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Dwie konstrukcje wolnostoj¹ce i jedna podstawkowa to wybór niewielki, ale
w sumie wyczerpuj¹cy podstawowe potrzeby audiofila. W serii 700 s¹ jednak

jeszcze: g³oœnik centralny - HTM7, specjalne “efektowe” - DS7 i dwa subwoofery
– ASW700 i ASW750. Seria jest wiêc dobrze przygotowana do zadañ

wielokana³owych... Warto przypomnieæ, ¿e seria 700 wywodzi siê z CDM, a ta
z kolei swój pocz¹tek bierze z monitora CDM1. To znak czasów – w ci¹gu

nieca³ej dekady kino domowe tak zyska³o na znaczeniu, ¿e w audiofilskiej
przecie¿ serii g³oœnikowej znajdujemy wiêcej subwooferów ni¿ monitorów!

Na pierwszy  rzut  oka  modele  703  i 704 ró¿ni
zastosowanie  w  tym  drugim  jednego,  a  nie
dwóch g³oœników niskotonowych. Poci¹gnê³o

to jednak za sob¹ wiele innych zmian. 703 jest czystym
uk³adem trójdro¿nym, z par¹ niskotonowych i œrednio-
tonowym, natomiast 704 jest uk³adem dwuipó³dro¿-
nym, bowiem zamiast g³oœnika œredniotonowego pra-
cuje g³oœnik nisko-œredniotonowy. Tutaj pojawia siê
ciekawe zró¿nicowanie przetworników. G³oœnik nisko-
œredniotonowy w 704 nie jest tylko inaczej filtrowany
ni¿ g³oœnik œredniotonowy w 703, ale ma odmienn¹
konstrukcjê. Musi byæ inny, poniewa¿ g³oœniki œrednio-
tonowe B&W maj¹ nietypowe zawieszenie – uniemo¿li-
wiaj¹ce pracê przy du¿ych amplitudach. Dlatego nisko-
œredniotonowy z 704 ma normalne, gumowe zawiesze-
nie, pozwalaj¹ce na du¿e wychylenia membrany, ko-
nieczne dla przetwarzania basu. Jednak sama membra-
na jest ju¿ “œredniotonowa” – czyli kewlarowa. Zalety
tego materia³u dla przetwarzania œrednich tonów s¹ dla
B&W niepodwa¿alne i bezkonkurencyjne. W ci¹gu ostat-
nich lat widzieliœmy zmiany i udoskonalenia w wielu
fragmentach kolumn z Worthing, ale kewlar w g³oœni-
kach nisko-œredniotonowych i œredniotonowych trzy-
ma siê mocno. Równie¿ najnowsza, nieznana jeszcze
szerzej (przedstawimy j¹ za miesi¹c) generacja kolumn
serii Nautilus wprowadza zupe³nie nowy materia³ mem-
bran g³oœników niskotonowych i wysokotonowych, ale
kewlar pozostaje na swoim honorowym, centralnym
miejscu. G³ówna zaleta membran kewlarowych w sto-
sunku do np. celulozowych, polipropylenowych czy
metalowych, wynika jednak nie z mechanicznych w³aœ-
ciwoœci w³ókna kewlarowego, ale z tego, ¿e kewlar
tworzy plecion¹ strukturê membrany, która rozprowa-
dza fale od centrum membrany ró¿nymi drogami w kie-
runku jej obrze¿a, przez co w samej membranie nie
powstaj¹ fale stoj¹ce i rezonanse. Ale tak zachowuj¹-
cych siê membran konstruktor ma do wyboru kilka od-
mian – najbardziej znane to z w³ókna kewlarowego,
wêglowego i szklanego. Dopiero na tym etapie nastê-
puje wybór uwzglêdniaj¹cy ró¿ne parametry poszcze-
gólnych plecionek. Niezale¿nie od akustycznych zalet
kewlaru, sta³ siê on najwa¿niejszym znakiem techniki
B&W – zarówno na skutek konsekwencji, z jak¹ jest
stosowany, jak i ¿ó³tego koloru. Ten jednak przesta³
byæ tak wyró¿niaj¹cy – do technologii tej ma dzisiaj
dostêp wielu producentów (przy okazji warto wie-
dzieæ, ¿e taki sam ¿ó³ty kolor mo¿e mieæ membrana
z w³ókna szklanego, a z w³ókna kewlarowego mo¿e
byæ np. czarna). Ale w akustyce jak w ¿yciu – diabe³
tkwi w szczegó³ach. Kewlar przesta³ byæ ekskluzywny,
a celuloza jest wrêcz pierwotnym materia³em memb-
ran, a jednak nadal na bazie tych materia³ów mog¹ po-
wstawaæ najlepsze g³oœniki. Wiele zale¿y oczywiœcie od
sposobu ich u¿ycia. W przypadku kewlaru bardzo wa¿-
ne jest nas¹czanie (konieczne choæby po to, aby memb-
rana by³a “szczelna”, i powietrze nie przedostawa³o siê
miêdzy w³óknami). Sposób impregnowania decyduje
te¿ o t³umieniu wewnêtrznym, a wiêc o przebiegu cha-
rakterystyki w zakresie œrednich tonów - co jest szcze-
gólnie wa¿ne przy stosowaniu filtrów ni¿szego rzêdu,
które B&W zak³ada coraz chêtniej.

Kewlar nie do zdarcia
 B&W 704
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Membrana g³oœnika niskotonowego rz¹dzi siê
zupe³nie innymi prawami – jej struktura powinna
byæ maksymalnie sztywna. Na tê okazjê B&W
przygotowa³o specjaln¹ konstrukcjê uk³adu drga-
j¹cego (materia³ tu u¿yty to pulpa celulozowa
wzbogacona w³óknem kewlarowym), podobnie
jak  przypadku g³oœników Elaka dwuwarstwow¹
– nak³adka przeciwpy³owa rozros³a siê bowiem
do rozmiarów bliskich œrednicy samej membra-
ny, staj¹c siê elementem decyduj¹cym zarówno
o sztywnoœci, jak i masie. Du¿a masa membrany
dla g³oœnika niskotonowego to wcale nie wada,
pomaga przecie¿ osi¹gaæ nisk¹ czêstotliwoœæ re-
zonansow¹.

Powinien je j  jednak towarzyszyæ uk³ad
magnetyczny o odpowiedniej sile. I towarzyszy –
g³oœnik niskotonowy w 704 ma magnes o œredni-
cy 11-cm, a g³oœnik nisko-œredniotonowy – 9-
cm, proporcjonalnie do l¿ejszej membrany. Ko-
sze s¹ odlewane, “aerodynamiczne”, czyli z wy-
profilowanymi ¿ebrami i przeœwitem pod dolnym
zawieszeniem. Jednak szerokie metalowe pierœ-
cienie, które widzimy z zewn¹trz, nie s¹ integral-
nymi czêœciami koszy g³oœnikowych, ale elemen-
tami ozdobnymi.

Obydwa g³oœniki pracuj¹ w oddzielnych ko-
morach, te¿ wyraŸnie innych. Objêtoœæ dla nis-
ko-œredniotonowego jest ok. dwukrotnie mniej-
sza ni¿ dla niskotonowego. Pozioma przegroda
dziel¹ca znajduje siê pomiêdzy g³oœnikami, pod-
stawowym wzmocnieniem obudowy jest piono-
wy wieniec, biegn¹cy przez ca³¹ wysokoœæ obu-
dowy. Obydwie komory pracuj¹ jako bas-reflek-
sy – dolna z otworem na przedniej œciance, gór-
na na tylnej. ¯eby jednak nie wywo³ywaæ zbyt
du¿ych przesuniêæ fazowych miêdzy sekcjami,
mimo ró¿nych objêtoœci, obydwie komory naj-
wyraŸniej starano siê stroiæ do takiej samej lub
podobnej czêstotl iwoœci rezonansowej.  Co
jednak ponownie ciekawe, w tym celu zró¿nico-
wano nie d³ugoœæ tuneli, ale ich œrednicê. Dlate-
go z ty³u widzimy ma³y, choæ przy wylocie wy-
profilowany otworek o œrednicy zaledwie 3-cm,
a z przodu wiêksz¹ dziurê o œrednicy 5-cm,
a wiêc o powierzchni ponad dwa razy wiêkszej.
Tunele s¹ d³ugie – 20-cm – i wszystko to œwiad-
czy o niskim strojeniu obydwu komór, a zostaje
potwierdzone pomiarami (czêstotliwoœci rezo-
nansowe le¿¹ poni¿ej 30Hz). Wyloty tuneli zo-
sta³y oczywiœcie pogryzione wg³êbieniami “flow
port”, zmniejszaj¹cymi szumy turbulencyjne.

G³oœnik wysokotonowy - 25-mm kopu³ka
z neodymowym uk³adem magnetycznym – wy-
staje poza podstawow¹ bry³ê obudowy, ale nie
do koñca - ty³ zag³êbia siê w wygiêtej powierzch-
ni górnej œcianki. Re¿im firmowej polityki budu-
j¹cej hierarchiê produktów pilnuje ka¿dego
szczegó³u – w ni¿szej serii 600 g³oœnik wysoko-
tonowy osadzony jest tradycyjnie, w przedniej
œciance, natomiast pe³ne wyzwolenie tweetera
mamy w referencyjnej serii 800. Wszêdzie jed-
nak (jak do tej pory...) kopu³ka jest aluminiowa,
zawieszona na p³askim pierœcieniu z g¹bki. Przed
kopu³k¹ jest jeszcze a¿urowa druciana os³ona,
która jednak nie zak³óca promieniowania. Taka
pozycja g³oœnika wysokotonowego mo¿e popra-
wiæ rozpraszanie fal przez niego promieniowa-
nych, i jest kolejnym pomys³em, którego autors-
twem firma B&W siê chwali. Ale i tutaj wiele
firm pope³nia naœladownictwo, czasami w spo-
sób niekompetentny - albo nie maj¹c pe³nej wie-
dzy na temat warunków, jakie powinny byæ spe³-
nione, albo je po prostu lekcewa¿¹c, i licz¹c
przede wszystkim na zwrócenie uwagi klienta
(patrz test innej konstrukcji w tym teœcie).

Zwrotnica ³¹czy filtry 1. rzêdu dla g³oœników
niskotonowego i niskoœredniotonowego, z filt-
rem 3. rzêdu dla wysokotonowego.

Obudowa, poza wyraŸnym wygiêciem górnej
œcianki, ma te¿ jeszcze jedn¹ subteln¹ “anomaliê”
– boczne œcianki lekko zbiegaj¹ siê do ty³u, co na
pewno dodaje kszta³tom trochê finezji, cho-
cia¿ z nadziejami na likwidacjê fal stoj¹cych bym
nie przesadza³. Wykoñczenie powierzchni jest
bardzo staranne i zaawansowane – nigdzie nie
widaæ ³¹czenia œcianek, naturalne okleiny zbiega-
j¹ siê na samych krawêdziach. Mo¿emy wybieraæ
miêdzy: klonem, czereœni¹, palisandrem, orze-
chem i czarnym. Maskownica jest zawsze czarna.

W komplecie znajdziemy kolce i zatyczki do
obydwu bas-refleksów – s¹ wiêc mo¿liwe sze-
roko zakrojone eksperymenty...

G³oœnik niskotonowy ma wiêkszy
magnes, potrzebny do napêdzenia ciê¿szego
uk³adu drgaj¹cego. G³oœnik nisko-œrednioto-

nowy ma membranê dla B&W klasyczn¹ –
czyli kewlarow¹.

styczeñ 2005styczeñ 2005styczeñ 2005styczeñ 2005styczeñ 2005
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rys. 1.  704, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 3a.  704, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości, sekcja niskotonowa, bas−refleks otwarty.

rys. 3b.  704, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości, sekcje niskotonowa i nisko−średniotonowa,

bas−refleksy zamknięte.

 rys. 3c. 704, wypadkowe charakterystyki przetwarzania
w zakresie niskich częstotliwości dla bas−refleksów

otwartych i zamkniętych.

rys. 2. 704, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 5.  704, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, oddzielnie głośnik nisko−

średniotonowy i wysokotonowy.

 rys. 6. 704, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym – wpływ maskownicy.

rys. 4.  704, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O

w płaszczyźnie poziomej.

W zakresie niskich czêstotliwoœci na³o¿yliœmy
na siebie dwie charakterystyki impedancji (rys. 1)
– dla bas-refleksów pracuj¹cych i zamkniêtych.
Rezultaty s¹ zgodne z teori¹ – mamy albo dwa
wierzcho³ki, miêdzy którymi lokalizujemy czês-
totliwoœæ rezonansow¹ obudowy (ok. 30Hz), al-
bo jeden, w³aœciwy dla dzia³ania obudowy za-
mkniêtej. W ka¿dym przypadku jednak impedan-
cjê znamionow¹ ustalamy na podstawie nie-
zmiennego minimum przy 200Hz, gdzie wartoœæ
modu³u wynosi ok. 4Ω. Inaczej byæ nie mo¿e –
wed³ug wszelkich regu³ 704 to konstrukcja zna-
mionowo 4-omowa, ale niespecjalnie wymagaj¹ca.
Wysoki szczyt w zakresie œrednich tonów prze-
straszy tylko najbardziej egzotyczne wzmacniacze.

Rys. 3a to zestaw charakterystyk dla sekcji
niskotonowej przy bas-refleksie otwartym. Jest
tutaj wiêc charakterystyka g³oœnika niskotono-
wego (z odci¹¿eniem przy 28Hz), charakterysty-
ka ciœnienia z otworu (ze szczytem przy 25Hz),
i charakterystyka wypadkowa. Charakterystyki
z rys. 3b powsta³y dla obydwu otworów za-
mkniêtych – reprezentuj¹ pracê g³oœnika nisko-
tonowego, nisko-œredniotonowego i charakte-
rystykê wypadkow¹. Rys. 3c to z kolei porówna-
nie charakterystyk wypadkowych ca³ego zespo³u
przy otworach pracuj¹cych i zamkniêtych. Jak
zwykle system zamkniêty daje charakterystykê
opadaj¹c¹ wczeœniej, ale ³agodniej. Jednak i wraz
z prac¹ bas-refleksu charakterystyka pocz¹tko-
wo powoli zwiêksza nachylenie, dopiero od
30Hz opadaj¹c szybciej.

Charakterystyka przetwarzania w ca³ym pas-
mie (rys. 2) jest bardzo dobrze zrównowa¿ona,
zwraca uwagê tylko rezonans 4kHz, którego po-

chodzenie za chwilê ustalimy. Szkoda, ¿e rezo-
nans ten jest uparty i odporny. Pojawia siê rów-
nie¿ na osiach 15O i 30O (rys. 4), co podpowiada,
¿e jego Ÿród³em jest przetwornik maj¹cy zdol-
noœæ dobrego rozpraszania tego zakresu – a wiêc
g³oœnik wysokotonowy, a nie nisko-œredniotonowy.

Potwierdza to rys. 5, ujawniaj¹cy podzia³
miêdzy sekcjê nisko-œredniotonow¹ a g³oœnik
wysokotonowy. Czêstot l iwoœæ podzia³u to
3,8kHz, akustyczne zbocze dla nisko-œrednioto-
nowego to ok. 12dB/okt (sam filtr elektryczny
jest 6 dB/okt., i nie ma tu sprzecznoœci), dla wy-
sokotonowego 18dB/okt.

Maskownica nale¿y do rzadko wystêpuj¹cego
gatunku “nieprzeszkadzaj¹cych” (rys. 6). Wpro-

wadza tylko drobne zmiany, generalnie charak-
terystyki nie psuje.

Efektywnoœæ to 88dB.
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G³oœnik
wyprowadzony
z powierzchni przedniej
œcianki obudowy
ma szansê na lepsze
rozpraszanie – ale tylko
wtedy, gdy tak jak
w tym przypadku, jego
w³asna obudowa jest
dostatecznie ma³a,
niewiele wiêksza
od œrednicy samej
kopu³ki.

W okresie nieca³ego roku przes³ucha³em
wszystkie trzy modele serii 700. Bez-
poœrednie porównanie, w tym samym

miejscu i w tym samym czasie, zawsze daje wyniki
najbardziej wiarygodne, ale do dzisiaj brzmienie
podstawkowych 705 i najwiêkszych w serii 703
pamiêtam na tyle dobrze, ¿e odniesienia do nich
nie bêd¹ naci¹gane. Mo¿e to te¿ wiêc byæ “fir-
mowe” podsumowanie serii 700.

Brzmieniowa pozycja modelu 704 jest pewn¹
niespodziank¹. Konstrukcja plasuj¹ca siê swoj¹
wielkoœci¹ i cen¹ pomiêdzy pozosta³ymi modela-
mi serii wcale nie jest brzmieniowym ogniwem
poœrednim. Odejœcie od “linii programowej” nie
jest drastyczne, ale zauwa¿alne. Wczeœniej na-
wet bardziej intrygowa³a mnie relacja 703 do
705 – otó¿ dwie tak ró¿ne konstrukcje maj¹ bar-
dzo podobny profil brzmienia – s¹ wybitnie anali-
tyczne, z akcentem le¿¹cym na prze³omie œred-
nich i wysokich tonów; bas jest w nich dynamicz-
ny, ale tylko w roli dope³nienia, a ca³y zakres nis-
ko-œredniotonowy lekko odchudzony. 704 nie s¹
wprost negatywem takiej prezentacji, jednak na
pewno jednego im oszczêdzono – rozjaœnienia,
czyli podkreœlenia wy¿szych rejestrów. Podano
je w bardzo dobrych proporcjach z zakresem
nisko-œredniotonowym, wysokie tony nadal po-
zostaj¹ Ÿród³em wielu klarownych informacji,

które we w³aœciwym stopniu wspó³tworz¹ prze-
strzeñ, ale nie przykuwaj¹ ju¿ uwagi, detale
i harmoniczne nie zwyciê¿aj¹ w pojedynku z to-
nami podstawowymi. Dobra przejrzystoœæ, jed-
nak bez ¿adnych przerysowañ i natarczywoœci,
albo precyzja i dok³adny wgl¹d w strukturê – to
priorytety odpowiednio 704 albo 703/705. Nie
ukrywam, ¿e mimo pochwa³ dla klasy 703 i 705,
z moim osobistym wyborem bardziej sk³ania³-
bym siê ku 704. Bowiem ich tonalnie spokojniej-
sze, pe³niejsze brzmienie wcale nie koñczy listy
zalet. To dopiero dobra baza. Bas, pod wzglê-
dem konturowoœci, wewnêtrznej zwartoœci, jak
te¿ przejœcia w kierunku œrednich tonów, jest
najlepszy w tej grupie kolumn. Najpierw zwróci-
³o moj¹ uwagê w³aœnie to mocne, nasycone, ale
te¿ nie przesadzone, czytelne po³¹czenie ze
œrednic¹. Zakresy te zosta³y ze sob¹ ³adnie skle-
jone nie tylko pod wzglêdem równego przebiegu
charakterystyki przetwarzania, ale te¿ pod k¹-
tem podobnego charakteru wybrzmieñ, dok³ad-

nych, z minimaln¹ dawk¹ miêkkoœci. Dlatego wy-
¿sze sk³adowe basu pokazuj¹ siê w pe³nej krasie,
kontrabas gra i pud³em, i strunami, szarpniêcia
s¹ œwietnie wydobyte. Niskie tony nie s¹ obci¹-
¿one podbarwieniami, chêtnie ³api¹ zarówno
rytm, jak i wype³niaj¹ siê - ale tylko na wyraŸne
zapotrzebowanie nagrania, same tendencji do
pogrubiania absolutnie nie wykazuj¹. Jak g³êboko
bas schodzi – trudno dok³adnie okreœliæ, nie ma
tu zdarzeñ fascynuj¹cych, ale i ¿aden istotny dŸwiêk
nie ucieka. Taki bas daje  muzyce dobre tempo,
jednak ostatecznie nie mogê stwierdziæ, ¿e jego
dynamika jest wyj¹tkowa – uderzenia nie poja-
wia³y siê z zawziêtoœci¹ czy du¿¹ si³¹, a raczej ja-
ko dobrze wymierzone punkty na linii rytmu.

Ale po stwierdzeniu powy¿szego, po wiêk-
szej liczbie muzycznych próbek i porównaniu
704 do konkurencji, sk³aniam siê ku opinii, ¿e
brzmienie tych kolumn koncentruje siê wokó³
œrednich tonów, i w³aœnie ich charakter bêdzie
dla wielu kluczem do wyrobienia sobie opinii.
Mo¿na uznaæ, ¿e œrednie tony s¹ iloœciowo wy-
wa¿one, ale jednak ze wskazaniem na ich pod-
kreœlenie. Nigdy siê bowiem nie chowaj¹, s¹ jed-
noznaczne, kompletne i bardzo spójne; dziêki
czemu pierwszy plan potrafi wyjœæ do przodu,
zw³aszcza gdy liderem jest wokalista. Równie¿
pod tym wzglêdem 704 wyró¿niaj¹ siê wœród po-
zosta³ych kolumn testu. Lekka dominacja œred-
nich tonów jest tutaj pozbawiona agresji, ponie-
wa¿ œrodek ciê¿koœci przesuniêty jest trochê
w stronê dolnej czêœci tego podzakresu, a jesz-
cze ni¿ej bez wahañ przechodzi w bas. Trzeba
te¿ wiêc doceniæ bardzo dobr¹ spójnoœæ brzmie-
nia, ale nie ma ona nic wspólnego ze sklejaniem
dŸwiêków. Jest te¿ trochê ciep³a i ca³kiem sporo
plastycznoœci, czego nie mo¿na by³o napisaæ
w przypadku 703 i 705. Dobrze wywa¿ony, jed-
norodny, konsekwentny i dok³adny dŸwiêk.

Z ty³u gniazda przy³¹czeniowego
ulokowano filtry dla g³oœników niskotono-

wego i nisko-œredniotonowego – pojedyncze
cewki tworz¹ filtry elektrycznie 1. rzêdu.

G³oœnik wysokotonowy obs³ugiwany jest
przez filtr 3. rzêdu, schowany wewn¹trz

obudowy.

* wartoœci zmierzone, ** wg danych producenta

704
Impedancja znamionowa*[Ω] 4
Efektywnoœæ* [dB] 88
Moc znamionowa**[W] 150
Wymiary (WxSxG)[cm] 96x22x32
Cena (kpl)[z³] 8400
Dystrybutor AUDIO KLAN

Wykonanie i komponenty
Komplet tradycyjnej, chocia¿ wci¹¿ udoskonalanej
techniki B&W w doœæ skomplikowanym uk³adzie dwu-
ipó³dro¿nym. ¯adnych braków.

ocena bardzo dobra

Laboratorium
Dobre wyrównanie w ca³ym pasmie, ma³y rezonans
wysokotonowego przy 4kHz. Impedancja 4-omowa,
ale bez najmniejszego spadku poni¿ej tego poziomu.

ocena dobra+
Bardzo spójne, jednoczeœnie dok³adne, bez przejask-
rawienia. Konkretne, dynamiczne i dobrze wywa¿one.

ocena bardzo dobra

ocena wa¿ona (4,9) bardzo dobra
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http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=68
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/audioklan
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