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Bez nadmiernych komplikacji

W architekturze wspó³czesnych zespo³ów
g³oœnikowych dominuj¹ dwa g³ówne tren-
dy – skrzynek kanciastych, pozornie pros-

tych, chocia¿ wykonanych bardzo starannie, i obu-
dów, w których œcianki boczne s¹ wygiête, i czêsto
³¹cz¹ siê ze sob¹ z ty³u bezpoœrednio. Kilka lat temu
s³ychaæ by³o spory o autorstwo tego pomys³u – nie-
w¹tpliwie nie mo¿na odmówiæ Sonus Faberowi,
¿e ju¿ kilkanaœcie lat temu zaprezentowa³ takie kon-
strukcje (pod has³em “kszta³t lutni”), a B&W tego, ¿e
seria Nautilus wyprowadzi³a ten kszta³t na jeszcze
szersze hi-endowe wody. Szybko jednak coraz
wiêksza liczba producentów opanowywa³a technikê
giêcia sklejki lub mdf-u, i nie przejmuj¹c siê pogró¿-
kami liderów, przedstawia³a kolejne tak wygl¹daj¹ce
konstrukcje. Dzisiaj wymienianie listy firm bêd¹cych
w tym nurcie nie ma ju¿ sensu. Ale sylwetka Bahii do
zaokr¹glonych boków dodaje coœ jeszcze – propor-
cje, w których szerokoœæ jest wiêksza od g³êbokoœci.
To ju¿ zjawisko incydentalne, chocia¿ nie mo¿na byæ
pewnym, ¿e nie rodzi siê moda na takie w³aœnie obu-
dowy. Patrz¹c na Bahiê wypada przecie¿ przyznaæ,
¿e wygl¹d ma bardzo przyjemny. W tym przypadku
o proporcjach decyduje nie tyle koncepcja szerokie-
go frontu – jest on dopasowany do 18-cm g³oœników
nisko-œredniotonowych – co sam profil bocznych
œcianek, rozchodz¹cych siê doœæ szeroko. Bahia za-
chowuje wiêc optyczn¹ smuk³oœæ, zw³aszcza przy
za³o¿onej maskownicy, która zas³aniaj¹c tylko sam
front, tworzy czarny pas. Bahia jest smuk³a równie¿
dziêki znacznej wysokoœci – 115cm. Jej podstaw¹
jest polakierowany na czarno, eliptyczny cokó³, ana-
logicznie szerszy ni¿ g³êbszy. Wszystkie powierzch-
nie samej obudowy oklejone s¹ fornirem – do wybo-
ru s¹ tylko dwa, ale gustowne i popularne kolory –
ciemna wiœnia i “Santos”, podobny do jasnej czereœ-
ni. Na zdjêciach naszego testu widaæ oczywiœcie
pierwsz¹ z tych wersji. Obudowa nie jest nadmier-
nie ozdobiona, mi³ymi dla oka detalami s¹ jeszcze
z³ote ko³eczki trzymaj¹ce maskownicê, natomiast
sam¹ oprawê g³oœników przygotowano w skromny,
ale elegancki sposób, ciemne pierœcienie maskuj¹ce
kosze tworz¹ wraz z samymi g³oœnikami kolorys-
tycznie jednolite, ciemne ko³a. NajwyraŸniej projekt
plastyczny nie próbuje szokowaæ, sam oryginalny
kszta³t obudowy wystarczy, aby zaciekawiæ, a sta-
ranne wykonanie to doœæ,  aby ostatecznie nowe
Cabasse pochwaliæ – na razie za wygl¹d.

BAHIACabasse
Altura – nowa seria Cabasse – zawiera
cztery konstrukcje: podstawkowe Riva,
wolnostoj¹ce Bahia, centralny Sena
i subwoofer Largo. Schemat jest wiêc znany
– program minimum, który pozwala
skompletowaæ wielokana³owy system do
kina domowego, równoczeœnie daj¹c
stereofilom wybór miêdzy dwudro¿nymi
monitorami a znacznie wiêkszymi,
trójdro¿nymi kolumnami pod³ogowymi.
Zajmiemy siê w³aœnie nimi.
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Skromnie, ale z klas¹ – jedna para
WBT nie pozwoli co prawda na
eksperymenty z podwójnym
okablowaniem , ale próby takie s¹
dzisiaj zajêciem coraz mniejszej
grupy perfekcjonistów...

Uk³ad g³oœników jest bardzo klasyczny,
a one same równie¿ reprezentuj¹ rozwi¹zania
ju¿ znane z konstrukcji Cabasse, chocia¿ do
pewnego stopnia charakterystyczne w³aœnie dla
tej firmy. G³oœniki niskotonowe maj¹ membrany
z opracowanego przez Cabasse materia³u Duo-
cell, którego naturalny, bia³y kolor by³ ewidentny
w wielu wczeœniejszych konstrukcjach. Tym ra-
zem membrany z zewn¹trz powleczono, nadaj¹c
im bardziej enigmatyczn¹, grafitow¹ barwê. To
samo dotyczy g³oœnika œredniotonowego. Ma³¹
ró¿nicê znajdziemy w centrum membran –
w przypadku œredniotonowego nak³adka prze-
ciwpy³owa jest celulozowa, w niskotonowym
jest tekstylna, prawdopodobnie pozwalaj¹ca na
wentylacjê cewki (uk³ad magnetyczny nie ma ot-
woru). Magnesy niskotonowych maj¹ œrednicê
10-cm, œredniotonowego 8-cm, nie s¹ wiêc ani
nadzwyczaj du¿e, ani podejrzanie ma³e. Kosze s¹
odlewane.

G³oœnik wysokotonowy to przetwornik nie-
typowy z wielu powodów. Po pierwsze, kopu³ka
znajduje siê w g³êbi krótkiej tubki – to co prawda
element spotykany i gdzie indziej, ale znacznie
rzadziej, ni¿ typowy, p³aski front. Po drugie, ko-
pu³ka ma znacznie wiêksz¹ ni¿ zwykle œrednicê –
38-mm, czyli znan¹ z nielicznych, ale je¿eli ju¿,
to g³oœników œredniotonowych, którym towarzy-
sz¹ wysokotonowe; przyk³adem takiego uk³adu
jest Elac 608 4Pi (test w kwietniowym Audio). Po
trzecie ponownie materia³ membrany – tutaj Ka-
ladex, przypominaj¹cy tward¹ foliê. Magnes jest
neodymowy – kilka lat temu równie¿ ten szcze-
gó³ by³by warty wiêkszej uwagi, obecnie takie
magnesy spotykamy coraz czêœciej.

Œcianki obudowy przygotowano z 2-cm gru-
boœci mdf-u, na wysokoœciach miêdzy g³oœnikami
znajduj¹ siê wieñce, pochwaliæ te¿ mo¿na u¿ycie
du¿ej iloœci ok³adzin bitumicznych, tyle ¿e przy-
mocowanych nie doœæ starannie – w niektórych
miejscach wyraŸnie odklejaj¹cych siê. Posiadacze

Bahii mog¹
chyba dokonaæ in-
spekcji i poprawek w tym zakresie samodzielnie.
Na rysunku – czêœciowym przekroju przez Ba-
hiê, umieszczonym w katalogu serii Altura, poka-
zano wnêtrze górnej czêœci obudowy, ze wspo-
mnianymi przegrodami, jednoczeœnie jednak wy-
wo³uj¹c niepokój – nie zaznaczono bowiem od-
rêbnej komory dla g³oœnika œredniotonowego,
która jest przecie¿, mniejsza lub wiêksza, z p³yt
mdf-u czy styropianu (tak, tak¹ te¿ spotka³em),
konieczna dla zabezpieczenia membrany tego
przetwornika przed du¿ym ciœnieniem tworzo-
nym przez niskotonowe. Uspokajam, ¿e komora
w rzeczywistoœci jest, chocia¿ bardzo ma³a –
o objêtoœci litra (12x12x7), a netto, czyli po od-
jêciu objêtoœci zabieranej przez sam g³oœnik,
jeszcze mniejsza. Usprawiedliwieniem dla takie-
go rozwi¹zania  mo¿e byæ wysoka czêstotliwoœæ
podzia³u – 700Hz – le¿¹ca na pewno znacznie
powy¿ej nawet podwy¿szonej w tak ma³ej objê-
toœci czêstotliwoœci rezonansowej samego g³oœ-
nika. Z kolei wysok¹ czêstotliwoœæ podzia³u t³u-
maczy ma³a œrednica g³oœników niskotonowych,
które mog³yby nawet radziæ sobie jako nisko-
œredniotonowe (i w takiej roli spotykamy do-
k³adnie ten typ w konstrukcji podstawkowych
Riva). Z kolei druga czêstotliwoœæ podzia³u –
miêdzy œredniotonowym a wysokotonowym –
jest niska, tylko 2,5kHz, ale 38-mm kopu³ka da
sobie z tym radê.

Zwrotnica jest œrednio skomplikowana (a na
tle zwrotnicy KEF-a œmiesznie prosta...), zawiera
5 cewek i 7 kondensatorów. Gniazdo przy³¹cze-
niowe okazuje siê pojedyncze – i tym razem
trudno powiedzieæ, czy to z przekonania, czy
z oszczêdnoœci. Cabasse wczeœniej w kolumnach
wy¿szej klasy instalowa³ gniazda podwójne, nie
deklaruj¹c ideowych przes³anek dla po³¹czeñ po-
jedynczych, jak to od lat czyni np. Dynaudio i So-
nus Faber. Jednoczeœnie gniazdo Bahii jest zbu-
dowane z wysokiej klasy elementów WBT – no,
ale mo¿e w³aœnie dlatego...

Bahia nie ocieka tak technik¹ i luksusowymi
detalami, jak Model 203, ale w sumie sprawia po-
zytywne wra¿enie pewn¹ powœci¹gl iwoœci¹
i dobrym wywa¿eniem proporcji.

Nietypowy kszta³t Bahii – znacznie szersza
ni¿ g³êboka, nie traci jednak smuk³oœci
dziêki du¿ej wysokoœci. Przekrój bliski

elipsie ma te¿ swoje zalety akustyczne,
zarówno ze wzglêdu na fale b³¹dz¹ce

w œrodku obudowy, jak i rozpraszanie
na zewn¹trz (boczne krawêdzie

frontu s¹ s³abiej zaznaczone,
i powstan¹ na nich s³absze

odbicia).
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HI-END

rys. 1.  Bahia, charakterystyka modułu impedancji. rys. 3.  Bahia, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości.

 rys. 4.  Bahia, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

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

rys. 5. Bahia, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Rys. 1 odpowiada na pytanie o impedancjê –
z minimum na poziomie ok. 3Ω przy 150Hz, Ba-
hia zostaje przez nas zaklasyfikowana jako kon-
strukcja znamionowo 4-omowa, mimo ¿e produ-
cent deklaruje 8Ω (jednoczeœnie przyznaj¹c, ¿e
wartoœæ minimalna to 3,2Ω). Dwa wyraŸne
wierzcho³ki w zakresie œredniotonowym – przy
700Hz i 2,6kHz – wi¹¿¹ siê z dzia³aniem najwy-
raŸniej doœæ stromych filtrów uk³adu trójdro¿ne-
go, natomiast dwa wierzcho³ki w zakresie nisko-
tonowym wyznaczaj¹ miêdzy sob¹ minimum
przy ok. 40Hz, które wskazuje na czêstotliwoœæ
rezonansow¹ obudowy bas-refleks.

Bahii daleko do linowej charakterystyki prze-
twarzania (rys. 2), ale jej kszta³t jest doœæ czêsto
spotykany i w pewnym stopniu zrównowa¿ony –
poziomy niskich i wysokich tonów s¹ wzajemnie
skorelowane, natomiast œrodek pasma zosta³ wy-
cofany. Lokalne os³abienie przy 700Hz chyba nie
bezpodstawnie mo¿na wi¹zaæ z pierwsz¹ czês-
totliwoœci¹ podzia³u.

Rys. 3 s³u¿y dok³adnej analizie pracy zespo³u
w zakresie niskich tonów. Pomiar w polu bliskim
pokazuje nam indywidualne charakterystyki oby-
dwu g³oœników niskotonowych – które okazuj¹
siê pracowaæ w tym samym zakresie, i charakte-
rystykê ciœnienia z otworu, która ma ³agodny
szczyt przy ok. 40Hz. Najwy¿sza (w okolicach
100Hz) na rysunku jest charakterystyka wypad-
kowa, któr¹ uzyskujemy nie poprzez bezpoœred-
ni pomiar, ale dziêki kalkulacjom prowadzonym
przez program na wspomnianych, zmierzonych
charakterystykach Ÿróde³, kalkulacjach uwzglêd-
niaj¹cych zarówno poziom, jak i przesuniêcia fa-
zowe (mimo ¿e rysunek ten ich nie ujawnia,
s¹ one przez system znane). Spadek –6dB wzglê-
dem maksymalnego poziomu przy 100Hz notuje-
my przy ok. 50Hz, chocia¿ wzglêdem œredniego
poziomu z ca³ego przetwarzanego pasma (rys. 2)
by³yby to okolice 40Hz. Ciekawe, ¿e producent
wcale w tej dziedzinie nie obiecuje gruszek na
wierzbie, okreœlaj¹c pasmo przenoszenia Bahii
jako 50Hz-25kHz – mo¿e dlatego, ¿e jednoczeœ-
nie chce nak³oniæ do zakupu subwoofera? Ale
wyniki osi¹gane przez Bahiê na pewno do tego
nie zmuszaj¹, przynajmniej przy stereofonicznym
ods³uchu muzyki.

Co do efektywnoœci, to Cabasse jednak tro-
chê przesadzi³ – niestety, nie tyle realizuj¹c jakiœ
rekordowy wynik, co przedstawiaj¹c go w kata-
logu. S¹ to jakoby kolumny 94-decybelowe,
w dodatku przy 1-wacie, podczas gdy my uzys-
kaliœmy 89dB przy 2 watach (2,83V dla 4Ω), co
jest rezultatem rzeczywiœcie dobrym, ale ozna-
cza, ¿e dla 1 wata mielibyœmy 3-dB mniej – czyli
86dB.

Bahia pos³uguje siê g³oœnikiem wysokotono-
wym z kopu³k¹ o du¿ej œrednicy, wyposa¿on¹
w krótk¹ tubkê, co znajduje odzwierciedlenie na

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 89
Moc znamionowa [W]** 120
Wymiary (WxSxG) [cm]*** 115x38x26

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta, *** bez cokołu

rys. 4. Ju¿ na rys. 2 zobaczyliœmy, jak po swoim
maksimum przy 12kHz, charakterystyka gwa³-
townie opada. S³absze ni¿ dla normalnych kopu-
³ek charakterystyki kierunkowe widaæ na rys. 4,
pod k¹tem 15O mo¿emy wiêc zmniejszyæ poziom
wysokich tonów - w zakresie do 10kHz lepiej
dopasowuj¹c go do poziomu œrednich, ale powy-
¿ej tej granicy pojawi siê szybki spadek. Wydaje
siê jednak, ¿e lekkie skrêcenie w granicach do
15O mo¿e okazaæ siê w sumie korzystne.

Maskownica (rys. 5) wprowadza lekkie zabu-
rzenia na prze³omie œrednich i wysokich tonów
(zakres 2-6kHz), ale nie psuj¹ one obrazu w ta-
kim stopniu, aby zdecydowanie zalecaæ ods³uch
Bahii ods³oniêtych.

Chocia¿ od strony zewnêtrznej membrany
zosta³y powleczone, to widoczny od spodu,

naturalny bia³y kolor ujawnia zastosowa-
nie firmowego materia³u Duocell.

G³oœnik wysokotonowy ma niewielki
uk³ad magnetyczny, ale pozory

myl¹ – zastosowano bardzo silny
magnes neodymowy.
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BAHIA
Cena (para)[z³] 16 000
Dystrybutor THE HI-END

Wykonanie i komponenty
Gustowna i akustycznie korzystna architektura, staran-
ne wykonanie, przetworniki dobre, choæ nie rewolu-
cyjne.

Laboratorium
Wycofany i pofalowany zakres œrednich tonów, dobra
efektywnoœæ, 4-omowa impedancja

Brzmienie
Pe³ne emocji, bogaty zakres niskotonowy, doskona³y
rytm, lekka dawka podbarwieñ, poprawna góra, w³as-
na kreacja przestrzeni. Nie neutralne, z charakterem,
ale i z kultur¹.

Oto kolejne francuskie kolumny, które kon
tynuuj¹ znany kurs – na brzmienie, które

przede wszystkim bêdzie s³u¿y³o s³uchaczowi,
a nie idei. Chodzi oczywiœcie o ideê wiernego
przetwarzania, wiêc dla audiofila wychowanego
w szacunku do tego kanonu, obydwa cele by³yby
ca³kowicie zbie¿ne. Ale prawda jest bardziej z³o-
¿ona – po pierwsze, neutralnoœæ wcale nie jest
powszechnie uznawana za priorytet, a je¿eli ju¿,
to czêsto tylko deklaratywnie, bowiem wielu au-
diofilów nie do koñca wie, jak takie brzmienie...
brzmieæ powinno. Wiêkszoœæ z nas jest wiêc po-
datna na przynajmniej ma³¹ manipulacjê. Je¿eli
charakter dŸwiêku – chodzi zw³aszcza o równo-
wagê tonaln¹ – nie odbiega drastycznie od linio-
woœci, i nie staje siê to oczywiste dla œrednio
os³uchanego, gotowi jesteœmy s¹dziæ, ¿e prze-
twarzanie jest neutralne, o ile tylko siê nam po-
doba. A czasami jest w³aœnie tak, ¿e nie wiemy
o tym, i¿ tak nam siê podoba, bo nie jest neutral-
ne. Zawi³e. Ale genialne. I nie wymyœli³em tego
w desperacji zastanawiaj¹c siê, co by tu w moim
n-tym teœcie ods³uchowym oryginalnego napisaæ.
Myœla³em o tym ju¿ s³uchaj¹c Bahii, ani wczeœ-
niej, ani póŸniej. Kolumny te trafi³y bowiem
w³aœnie w tak¹ nutê. Najpierw, zupe³nie rutyno-
wo, skupi³em siê na wychwyceniu niedoskona-
³oœci i niezgodnoœci z kanonem wiernego prze-
twarzania, a poniewa¿ nie wymaga³o to wielkie-
go wysi³ku i nie zajê³o du¿o czasu, postanowi³em
s³uchaæ tych kolumn dalej z ju¿ innym nastawie-
niem, przyznajê, ryzykownym dla wyci¹gania
wniosków – a mianowicie: “jakby na te kolumny
zareagowa³ przeciêtny odbiorca”. Do takiej re-
fleksji sk³oni³o mnie te¿ podejrzenie, ¿e przecie¿
firma tak doœwiadczona jak Cabasse, w kolum-
nach za kilkanaœcie tysiêcy, w czasach, gdy uzys-
kanie zrównowa¿onej charakterystyki tonalnej
nie jestem ¿adnym wyzwaniem nawet przy pro-
duktach znacznie tañszych, musi mieæ powody,
dla których nie do koñca przejmuje siê tym
wzglêdem... Czego wiêc nie rozumiem jako re-
cenzent, mo¿e zrozumiem wchodz¹c w skórê
klienta? I chyba zrozumia³em. Ale opisaæ muszê
swoim recenzenckim jêzykiem, innym nie potra-
fiê. Uwalniaj¹c siê wiêc od rygorów neutralnoœci
mo¿na przyznaæ, ¿e Bahia daje muzyce du¿o cza-
ru. Wzbogaca zakres niskich czêstotl iwoœci
o doœæ niezwyk³e w tych rejonach poczucie
przestrzeni. Nie chodzi o sam bas, ale o szeroki
prze³om basu i œrednicy. Uwypuklenie tego za-
kresu prowadzi zwykle do masywnoœci, ale
i os³abienia przejrzystoœci, tym razem jednak
dŸwiêk nie ulega zamuleniu, zyskuje nienatural-
n¹, lub jak kto woli – ponadnaturaln¹ – g³êbiê,
tonalnie jest odkszta³cony, mimo to pozostaje
wyrazisty, wokale s¹ dobrze obecne, ale maj¹
mniej bezpoœrednioœci, za to wiêcej tajemniczoœ-
ci. Rozjaœnienie przynosz¹ dopiero sybilanty
z zakresu wysokich tonów, prze³om œrednich
i wysokich tonów jest wycofany. Sama góra pas-
ma jest odwa¿na, a przy tym wcale nie nazbyt
brawurowa. W tej koncepcji, jak¹ dostrzegam

w Bahii, powinno jej byæ w³aœnie tyle, ile jest, dla
osi¹gniêcia bardzo ogólnej, ca³oœciowej równo-
wagi, chocia¿ mo¿na by ¿yczyæ sobie wiêcej deli-
katnoœci i drobiazgowoœci na samym skraju. Ale
mimo to jestem mile zaskoczony, ¿e ponadstan-
dardowej œrednicy kopu³ka, której ponadto zaap-
likowano tubkê, dzia³a w sposób ca³kiem znoœny
i niepodbarwiony. Wysokie tony nie s¹ w Bahii
bogatym Ÿród³em zró¿nicowanych informacji i nie
wywo³aj¹ u s³uchacza uniesieñ i dreszczy, ale nie
stwarzaj¹ ¿adnego dyskomfortu, a graj¹c dosta-
tecznie g³oœno, prawid³owo kompletuj¹ brzmie-
nie. A na drugim biegunie – niskich tonów – jest
jeszcze lepiej. Z dwóch 18-cm g³oœników wydo-
byto bas zarówno zadowalaj¹co niski, dok³adny,
a przed wszystkim dynamiczny. Razem daje to
wra¿enie swobody i si³y, z której Bahia korzysta
umiejêtnie, czêsto, ale bez brutalnoœci. Nikt
wiêc nie powinien siê martwiæ, ¿e kolumny te s¹
“przebasowione”, bo je¿eli nawet trochê s¹, to
ten lekki nadmiar sk³ada siê w³aœnie na ich mi³y
charakter. Bas nie jest wyizolowany, ale jak opi-
sa³em wczeœniej, jest kontynuowany przez nie
mniej rozbudowany zakres “niskiego œrodka”.
W sumie kreowane jest brzmienie o du¿ej skali
i du¿ej masie, zarazem dostatecznie przejrzyste
i nieagresywne. Dodatek podbarwieñ, których
do koñca nie unikniêto – ale przy takim nasyce-
niu niskiego zakresu niemal¿e musz¹ siê one po-
jawiæ - nie jest problematyczny, nie przechyla
szali. W ogólnym wra¿eniu dominuje dynamika,
spójnoœæ, koordynacja, poczucie rytmu i... emo-
cji, które Bahia zarówno odkrywa w odtwarzanej
muzyce, jak i do niej dodaje od siebie. A wszyst-
ko to na koñcu otrzymuje s³uchacz, który o ile nie
bêdzie zbyt pryncypialny, to przyjmie brzmienie
Bahii z dobrodziejstwem inwentarza. Nie s³u-
cha³em tych kolumn tygodniami, wiêc nie wiem,
czy z up³ywem czasu specyfika tego brzmienia za-
czyna byæ coraz bardziej atrakcyjna i przyswajalna,
czy wrêcz przeciwnie, zacz¹³bym têskniæ do
“normalnoœci”. Ja osobiœcie mo¿e tak, wiêc osta-
tecznie nie s¹ to kolumny o których móg³bym po-
wiedzieæ, ¿e sam chcia³bym takie mieæ “na za-
wsze”, ale w gruncie rzeczy nie ma takich w ogóle...

A.K.
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