tu, że ge-
ne ral nie nie mo że być „re fe ren cją” dla au dio fi la. 
Sam kon cert ja ko zja wis ko i kon takt pu b li cz no ści 
z wy ko naw cą to oczy wiście zu peł nie in na war-
tość, in ny te mat. 

W wa run kach do mo wych nie ma po trze-
by na głaś nia nia du żych ob sza rów, nie jest więc 
po trzeb na ani wy so ka efek tyw ność, ani pra ca 
ca łych sys te mów prze twor ni ków skie ro wa nych 
w róż ne stro ny – dob re po kry cie w ob rębie 
miej s ca od słu cho we go moż na uzys kać z po je-
dyn cze go (dla okreś lo ne go za kre su częs tot li-
woś ci), ty po we go prze twor ni ka stoż ko we go 
lub ko puł ko we go o do sta tecz nie sze ro kim 
roz pra sza niu. Jed nak za sto so wa nie po je dyn czych 
prze twor ni ków tu bo wych po wo du je sku pie nie 
pro mie nio wa nia – trze ba by te raz udo wod nić, 
że ta ki efekt w wa run kach do mo wych jest po żą-
da ny. Do ro bi my więc teo rię do prak ty ki...

Fa le od bi te do ścian po miesz cze nia za bu rza ją 
per cep cję sce ny dźwię ko wej; zmniej sze nie ich 
wpły wu mo że na stą pić al bo po przez wy tłu mie-
nie po miesz cze nia, al bo po przez re duk cję pro-
mie nio wa nia po za osią głów ną. Zbyt ra dy kal ne 
roz wią za nia nie są jed nak wska za ne, gdyż wy-
eli mi no wa nie od bić pro wa dzi do osiąg nię cia do-
kład nych lo ka li za cji po zor nych źró deł dźwię ku, 
ale po zba wia brzmie nie prze strzen nej swo bo dy, 
rów nież is tot nej dla na tu ral noś ci, po za tym zmu-
sza słu cha cza do za ję cia ściś le okreś lo nej po zy cji 
od słu cho wej, na wet lek kie prze su nię cie bę dzie 
po wo do wa ło zmia nę od bie ra nej cha rak te rys ty ki, 
zwłasz cza w za kre sie częs tot li wości wy so kich. 
Z ko lei de kla ra cja, że pro fil tu by zo stał tak do-
pra co wa ny, aby cha rak te rys ty ki kie run ko we by ły 
jak naj szer sze, wy wo łu je py ta nie – po co w ta-

kim ra zie w ogó le tu ba by ła sto so wa na, zwłasz-
cza gdy weźmie my pod uwa gę punkt trze ci 
tu bo we go pro gra mu – pod bar wie nia. Te mo gą 
być mniej sze lub więk sze, bar dzo dob re głoś ni ki 
tu bo we gra ją rów niej i czyś ciej od sła bych stoż-
ko wych czy ko pułko wych, ale sa ma kon struk cja 
tu bo wa nie jest naj lep szym spo so bem na uzys-
ka nie wy rów na nej cha rak te rys ty ki. Nie jest to 
wiel ki prob lem w in sta la cjach na głoś nie nio wych, 
gdzie li czy się ilość, a nie ja kość dźwięku, a po-
nad to sam sprzęt ma pr awo współ uczes t ni czyć 
w kreo wa niu okreś lo ne go cha rak te ru brzmie nia 
(po dob nie jak lam po we wzmac nia cze gi ta ro we), 
ale jest nie do zlek ce wa że nia w sys te mach hi –fi 
i hi –end, przy naj mniej z za ło że nia służą cych jak 
naj wier niej sze mu od twa rza niu.   

Pod sta wo we tech nicz ne i akus tycz ne fak ty 
ra czej nie prze ko na ją nas o za le tach tub w za sto-
so wa niach do mo wych. Ich pod sta wo we za le ty 
tra cą tu na zna cze niu, a ogra ni cze nia sta ją się 
do tkliw sze. Po twier dza to prak ty ka i sta tys ty-
ka – w ko lum nach do mo wych ge ne ral nie nie 
sto su je się tub. Jak więc wy tłu ma czyć, co wię cej, 
po chwa lić te go ty pu pro jek ty, jak LS80? 

Po pier w sze mu si my zwe ry fi ko wać za ło-
że nie, że sprzęt peł ni ro lę tyl ko od twór czą, 
a nie kre a tyw ną. Każ de urzą dze nie, a zwłasz cza 
ko lum ny, wno szą do brzmie nia coś od sie bie. 
Te „wtrę ty” mają róż ny wpływ na na sze wra że-
nia, któ re zresz tą też są in dy wi du al ne. Cza sa mi 
znie kształ ce nia wy ższe w ska li bez względ nej, 
ale o „mu zy kal nym” cha rak te rze, współ two-
rzą brzmie nie przy jem niej sze, niż znie kształ-
ce nia niż sze, lecz o nie ko rzys t nym spek t rum 
(kla sycz ny przy kład pa rzys tych vs nie pa rzys tych 
har mo nicz nych). Dob ra tu ba mo że mieć na 
ty le umiar ko wa ne pod bar wie nia, na ty le dob-
rą cha rak te rys tykę kie run ko wą, a jej swois te 
ce chy brzmie nia mo gą być na ty le at rak cyj ne, 
że w od bio rze pew nej gru py słu cha czy bę dzie 
do star cza ła brzmie nie nie tyl ko ak cep to wal ne, 
ale i pre fe ro wa ne. Na wet brzmie nie „pier w sze-
go wy bo ru”. Nie da się ukryć, że wie le za le ży 
od na sta wie nia i sko ja rze nia. Cho ciaż więk szość 
słu cha czy wi dok wiel kich ust na stroi ra czej 
scep tycz nie, to bę dą i ta cy, któ rzy wszys t ko co 
usły szą z tub, zin ter pre tu ją po zy tyw nie. Zwłasz-
cza gdy w pa mię ci jest ja kiś świet ny kon cert, 
w do dat ku na głoś nio ny pacz ka mi JBLa...    

Słu cha nie i opi sy wa nie ta kich ko lumn to dla 
re cen zen ta sie dzą ce go w głoś ni kach praw dzi wa 
grat ka – wy jąt ko we ce chy tech nicz ne po zwa-
la ją szu kać związ ków ze szcze gól ny mi ce cha mi 
brzmie nia. Może to skrzy wie nie za wo do we, 
mo że to błąd w sztu ce, ale chy ba tyl ko lai cy 
mog li by za po mnieć, że sto ją przed ni mi ko lum-
ny uzbro jo ne (choć by częś cio wo) w głoś ni ki 
tu bo we, a do kład nie mó wiąc, nie zda wać so bie 
spra wy, że głoś ni ki ta kie brzmią ina czej.  
Czy za wsze ina czej?

A.K.

TUBY W DOMU


