
HI-END

I JESZCZE JEDEN

B&W 800DB&W 800DB&W 800DB&W 800DB&W 800D     ///// 801D 801D 801D 801D 801D

OSIEMSET DWA
NAJDRO¯SZE
GRAJ¥CE
DIAMENTY
B&W
800D
801D

800 i 801 to symbole doskonale znane w g³oœnikowym œwiecie –
nale¿¹ do najlepszych konstrukcji B&W z referencyjnej serii “800”.

W ostatniej generacji dodano im jeszcze literê “D”. Diamentowe
g³oœniki wysokotonowe ponownie pozwoli³y B&W pokazaæ swoje
zaawansowanie bêd¹ce poza zasiêgiem wiêkszoœci producentów.

A poza zasiêgiem wiêkszoœci pism jest test taki jak ten.

Dla firm o zasiêgu globalnym jest
  oczywiste, ¿e o ich wizerunku
  i sukcesie decyduj¹ nie tylko

poszczególne produkty, ale i kszta³t
ca³ej oferty. Musi ona byæ dok³adnie
przemyœlana, nie ma w niej miejsca na
przypadkowe pomys³y, choæby bardzo

ciekawe, ale z marketingowego
punktu widzenia niepotrzebne.

Podobnie jak w dobrze
zestrojonym zespole
g³oœnikowym, gdzie
przetworników po-
winno byæ dok³adnie
tyle i powinny one byæ
dok³adnie takie, jakie s¹
niezbêdne dla osi¹gniê-
cia celu akustycznego,
tak i ca³y katalog, od
modeli najtañszych do
najdro¿szych, musi byæ
skomponowany z pro-
pozycji logicznie siê
uzupe³niaj¹cych, a nie
wchodz¹cych sobie
w paradê. B&W, jeden
z najznamienitszych
producentów zespo³ów
g³oœnikowych, na pewno
ka¿dy ruch na tym polu
ma dobrze przemyœla-
ny... a mimo to na sa-
mym szczycie hierarchii
znajdujemy konstrukcje
tak bliskie cenowo,
¿e w zasadzie ze sob¹
konkuruj¹ce. Dlatego
ich porównanie wydaje
siê szczególnie ciekawe,
a nawet trochê niebez-
pieczne... Czy znaj-

dziemy odpowiedŸ na
pytanie, dlaczego B&W daje

klientom taki wybór?
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sygnalizuj¹cym to, co w ofercie B&W najnowo-
czeœniejsze i najlepsze, jest “D” – jak diament.
Chwal¹ siê nim cztery konstrukcje serii “800” –
803D (test “Audio” 4/05), 802D, 801D i 800D.
Teoretycznie na szczycie serii znajduje siê wiêc
800D, nieco ni¿ej 801D... Ale sytuacja nie jest tak
klarowna, jak w ofertach innych firm. Zwykle
konstrukcja flagowa ma jednoznacznie dominuj¹-
c¹ pozycjê – i je¿eli weŸmiemy znowu pod uwa-
gê samego Nautilusa, jest tak i w przypadku
B&W. Je¿eli jednak odsuniemy na bok Nautilusa
i spojrzymy na szczyty samej serii 800, to stwier-
dzimy, ¿e ceny s¹siaduj¹cych ze sob¹ 800D
i 801D ró¿ni¹ siê relatywnie nieznacznie. Có¿
bowiem znaczy 16 000 z³ ró¿nicy wobec faktu,
¿e i tak obydwie kolumny kosztuj¹ grubo ponad
60 000 z³ za parê? A tak¿e wobec intencji kupuj¹-
cego, aby staæ siê posiadaczem kolumn referen-
cyjnych? W tej sytuacji nikt nie bêdzie siê szczy-
pa³. Je¿eli 800D maj¹ najwy¿sz¹ pozycjê w hie-
rarchii (czyli producent sugeruje, ¿e s¹ najlep-
sze), a kosztuj¹ tylko odrobinê wiêcej ni¿ drugie
od góry 801D, które w dodatku wygl¹daj¹ znacz-
nie mniej zachêcaj¹co... wydaje siê, ¿e w odbio-
rze wiêkszoœci chêtnych i finansowo gotowych

do zakupu najlepszych B&W, 801D nie maj¹
wielkich szans. Mo¿na postawiæ sobie pyta-
nie, po co w ogóle s¹ w ofercie? Niedaleko
poni¿ej ulokowano przecie¿ 802D, które
wygl¹daj¹ jak mniejsza wersja 800D. Gdy-
by dwoma najdro¿szymi modelami w serii
by³y  802D,  kosztuj¹ce 50 000 z³, i 800D,
w cenie ok. 80 000 z³, wygl¹da³oby to zu-
pe³nie naturalnie (oczywiœcie po lekkiej
modyfikacji oznaczeñ) i chyba nikomu ni-
czego by nie brakowa³o...

Ale “Osiemset jedynka” w takim kszta³-
cie, w jakim j¹ widzimy – z beczkowat¹
obudow¹ i jednym potê¿nym g³oœnikiem
niskotonowym – ma tak g³êbok¹ tradycjê
i zas³ugi w historii B&W, ¿e ju¿ tylko z po-
wodów sentymentalnych mo¿e byæ utrzy-
mywana w ofercie B&W, chocia¿ ze zmia-
nami w³aœciwymi kolejnym generacjom se-
rii 800. Tyle ¿e w biznesie podobno nie ma
sentymentów. Ale je¿eli s¹ sentymentalni
klienci, to warto kontynuowaæ kurs 801-
nek. Szczególnie, je¿eli wœród klientów
jest s³ynne studio Abbey Road – i ju¿ nie-
wa¿ne, ile par 801-nek zostanie tam zain-
stalowanych, bo przecie¿ nie setki, ale to,
¿e wynika z tego powa¿ny presti¿. Ale czy
in¿ynierowie dŸwiêku na Abbey Road s¹
sentymentalni, tak sentymentalni, ¿e nie
doceniaj¹ jeszcze lepszych “Osiemsetek”?
Czy mo¿e tylko ich jeszcze nie zauwa¿yli,
nie zd¹¿yli sprawdziæ, chocia¿ minê³o ju¿
kilka lat, od kiedy pojawi³y siê pierwsze
Nautilusy 800? Tymczasem wprowadzili na
wyposa¿enie nowe 801D, a do mniejszych

pomieszczeñ 802D.

starszy Nautilus tr¹ci³ naftalin¹. Ten awangardo-
wy projekt tak bardzo wyprzedzi³ wszystko, co
w czasach jego m³odoœci dzia³o siê w g³oœniko-
wym œwiecie, ¿e do dzisiaj szokuje odwag¹
i wzbudza podziw bezkompromisowoœci¹. Nau-
tilus mia³ wytyczyæ drogê rozwoju ca³ej oferty
B&W, ale prawdê mówi¹c, do dzisiaj nie docze-
ka³ siê konstrukcji zaprojektowanych na swoje
podobieñstwo - choæby skromniejszych, tañ-
szych, ale opartych na tych samych za³o¿eniach.
Pozosta³ samotny, natomiast seria 800 przesz³a
w tym czasie kolejn¹ ewolucjê, ignoruj¹c ju¿ na-
wet has³o “Nautilus”. Bo aktualnym symbolem

Niezale¿nie od uwik³ania siê w pytania marketingowe, czy nawet same porównania
dwóch konstrukcji, bêdziemy odkrywaæ tajemnice jednych z najs³ynniejszych kolumn
na œwiecie, które na swoim poziomie cenowym uznawane s¹ przez wiêkszoœæ
ekspertów za oczywisty punkt odniesienia. 801D s¹ u¿ywane na Abbey Road jako
g³ówne monitory ods³uchowe, ale to 800D s¹ flagowcem ca³ej serii. Co ma wybraæ
biedny Kowalski, maj¹c w kieszeni 80 000 z³? W takim razie na biednego jednak nie
trafi³o. Niech sam siê martwi? Jak chce, niech czyta.

Nie pierwszy raz idziemy na ca³oœæ. Trzy lata
temu wrzuciliœmy do jednego barszczu dwa... œli-
maki, i to jakie - w “Audio” 12/2003 porównaliœ-
my s³ynne Nautilusy i flagowca ówczesnej serii
800 w ekskluzywnym wydaniu -  800 Signature.
Chocia¿ pochodzi³y od jednego producenta, by³y
to dwie zupe³nie ró¿ne konstrukcje. B&W, z po-
wodów  polityczno-marketingowych,  k³ad³o
nacisk na podobieñstwa, wystêpuj¹ce jednak
w iloœciach œladowych. Obydwa modele pocho-
dzi³y bowiem z zupe³nie ró¿nych epok, ale ost-
ro¿nie – wcale nie oznacza³o to, ¿e znacznie
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i bardzo upodobniæ dzia³anie pary 25-cm woofe-
rów do dzia³ania jednego 38-cm. Oczywiœcie
pewne ró¿nice pozostan¹, ale nie powinny one
rzutowaæ na efekt koñcowy w takim stopniu, aby
by³o uzasadnione kontynuowanie produkcji oby-
dwu modeli. Chyba ¿e 800-tki mia³yby okazaæ siê
lepsze, wyraŸnie dro¿sze i zaj¹æ zdecydowanie
wy¿sz¹ pozycjê w ofercie... A tymczasem id¹
z 801-kami niemal ³eb w ³eb. W dodatku na Ab-
bey Road wci¹¿ s¹ lojalni wobec 801-nek, a nie
daj¹ siê skusiæ 800-tkom. Co to oznacza? Czy
faktycznie powinna istnieæ ró¿nica miêdzy ko-
lumnami przeznaczonymi do u¿ytku studyjnego
i domowego, nawet na najwy¿szym pu³apie ja-
koœci? Czy “wierne przetwarzanie” ma byæ w in-
ny sposób wierne w studio, a w inny sposób
w domu? Czy nawet najbardziej zaawansowani
audiofile (a mo¿e tylko ludzie z wypchanymi por-
tfelami...) nie potrafi¹ doceniæ prawdziwie refe-

rencyjnej neutralnoœci, a oczekuj¹ na dŸwiêk
w jakiœ sposób “udomowiony”? Czy jednak nie
mo¿na powtórzyæ brzmienia 801-nek w kon-
strukcji o innym kszta³cie i st¹d trzeba przyj¹æ
do wiadomoœci funkcjonowanie ró¿nie brzmi¹-
cych kolumn na tym samym pu³apie cenowym?
Czy jest w takim razie jakaœ racja w potocznej
opinii, ¿e jeden du¿y g³oœnik niskotonowy jest dla
przetwarzania najni¿szego basu “zawsze” najlep-
szym rozwi¹zaniem? A dla “szybkoœci” basu od-
powiedniejsze bêd¹ “zawsze” dwa mniejsze? Czy
800-tki powsta³y tylko “na zamówienie” klien-
tów zra¿onych kszta³tami 801-nek, ale to te dru-
gie wci¹¿ pozostaj¹ wzorcem? Czy odwrotnie –
801-ki pozostaj¹ w produkcji tylko ze wzglêdu
na konserwatyzm studia na Abbey Road, ewentu-
alnie zainteresowanie garstki tradycjonalistów,
ale faktycznie lepsze, choæ niewiele dro¿sze, s¹
800-tki?

Protoplast¹ aktualnej serii 800D by³a seria
Matrix sprzed ponad æwieræ wieku - ju¿ ona po-
kaza³a podstawowe uk³ady g³oœników, widoczne
do dzisiaj. Najwy¿szym modelem by³ wówczas
Matrix 801 (który wkrótce pojawi³ siê na Abbey
Road), uzbrojony w jeden du¿y g³oœnik niskoto-
nowy, a za nim sta³ Matrix 802, z dwoma mniej-
szymi wooferami. “Mówi³o siê”, ¿e Matrix 802 to
udomowiona wersja Matrixa 801, wygodniejsza
w ustawianiu, swoim bardziej powœci¹gliwym ba-
sem lepiej dopasowana do mniejszych pomiesz-
czeñ, i w dodatku tañsza. Dziesiêæ lat temu
wprowadzono seriê Nautilus 800, w pocz¹tko-
wej fazie w zasadzie powielono ten schemat,
chocia¿ po jakimœ czasie na szczyt serii wprowa-
dzono zupe³nie now¹ konstrukcjê Nautilus 800,
a nied³ugo potem jej ekskluzywn¹ wersjê – 800
Signature, co wskazywa³o dobitnie, ¿e to w³aœnie
“Osiemsetki” nale¿y od tej pory traktowaæ jako
flagowca serii. Mimo to, jak ju¿ napisaliœmy, nie
zrezygnowano z produkcji Nautilusa 801, a ko-
niec kariery pêkatej konstrukcji nie nast¹pi³ rów-
nie¿ przy wymianie ca³ej serii na modele “dia-
mentowe”. A na pierwszy rzut oka wydawa³oby
siê to logiczne i bezbolesne. Samo powstanie
Nautilusa 800, którego nastêpcami by³y 800
Signature i wreszcie nasze 800D, na pewno
wynika³o z obserwacji, ¿e mimo akustycz-
nych zalet 801-nek i jej renomy, rynek z co-
raz wiêkszym oporem przyjmuje kolumny
tak dalekie w swoich kszta³tach od obowi¹-
zuj¹cego ju¿ w latach 90. kanonu g³oœniko-
wej mody – kolumn smuk³ych i wysokich.
Przecie¿ bez takiego wniosku powstanie
800-tek by³oby bezcelowe... chocia¿ i one
same nie s¹ jeszcze wzorem szczup³oœci, to
swoimi kszta³tami ju¿ wpisuj¹ siê w propor-
cje akceptowane przez wiêkszoœæ klientów.

Kuracja odchudzaj¹ca, ale nie os³abiaj¹-
ca, polega³a na zamianie jednego potê¿nego
g³oœnika niskotonowego na dwa mniejsze,
których ³¹czny potencja³ bêdzie ekwiwalen-
tny do mo¿liwoœci pojedynczego woofera
801-nek, a mo¿e nawet wiêkszy. Dwa mniej-
sze g³oœniki mog¹ powieliæ powierzchniê
membrany jednego wiêkszego, a do tego
bêd¹ mia³y zdublowane uk³ady napêdowe,
czyli chocia¿by dwie cewki, zdolne w sumie
przyj¹æ jeszcze wiêcej energii. Wed³ug mo-
jego rozeznania w technice g³oœnikowej, fir-
mie tak doœwiadczonej jak B&W nie powin-
no sprawiæ k³opotu przeniesienie charakte-
rystyk i brzmienia z uk³adu typu 801 do
uk³adu typu 800. Przecie¿ taka firma mo¿e
przygotowaæ g³oœniki niskotonowe
o dowolnych parametrach



styczeñ 2007styczeñ 2007styczeñ 2007styczeñ 2007styczeñ 2007
52

HI-END B&W 800DB&W 800DB&W 800DB&W 800DB&W 800D     ///// 801D 801D 801D 801D 801D

Uk³ad drgaj¹cy
g³oœnika niskoto-
nowego 800D
(z prawej) ma
podwójny dolny
resor. Wszêdzie,
gdzie tylko to
wskazane,
przygotowano
wentylacjê.

G³oœniki
niskotonowe 801D (z lewej) i 800D

zasadniczo ró¿ni¹ siê wielkoœci¹ koszy
i membran, ale nie uk³adów magnetycznych,

które s¹ równie potê¿ne.

Kszta³ty i wielkoœci obudów, konfiguracje
i œrednice g³oœników, w du¿ej mierze tak¿e spo-
sób wykoñczenia, w porównaniu do modeli serii
Nautilus 800, w zasadzie pozosta³y bez zmian.
W dziedzinie estetyki dokonano jednak kilku
wa¿nych modyfikacji. Wczeœniejsze modele Nau-
tilus 801 i Nautilus 802 mia³y pewn¹ wizualn¹
s³aboœæ – ich obudowy opiera³y siê z przodu na
cokole za poœrednictwem masywnych nóg ze
sklejki, bêd¹cych przed³u¿eniem bocznych œcia-
nek (koniecznoœæ uniesienia skrzyni ponad cokó³
wynika z ulokowania w dolnej œciance otworu
bas-refleks). Rozwi¹zanie w sumie poprawne,
wykonanie staranne, ale przecie¿ ka¿dy architekt
od razu zwróci³by uwagê, ¿e usuniêcie tych nóg
z pola widzenia nada³oby ca³ym konstrukcjom
optycznej lekkoœci, której z pewnoœci¹ – zw³asz-
cza 801-nki – nie maj¹ zbyt wiele. Wystarczy³o
wiêc wsun¹æ podpory nieco g³êbiej, polakiero-
waæ je na czarno (kolor coko³u), podci¹æ dolne
krawêdzie boków, zaokr¹gliæ doln¹ krawêdŸ
frontu... i jest znacznie lepiej, czy wrêcz zupe³nie
inaczej. Do tego stopnia, ¿e skrzynia 801D mo¿e
sprawiaæ z³udzenie nawet... wê¿szej ni¿ wczeœniej-
sza w Nautilusach 801D. Podczas uroczystego
debiutu serii D w Londynie obecny tam polski
dystrybutor B&W za³o¿y³ siê ze mn¹ o butelkê

whisky, ¿e nowe 801-ki s¹ wê¿sze od starych. Ja
nie da³em siê zwieœæ ogólnemu wra¿eniu, spoj-
rza³em na g³oœnik niskotonowy, stwierdzi³em, ¿e
ma tak¹ sam¹ œrednicê, i st¹d wywnioskowa³em,
¿e jest bardzo ma³o prawdopodobne, aby ró¿ni³y
siê obudowy. I zak³ad wygra³em, chocia¿ czy do-
sta³em tê butelczynê, ju¿ nie pamiêtam... Ale
w ogóle, jak widaæ, jestem pamiêtliwy. Jednym
zdaniem, 801D s¹ zgrabniejsze od Nautilusów
801, chocia¿ nie odczytamy tego w zewnêtrz-
nych wymiarach. Pomys³ efektowniejszego pod-
parcia skrzyni pojawi³ siê jednak ju¿ w poprzed-
niej serii, tyle ¿e dopiero i tylko przy modelu
Nautilus 800 (i 800 Signature). Przy projektowa-
niu 800D niczego ju¿ w tej czêœci konstrukcji nie
poprawiano, widzimy wiêc trzy metalowe, elip-
tyczne nogi, oparte na odlewanym prostok¹tnym

cokole. Ostatecznie to rzecz gustu, czy ³adniej-
szy jest cokó³ o kszta³cie dopasowanym do prze-
kroju obudowy, w dodatku lekko opadaj¹cy
do przodu górn¹ powierzchni¹, jak w 801D
(i 802D), czy prosty, pomnikowy postument
z 800D. NajwyraŸniej projektanci B&W uwa¿aj¹,
¿e ten drugi wzór jest bardziej ekskluzywny.

Pozosta³e elementy wykoñczenia s¹ analo-
giczne - op³ywowe obudowy g³oœników œrednio-
tonowego i wysokotonowego b³yszcz¹ siê czar-
nym lakierem, g³ówna skrzynia oklejona jest na-
turalnym fornirem (trzy wersje kolorystyczne –
wiœnia, palisander, d¹b lakierowany na czarno),
za wyj¹tkiem górnej œcianki, w któr¹ wtopiono
œredniowysokotonow¹ “g³owê” – tutaj znajduje
siê czarna skóra, na szczêœcie, bo w Nautilusach
801 i 802 powierzchniê tê pokryto czarn¹ tkani-
n¹ (tak¹ sam¹, jak¹ spotykamy w maskownicach),
co prezentowa³o siê znacznie mniej elegancko.
Ale niestety, przynajmniej na razie, nie istnieje
tak ekskluzywna wersja 800D, jak poprzednie
800 Signature, które lœni³y wyj¹tkowo piêkn¹,
bosko lakierowan¹ oklein¹ pod nazw¹ “szare oko
tygrysa”. By³a to jednak wersja jubileuszowa. Pa-
miêtajmy te¿, ¿e nic za darmo, i tygrysie “Osiem-

setki” kosztowa³y okr¹g³e
100 000 z³. 800D kosztuj¹ 80 000 z³, a do
tego maj¹ diament.

Ogólny uk³ad konstrukcji “Osiemsetek” przed-
stawialiœmy w teœcie 800 Signature (“Audio” 12/
03), natomiast praktycznie wszystkie nowe ele-
menty wprowadzone do serii “D” obserwowa-
liœmy na przyk³adzie 803D (“Audio” 4/05). Na
podstawie tylko tych opisów mo¿na u³o¿yæ sobie
obraz nowych 800D, a tak¿e w du¿ym stopniu
801D, ale przecie¿ nie zrobi³em tak d³ugiego
wstêpu tylko po to, aby teraz koñczyæ sprawê
odes³aniem do wczeœniejszych artyku³ów.

Przegl¹d techniki zaczynamy od przetworni-
ków, a tutaj od g³oœników niskotonowych. Zmia-
n¹ w stosunku do modeli poprzedniej serii Nauti-
lus 800 jest zastosowanie membran “rohacello-
wych”, a nie z pulpy w³ókien celulozowo-kewla-
rowych. Rohacell to nazwa twardej pianki, która
ma dobr¹ sztywnoœæ, nisk¹ gêstoœæ, a do tego
wysok¹ wytrzyma³oœæ ciepln¹. Sam Rohacell
wci¹¿ przegrywa³by z celuloz¹ pod wzglêdem
sztywnoœci, nawet przy doœæ du¿ej gruboœci
membrany, ale dziêki swojej bardzo niskiej gês-
toœci mo¿na go z dwóch stron wzmocniæ wars-
tw¹ plecionki, nie przekraczaj¹c optymalnej ma-
sy membrany – do tego celu B&W wybra³o ple-
cionkê wêglow¹, a nie kewlarow¹. Sama plecion-
ka ma jeszcze ni¿sz¹ sztywnoœæ, ale doskona³a
sztywnoœæ ca³ej membrany zostaje osi¹gniêta
dziêki stworzeniu struktury wielowarstwowej,
przek³adkowej (sandwich). B&W przyznaje, ¿e
zarówno tego typu struktura membrany, jak te¿
zastosowanie w niej pianki w œrodku i plecionki
na zewn¹trz nie jest firmowym wynalazkiem, ale
sama gruboœæ, która osi¹gnê³a 8 mm, by³a wczeœ-
niej niespotykana. Zwraca siê uwagê, ¿e zaró-
wno sztywnoœæ, jak i wysoki wspó³czynnik t³u-
mienia membrany, co uda³o siê po³¹czyæ w tym
typie membrany, s¹ wa¿ne nie tylko dla stabilnej
pracy g³oœnika w idealizowanych warunkach, ale
daj¹ odpornoœæ na fale stoj¹ce, które powstaj¹c
w obudowie, uderzaj¹ w tyln¹ czêœæ membrany
i mog¹  generowaæ  zniekszta³cenia.
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Dlatego membrana powinna byæ jak najbar-
dziej odporna na taki atak i stwarzaæ sob¹ jak
najskuteczniejsz¹ barierê dla energii akustycznej
uwiêzionej w œrodku obudowy. Membrany bar-
dzo sztywne, ale o niskim wspó³czynniku t³umie-
nia (metalowe, ceramiczne), maj¹ wiêc nie tylko
znany problem z wysokimi rezonansami “break-
upów” na krañcu pasma przetwarzania, ale i rza-
dziej brany pod uwagê – s¹ wra¿liwe na pobu-
dzenie falami stoj¹cymi. A przecie¿ nie mo¿na
konstruktorom B&W zarzuciæ, ¿e nie potrafi¹
walczyæ z falami stoj¹cymi za pomoc¹ odpowied-
niego kszta³tu obudowy i jej wyt³umienia.

Trzymajmy siê jeszcze samych g³oœników, bo
jest czego. 15-calowy g³oœnik niskotonowy z
801D, piêkny i potê¿ny, prezentuje siê w sumie
proporcjonalnie – jego 20-cm uk³ad magnetyczny
budzi uznanie, ale nie wydaje siê wcale monstru-
alny na tle dwa razy wiêkszej œrednicy ca³ego
przetwornika. Nak³adka w centrum membrany,
wykonana z jednej warstwy plecionki, jest oczy-
wiœcie du¿a, ale na miarê wielkoœci g³oœnika.
Tymczasem 10-calowe g³oœniki niskotonowe
800D wygl¹daj¹ jak kar³y na anabolikach - ich
uk³ady magnetyczne maj¹ bowiem tak¹ sam¹
wielkoœæ,  jak w przypadku 40-cm g³oœnika
z 801D, czyli œrednicê 20 cm, blisk¹ ca³kowitej
œrednicy kosza, a wiêksz¹ od œrednicy samej
membrany! Ledwo co przechodz¹ przez otwory
w obudowie! Membrany, chocia¿ mniejsze, maj¹
jeszcze wiêksze nak³adki przeciwpy³owe, siêga-
j¹ce prawie zewnêtrznego zawieszenia. W kon-
strukcji niskotonowych z 800D widzimy te¿ po-
dwójne dolne zawieszenie – dodatkowy resor
znajduje siê wy¿ej, tzn. bli¿ej membrany, i jest
przymocowany do specjalnego dystansuj¹cego
pierœcienia. Widaæ, ¿e w ten g³oœnik mo¿na wpa-
kowaæ kilkaset watów, a w parkê mo¿e nawet
i tysi¹c. Kosze s¹ oczywiœcie odlewane, ale i ³ad-
nie wyprofilowane. Wentylacja mo¿e przebiega
szczel inami pod zawieszeniem, a le przede
wszystkim wielkim otworem w uk³adzie magne-
tycznym – nie jest on wydr¹¿ony w wewnêtr-
znym rdzeniu, bo takiego w ogóle nie ma – stru-
mieñ magnetyczny biegnie do szczeliny przez
jedn¹ czêœæ. Wszystkie elementy piêknie wypole-
rowano i g³oœniki od ty³u wygl¹daj¹ jeszcze efek-
towniej ni¿ z przodu – co jest doœæ typowe dla
przetworników wysokiej klasy.

Wylot bas-refleksu ma bardzo
du¿e wyprofilowanie, dodatkowo
“ozdobione” drobnymi wg³êbie-

niami. To zabiegi przeciwdzia³aj¹ce
turbulencjom przep³ywaj¹cego

powietrza.

Obudowy wzmocniono
zgodnie z tradycj¹ Matrixów.

Wraz z grubymi i wygiêtymi
œciankami zewnêtrznymi daje

to konstrukcjê bardzo sztywn¹
i niepodatn¹ na wibracje.

Charakterystyki przetwarzania
w zakresie niskich czêstotliwoœci
(pomiary naszego laboratorium)
wskazuj¹, ¿e g³oœniki niskotonowe z
800D maj¹ ekstremalnie nisk¹ dob-
roæ uk³adu rezonansowego, co za-
wdziêczaj¹ bardzo silnym uk³adom
magnetycznym. Za pomoc¹ odpo-
wiednio mocnego “napêdu” mo¿na
poruszaæ nawet ciê¿k¹ membranê,
bez kompromisów w dziedzinie cha-
rakterystyk impulsowych. Ponadto takie para-
metry g³oœnika pozwalaj¹ na zastosowanie ma³ej
objêtoœci obudowy. Jednak wraz z mniejsz¹ objê-
toœci¹, w górê przesuwa siê i dolna czêstotliwoœæ
graniczna, czyli os³abia zdolnoœæ przetwarzania
najni¿szego basu. A na to przecie¿ w referen-
cyjnych konstrukcjach zgodziæ siê nie mo¿na...
Dlatego obudowa 800D jest w stosunku do wy-
magañ znajduj¹cych siê w niej g³oœników teore-
tycznie nieco zbyt du¿a, co jednak pozwala prze-
forsowaæ ni¿sz¹ czêstotliwoœæ graniczn¹. Ale
i tak nie jest ona tak niska jak w 801D, gdzie
g³oœnik niskotonowy ma co prawda nieco wy¿sz¹
dobroæ uk³adu rezonansowego, ale optymalnie
dopasowan¹ do niej objêtoœæ obudowy – chocia¿
znacznie wiêksz¹ ni¿ w 800D.

Obydwie konstrukcje to bas-refleksy – zresz-
t¹ tak jak pozosta³e w serii 800D, i chyba wszyst-
kie w ofercie B&W. Tutaj warto wspomnieæ am-
bitnego Nautilusa, w którego projekcie odrzuco-
no ten najpopularniejszy rodzaj obudowy, aby
zastosowaæ system zamkniêty i to w szczególnie
wyrafinowanej formie (nawi¹zuj¹cej do dzia³ania
linii transmisyjnej). To porównanie pokazuje, ¿e
mimo wszelkich udoskonaleñ, wspó³czesne kon-
strukcje B&W zesz³y na ziemiê, natomiast Nauti-
lus buja³ w ob³okach i pos³ugiwa³ siê tylko z za³o-
¿enia bezkompromisowymi rozwi¹zaniami.

Otwór bas-refleks ukryto przed okiem u¿yt-
kownika, a szkoda, bo wygl¹da kosmicznie. War-
to siê z nim zapoznaæ – nale¿y tylko siêgn¹æ rêk¹
pomiêdzy cokó³ a obudowê, i nie trzeba bêdzie
d³ugo szukaæ. Wylot ma bardzo du¿e wyprofilo-
wanie, które jest konieczne dla unikniêcia turbu-
lencji przy pracy tak wydajnego systemu g³oœni-
ków niskotonowych, które swoim wychyleniem
objêtoœciowym s¹ zdolne przepompowywaæ
w jednym cyklu bardzo du¿o powietrza. Poma-

gaj¹ temu równie¿ drobne wy¿³obienia przygoto-
wane wed³ug patentu “flow-port”, które opraco-
wano, opieraj¹c siê na doœwiadczeniach z aero-
dynamik¹... pi³ek golfowych.

G³ówna skrzynia, tak w 800D, jak i w 801D,
jest bogato wzmocniona kratownic¹ typu Matrix.
Ten patent ma ju¿ ponad dwadzieœcia piêæ lat,
ale chyba do dzisiaj jest najrzetelniejsz¹ metod¹
konstruowania solidnych obudów. B&W dowo-
dzi, ¿e nawet bardzo grube, sztywne i ciê¿kie
œcianki bêd¹ Ÿród³em rezonansów, a pojedyncze
masywne wzmocnienie te¿ nie rozwi¹¿e proble-
mu. Lepsza jest konstrukcja nawet l¿ejsza, z³o¿o-
na z cieñszych p³yt, ale gêœciejsza - trzymaj¹ca
wszystkie œcianki zewnêtrzne w wielu miejscach.

Samo wygiêcie œcianek te¿ jest doskona³ym
sposobem na ich usztywnienie, bez zwiêkszania
masy, a niezale¿nie od tego prowadzi równie¿ do
redukcji fal stoj¹cych. Boczne œcianki konstrukcji
serii 800 s¹ wygiête w takim stopniu, ¿e z ty³u
³¹cz¹ siê bezpoœrednio... a tak naprawdê wcale
siê nie ³¹cz¹, bo ca³oœæ wykonano z jednego ka-
wa³ka 35-mm sklejki, któr¹ uformowano w taki
sposób na potê¿nej maszynie, której “kopyto”
ma kszta³t ca³ej obudowy. Fabryka obudów nie
znajduje siê ani w Wlk. Brytanii, ani w Chinach,
ani w Polsce, lecz w Danii, gdzie koszty, ale i ja-
koœæ, s¹ najwy¿sze. Patrz¹c z boku na skrzynie
800D i 801D, widaæ ponadto, ¿e œcianki dolna
i górna ustawione s¹ pod znacznym k¹tem, co
te¿ mo¿e s³u¿yæ redukcji fal stoj¹cych. Skosy te
bardzo pomagaj¹ architekturze,  zw³aszcza
potê¿nych 801D. Warto jednak wspomnieæ, ¿e
w³aœnie taka pozornie nienowoczesna, pêkata
obudowa, w której ¿aden z wymiarów nie jest
wyraŸnie uprzywilejowany wzglêdem pozosta-
³ych (jak w w¹skich i wysokich obudowach), jest
najlepsza pod wzglêdem niskiej podatnoœci na
generowanie fal stoj¹cych. W œrodku jest te¿
sporo wyt³umienia (g¹bki) ulokowanego bezpo-
œrednio przy œciankach, ale przestrzeñ wokó³
g³oœnika i tunelu jest wolna – dziêki temu uk³ad
rezonansowy bas-refleksu mo¿e pracowaæ swo-
bodnie.
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Sekcja  œrednio-wysokotonowa  jest
w obydwu modelach bliŸniacza pod wzglê-
dem konstrukcji mechanicznej i wyposa-
¿enia w przetworniki. Wyzwolenie g³oœ-
ników œredniotonowego i wysokotono-
wego z objêæ g³ównej obudowy nast¹pi-
³o ju¿ w czasach staro¿ytnych Matrixów
801 i 802, natomiast b³yszcz¹ce, op³y-
wowe skorupy z Marlanu pojawi³y siê w 
konstrukcjach  serii  Nautilus 800, i one
najbardziej (a mo¿e tylko one) mia³y na-
prawdê coœ wspólnego z idea³ami Nauti-
lusa Wielkiego. Jest to bowiem forma
obudowy zbli¿aj¹ca siê do idea³u, w któ-
rym fala od tylnej strony membrany zo-
staje ca³kowicie i bezkolizyjnie poch³o-
niêta, bez odbiæ wracaj¹cych do g³oœnika.
Jednak badania przeprowadzone ju¿ po
narodzinach Nautilusa wskaza³y, ¿e proste
“odwrócone  tuby”  (rury  o  przekroju
zmniejszaj¹cym siê ku wylotowi) nie s¹ naj-
lepszym rozwi¹zaniem dla g³oœnika œrednio-
tonowego - w pewnym zakresie czêstotliwoœ-
ci pojawiaj¹ siê w nich rezonanse. Ze wzglêdu
na sposób rozpraszania fal na zewn¹trz kon-
strukcji, bardzo dobrym kszta³tem jest kula.
Drog¹ eksperymentów okreœlono, ¿e dla sekcji
œredniotonowej najlepsza bêdzie kula o œrednicy
ok. 30 cm, co jednak nie oznacza³o jeszcze, ¿e
problem zosta³ do koñca rozwi¹zany. Kula bo-
wiem jest podatna na rezonanse wewnêtrzne,
a ich redukowanie poprzez jej wyt³umienie we-
wn¹trz te¿ nie daje satysfakcjonuj¹cych rezulta-
tów – w testach ods³uchowych brzmienie traci³o
klarownoœæ, mimo ¿e pomiary wskazywa³y na
poprawne,  wolne  od  rezonansów  dzia³anie
uk³adu. Wreszcie okaza³o siê, ¿e najlepszym roz-
wi¹zaniem, w zadowalaj¹cym stopniu gasz¹cym
rezonanse wewnêtrzne bez nadmiernego udzia³u
wyt³umienia, jest po³¹czenie kuli i zwê¿aj¹cej siê
rurki – zamkniêtej z ty³u. W obudowie g³oœnika
œredniotonowego granica miêdzy czêœci¹ kulist¹
a tubow¹ jest wewn¹trz wyraŸnie zaznaczona,
choæ niewidoczna z zewn¹trz. Natomiast w ob-
rêbie g³oœnika wysokotonowego tuba ma czysto
nautilusowy kszta³t, czyli na ca³ej swojej d³ugoœci
zwê¿a siê, a jej koniec pozostaje otwarty.

Odrêbnym  tematem  jest  konsekwentnie
przeprowadzony plan separacji poszczególnych
elementów od drgañ pozosta³ych. Kula (tak j¹
w skrócie nazwijmy) œredniotonowa jest przy-
krêcona do g³ównej skrzyni poprzez grub¹
warstwê specjalnej gumy, a fajka wysokotono-
wego – analogicznym sposobem do kuli. Ale na
tym nie koniec, bo i same przetworniki s¹ wpra-
wione w kule z zachowaniem izolatorów. Wcale
nie by³o to ³atwe, zw³aszcza w przypadku g³oœni-
ka œredniotonowego, który jest przecie¿ doœæ
ciê¿ki. W swoim gnieŸdzie utrzymywany jest za
pomoc¹ d³ugiego prêta wkrêconego do uk³adu
magnetycznego, biegn¹cego przez ca³¹ d³ugoœæ
“kulotuby” i  koñcz¹cego s iê  w specja lnym
uchwycie z ty³u – i ten element równie¿ otoczo-

ny jest gumow¹, odsprzêgaj¹c¹ uszczelk¹. G³oœ-
nik wysokotonowy, dziêki mniejszej masie, móg³
zostaæ zainstalowany “na wcisk”. Natomiast
g³oœniki niskotonowe s¹ przykrêcone na sztywno
– co te¿ jest œwiadomym wyborem, a nie pójœ-
ciem na skróty, bo w zakresie czêstotliwoœci nis-
kich takie rozwi¹zanie jest akustycznie najlepsze.

Sam przetwornik œredniotonowy zmieni³ siê
najmniej – we wszystkich konstrukcjach trój-
dro¿nych aktualnej serii 800, jak i poprzedniej
serii Nautilus 800, pracuje 15-cm membrana
kewlarowa z zewnêtrznym zawieszeniem
w formie szcz¹tkowej. Rozpoznano, ¿e
konwencjonalne, du¿e zawieszenie z gu-
mowej fa³dy, chocia¿ niezbêdne dla pra-
cy  przy  du¿ych  amplitudach,  a  wiêc
w konstrukcjach g³oœników niskotono-
wych, jest Ÿród³em zniekszta³ceñ w za-
kresie œrednich tonów. A poniewa¿ uk³ad
drgaj¹cy g³oœnika œredniotonowego nie
jest nara¿ony na du¿e wychylenia, wiêc
zawieszenie mo¿na zredukowaæ do mini-
mum – i dlatego wokó³ membrany widzi-
my tylko cienk¹ obwódkê z pianki.

Na temat w³aœciwoœci membra-
ny kewlarowej pisaliœmy ju¿ tyle
razy, ¿e wybaczcie, a nawet po-

Najlepszy g³oœnik
œredniotonowy wed³ug

recepty B&W – kewlarowa
membrana, p³askie

piankowe zawieszenie,
neodymowy uk³ad magnetycz-

ny, aerodynamiczny kosz.

dziêkujcie – tym razem ani s³owa. Obecnie
wszystkie  œredniotonowce w konstrukcjach serii
800 maj¹ neodymowe uk³ady magnetyczne,
wczeœniej wystêpuj¹ce tylko w najwy¿szej kon-
strukcji Nautilus 800. Ich odlewane kosze maj¹
bardzo w¹skie ¿ebra, w minimalnym stopniu za-
burzaj¹ce przep³yw powietrza od tylnej strony
membrany.

Wraz z “kulotubow¹” obudow¹, warunki
akustyczne, stworzone przetwarzaniu œrednich
tonów s¹ idealne. Zak³adaj¹c, ¿e energia tylnej
strony membrany musi zostaæ wyt³umiona (od
za³o¿enia tego uwalniaj¹ siê tylko obudowy typu
“otwartej odgrody”, któr¹ B&W te¿ æwiczy³o
wiele lat temu na etapie przymiarek do Nautilu-
sa), mogê powiedzieæ z ca³¹ pewnoœci¹, ¿e nie
ma na œwiecie kolumn, które choæby zbli¿y³y siê
do rozwi¹zañ i rezultatów uzyskanych przez
B&W w tym zakresie czêstotliwoœci.

Trudno o bardziej op³y-
wowy kszta³t obudowy
g³oœników œredniotono-
wego i wysokotonowe-
go, który pomaga
dobremu rozpra-
szania fal.

Obudowa œredniotonowego “przebija”
g³ówn¹ skrzyniê, uchwyt z ty³u jest
wprawiony w izoluj¹c¹
drgania uszczelkê.
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G³oœnik wysokotonowy i jego fajka jak bajka.

O diamentowej kopu³ce te¿ ju¿ pisaliœmy, ale tylko raz, mo¿e dwa ra-
zy... wiêc do trzech razy sztuka. Ten najmniejszy element w konstrukcji
800D i 801D jest najbardziej presti¿owy, i dlatego has³o “Diamond” patro-
nuje w zasadzie ca³ej nowej serii 800 (chocia¿ wcale nie wszystkie jej mo-
dele maj¹ diamentowy wysokotonowy). Wybór materia³u, z jakiego wyko-
nywana jest kopu³ka wysokotonowa, ma szczególne znaczenie w g³oœniko-
wym œwiecie. Podczas projektowania kolumn konstruktor staje przed dzie-
si¹tkami sytuacji, w których musi dokonywaæ wyboru. Jednak decyzja w ob-
rêbie tego niewielkiego fragmentu ca³ego skomplikowanego uk³adu zakra-
wa niemal¿e na deklaracjê œwiatopogl¹dow¹, a nie tylko rozstrzygniêcie
techniczne. Nawet wœród audiofilów, wcale nie aspiruj¹cych do miana kon-
struktorów, jedna z najczêœciej rozwa¿anych kwestii dotyczy w³aœnie mate-
ria³u, z jakiego wykonana jest kopu³ka wysokotonowa, a niemal ka¿dy
przed zakupem zespo³ów g³oœnikowych sprawdza, czy ta zainstalowana
w interesuj¹cych go kolumnach nale¿y do gatunku lubianego czy te¿ nie.
Dlatego decyzja, jaka bêdzie kopu³ka wysokotonowa, do b³ahych nie nale-
¿y, a firmy które mog¹ pochwaliæ siê oryginalnymi rozwi¹zaniami na tym
polu, obiecuj¹cymi oczywiœcie lepsze brzmienie, g³oœno og³aszaj¹ swoje
sukcesy. I nie ma w tym wiele przesady. Od jakoœci i w³aœciwoœci tego
niepozornego fragmentu konstrukcji rzeczywiœcie zale¿y bardzo wiele. ¯e-
by efektywnie przetwarzaæ niskie czêstotliwoœci, potrzebujemy du¿ych po-
wierzchni drgaj¹cych; ¿eby z podobn¹ skutecznoœci¹ promieniowaæ wyso-
kie, wystarczy ma³a kopu³ka. Takie warunki dyktuje fizyka. A nasz s³uch jest
wyczulony na zniekszta³cenia w zakresie wysokich czêstotliwoœci znacznie
bardziej ni¿ w zakresie niskich.

Etapy
produkcji

diamentowych
kopu³ek: ma³e
stado zaraz po
uformowaniu,

wycinanie
laserem krawêdzi

zewnêtrznej,
sprawdzenie

gruboœci.
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Wiêkszoœæ kopu³ek wysokotonowych mo¿na
zakwalifikowaæ do dwóch podstawowych gatun-
ków – miêkkich i twardych, które dzia³aj¹ w is-
totnie odmienny sposób. Kopu³ki miêkkie (re-
prezentowane przede wszystkim przez kopu³ki
tekstylne, jedwabne) dziêki swojej elastycznoœci
maj¹ wysokie t³umienie drgañ wewnêtrznych,
przez co nie wykazuj¹ rezonansu na krañcu pas-
ma przenoszenia (break-up), ale i w pasmie u¿y-
tecznym nie zachowuj¹ siê idealnie, bo nie za-
chowuj¹ sztywnoœci. Odwrotnie kopu³ki twarde
(najczêœciej metalowe), które zachowuj¹ sztyw-
noœæ w szerokim zakresie czêstotliwoœci, ale
kosztem rezonansu, który wreszcie sygnalizuje
“³amanie siê” membrany. I nawet je¿eli rezonans
ten wystêpuje poza granic¹ pasma akustycznego
(s³yszalnego przez ucho ludzkie), czyli powy¿ej
20 kHz, to nadal ma negatywny wp³yw na
brzmienie, poniewa¿ w zakresie nawet jednej
oktawy poni¿ej wywo³uje przesuniêcia fazowe
i pokazuje odpowiedŸ impulsow¹ obci¹¿on¹
“dzwonieniem”. Podobnie liczna grupa produ-
centów wybra³a szko³ê kopu³ek jedwabnych, jak
kopu³ek metalowych. Do tej drugiej zapisa³ siê
niegdyœ B&W, i do dzisiaj wytrwa³ przy idei ko-
pu³ek twardych, jednak musia³ wreszcie po¿eg-
naæ siê z metalami. Dalsze udoskonalanie stoso-
wanych wczeœniej przez wiele lat kopu³ek alumi-
niowych nie przynosi³o ju¿ wymiernych rezulta-
tów. W najlepszych uda³o siê doci¹gn¹æ break-up
do 30 kHz (przy kopu³ce o œrednicy 26 mm), ale
ju¿ nie wy¿ej. Jak wskazuj¹ parametry, zastoso-
wanie innego popularnego w kopu³kach metalu –
tytanu – równie¿ nie przynios³oby wyraŸnej po-
prawy. Dopiero beryl dawa³by nowe mo¿liwoœci
– metal rozpoznany jako akustycznie absolutnie
najlepszy, ale technologicznie bardzo k³opotliwy
i przez to drogi. Jednak koszty mia³yby tu zna-
czenie drugorzêdne, niewiele brakowa³o, a beryl
pojawi³by siê w najlepszych konstrukcjach B&W,
gdyby nie dwa fakty: francuski Focal (JMlab)
uprzedzi³ B&W i jako pierwszy wprowadzi³ beryl
do swoich referencyjnych modeli, co postawi³o
B&W w niewygodnej pozycji (ewentualnego)
drugiego, nie daj¹c szansy na zdobycie miana li-
dera berylowej innowacji; po drugie na horyzon-
cie pojawi³ siê materia³ jeszcze lepszy - i nie by³
to ju¿ ¿aden metal, bo jako siê rzek³o, lepszego
od berylu n ie ma.  Diament – w dodatku
jak¿e efektowne, u¿yteczne marketingowo has-
³o! Ale jak oni to zrobili? Oczywiœcie to nie natu-
ralny diament, oszlifowany do postaci kopu³ki, to

diament przemys³owy. Jako taki znany ju¿ od
ponad 50 lat, ale uformowanie cienkiej kopu³ki
wymaga³o zastosowania specjalnej technologii
polegaj¹cej na osadzaniu siê cz¹steczek wêgla na
powierzchni o wymaganym kszta³cie w ekstre-
malnie wysokiej temperaturze, w której uzyskuj¹
one strukturê kryszta³ów diamentu.

Czêstotliwoœæ “break-upu” 26-mm kopu³ki
diamentowej zostaje przesuniêta a¿ do 74 kHz;
co wiêcej, na charakterystyce przetwarzania nie
pojawia siê rezonans nawet przy tej czêstotli-
woœci, bo dziêki odpowiedniemu profilowi ko-
pu³ki i przesuniêciom fazowym miêdzy jej frag-
mentami, zostaje on samoistnie “wyciszony”.
Skutkiem jest jednak charakterystyka, która nie
siêga owych 74 kHz, ale ³agodnie opada ju¿ po-
wy¿ej 10 kHz. Przy 33 kHz mamy spadek –6 dB,
co jest jednak wynikiem zupe³nie satysfakcjonu-
j¹cym. Diamentowa kopu³ka B&W nie jest bo-
wiem supertweeterem  w potocznym znaczeniu,
nie s³u¿y forsowaniu górnej granicy przetwarza-
nego pasma daleko poza pasmo akustyczne, ale
ma doprowadziæ do perfekcji przetwarzanie
w zakresie s³yszalnym przez cz³owieka.

Niezwyk³e wyrafinowanie diamentowego g³oœ-
nika wysokotonowego i perfekcja jego brzmienia
sk³oni³y konstruktorów B&W do zmiany sposobu
filtrowania, a w konsekwencji te¿ zmiany niektó-
rych priorytetów stawianych dzia³aniu zwrotni-
cy. Wczeœniej B&W stosowa³o filtry wy¿szego
rzêdu, które umo¿liwia³y osi¹gniêcie dobrej li-
niowoœci przetwarzania, a tak¿e utrzymanie ta-
kiej samej polaryzacji g³oœników, co z kolei pro-
centowa³o dobrym skupieniem pozornych Ÿró-

de³ dŸwiêku i koherencj¹ brzmienia. Coœ siê nie
zgadza? Zgodnie z podrêcznikami, s³u¿yæ temu
powinny filtry 1.  rzêdu? Tylko ¿e chocia¿ powin-
ny, to nie chc¹, bo aby unikn¹æ g³êbokiej zapaœci
na charakterystyce przetwarzania w zakresie
czêstotliwoœci podzia³u, wbrew elementarnym
schematom trzeba odwracaæ polaryzacjê g³oœni-
ka wysokotonowego, i ca³¹ ideê liniowej fazy
szlag trafia. Powodem tego s¹ dodatkowe prze-
suniêcia fazowe, wnoszone przez same g³oœniki,
jak i po³o¿enie ich cewek w ró¿nych odleg³oœ-
ciach od miejsca ods³uchowego.

Mimo to w nowych modelach serii 800 zasto-
sowano filtr 1. rzêdu dla g³oœnika wysokotono-
wego, bez odwracania jego polaryzacji, wysuwa-
j¹c jego cewkê przed cewkê g³oœnika œrednioto-
nowego i nie wywo³uj¹c dziury na charakterysty-
ce... poniewa¿ g³oœnik œredniotonowy jest pod³¹-
czony przez filtry elektrycznie 2. rzêdu (zaró-
wno górnoprzepustowy, jak i dolnoprzepusto-
wy). Natomiast sekcja niskotonowa odcinana jest
filtrem 3. rzêdu. Jak widaæ, filtry 1. rzêdu wcale
nie staj¹ siê now¹ religi¹ panuj¹c¹ w B&W – cho-
dzi³o raczej o koncepcjê jak najprostszego filtra
dla g³oœnika wysokotonowego, aby jak najmniej
wp³yn¹æ na jego szlachetne diamentowe brzmie-
nie, a tak¿e skorygowaæ jego opadaj¹c¹ charak-
terystykê w pasmie przepustowym. Ale ten spo-
sób filtrowania wprowadzono do wszystkich mo-
deli serii 800, a wiêc tak¿e do tañszych kon-
strukcji wykorzystuj¹cych kopu³ki aluminiowe.
Zwrotnica B&W jest wiêc zupe³nie nieortodok-
syjna, skomponowana z takich filtrów, jakie by³y
w danym miejscu najodpowiedniejsze. B&W
spe³ni³o swoje trzy najwa¿niejsze postulaty, któ-
re zosta³y okreœlone na podstawie prób ods³u-
chowych: g³oœnik wysokotonowy jest pod³¹czony
przez najprostszy filtr jednoelementowy, wszyst-
kie g³oœniki s¹ ustawione w tej samej polaryzacji,
charakterystyka przetwarzania nie jest zaburzana
powa¿nymi zapad³oœciami – chocia¿ nie by³o te¿
najwa¿niejsze ani w tej sytuacji mo¿liwe, aby re-
prezentowa³a idealn¹ liniowoœæ.

W konstrukcjach nowejserii 800 g³oœnik
wysokotonowy przesuniêto do przodu,

co by³o konieczne dla skorygowania
fazy przy zastosowa-

niu nowego
sposobu

filtrowania.

Terminal
przy³¹czeniowy 800D
– oczywiœcie komplet
zacisków WBT.
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Wybór rodzaju filtrowania zawsze jest spraw¹, któr¹ mo¿na dyskuto-
waæ, przedstawiaj¹c plusy i minusy okreœlonych rozwi¹zañ, natomiast wi-
dz¹c jakoœæ samych elementów, jakie zastosowano w zwrotnicach 800D
i 801D (i prawdopodobnie w pozosta³ych modelach serii 800), mo¿na byæ
pewnym, ¿e firma nie po¿a³owa³a. Cewki wy³¹cznie powietrzne, a konden-
satory wy³¹cznie polipropylenowe, renomowanej firmy Mundorf, za wyj¹t-
kiem kondensatora dla g³oœnika wysokotonowego, który jest... olejowy,
a wiêc jeszcze lepszy. Nie podniecam siê egzotycznymi komponentami
zwrotnic i s¹dzê, ¿e coraz czêœciej s¹ przeceniane i traktowane jak fetysze,
jednak wiele kolumn firmowych, nawet bardzo drogich, nie utrzymuje
choæby pewnego standardu, który powinien byæ obowi¹zkowy powy¿ej
okreœlonego pu³apu cenowego. Na tym tle zwrotnice 800D i 801D wygl¹-
daj¹ fantastycznie, chocia¿ s¹ tylko kolejnym elementem w uk³adance poka-
zuj¹cej nadzwyczajn¹ dba³oœæ o ka¿dy szczegó³ konstrukcji.

Zwrotnice schowano w coko³ach, dziêki czemu s¹ ca³kowicie odsepa-
rowane od g³ównych skrzyñ, powstaj¹cego w nich ciœnienia, a w du¿ym
stopniu tak¿e od wibracji. Stalowe coko³y s³u¿¹ te¿ jako radiatory dla re-
zystorów zwrotnicy. Na coko³ach zainstalowano zaciski przy³¹czeniowe –
po dwie pary, do bi-wiringu / bi-ampingu. Zarówno w 800D, jak i 801D s¹
to elementy WBT, ale innego typu i inaczej ustawione. Pewn¹ ciekawostk¹
s¹ kolce, których... nie ma. Tutaj B&W odpuœci³o, co zupe³nie zrozumia³e,
bo stawianie na kolcach ponad 100-kilogramowych skrzyñ by³oby ju¿ szczy-
tem audioszaleñstwa. Co gorsza (dla idei) i co wiêcej (dla wygody), w co-
ko³ach zainstalowano kulowe nó¿ki, dziêki którym kolumny mo¿na w miarê
wygodnie przesuwaæ. Pierwsze do pokoju ods³uchowego wjecha³y...

Po odkrêceniu
dolnej p³yty coko³u, widzimy zwrotnicê –
w konstrukcji 801D podzielon¹ na dwie p³ytki, z filtrami dla sekcji
niskotonowej (dwie wiêksze cewki i para bia³ych kondensatorów)
i œrednio-wysokotonowej. Rezystory wyprowadzono poza p³ytki,
mocuj¹c je bezpoœrednio do coko³u, który pomaga w ich ch³odzeniu.

W uk³adzie 800D kondensator g³oœnika wysokotonowego zas³u¿y³
sobie na oddzieln¹ p³ytkê; pojawi³ siê trzeci rezystor – w obwodzie

œredniotonowego – a wszystkie trzy zgromadzono na czwartej p³ytce.
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Spójrzmy na zagadkê koegzystencji dwóch
tak bliskich cenowo konstrukcji jeszcze
raz. Podstawowe za³o¿enie, przedstawio-

ne na pocz¹tku artyku³u, jest takie, ¿e B&W z jednej
strony chcia³o kontynuowaæ klasykê “beczkowa-
tych” 801-nek, wci¹¿ szanowanych na Abbey Road,
a z drugiej strony firma zdawa³a sobie sprawê, ¿e
kszta³t tych kolumn nie jest ostatnim krzykiem
mody. Postanowi³a wiêc stworzyæ bardziej przy-
stojn¹ mutacjê 801-nek, czyli w³aœnie 800-tki,
które, i nie ma ku temu naprawdê wa¿nych prze-
szkód, gra³yby bliŸniaczo, a co najmniej bardzo
podobnie. I wcale nie chodzi o sugeruj¹ce to
podstawowe parametry, podsuwane przez pro-
ducenta, ale o zbie¿noœæ konstrukcyjn¹. Je¿eli
brzmienie 801-tek jest wzorcowe, to po co wy-
wa¿aæ otwarte drzwi? Od których kolumn zaczy-
naæ – wydaje siê to obojêtne, zw³aszcza w takim
przypadku. Zacz¹³em od 801D. Potem musia³a
nast¹piæ doœæ d³uga przerwa, aby parê 801D od-
sun¹æ na bok, a do pokoju wtoczyæ jeszcze ciê¿-
sze 800D. 125 kg ¿ywej wagi, na szczêœcie na
kó³kach. Potem ustawiæ je dok³adnie w tym sa-
mym miejscu co wczeœniej 801D, dobrze wycelo-
waæ w miejsce ods³uchowe, pod³¹czyæ w bi-wi-
ringu... a czas p³ynie, a ja siê zaczynam denerwo-
waæ, czy nie utracê kontaktu z brzmieniem s³u-
chanych wczeœniej 801-nek. Bo nawet je¿eli ró¿-
nice s¹ znikome, to jestem tu po to, aby je
uchwyciæ i opisaæ. A w takiej sytuacji czas jest na
wagê z³ota. Ale od pierwszych dŸwiêków, jakie
pop³ynê³y z 800D, wiedzia³em, ¿e dam sobie
z tym radê. Dla odczytania ró¿nic miêdzy 800D
a 801D kilkuminutowa przerwa na pewno nie ma
¿adnego znaczenia. Ale te¿ na pewno nie s¹ to
kolumny, które próbuj¹ ró¿niæ siê na si³ê – wrêcz
przeciwnie, s¹ do siebie bardzo podobne... sk¹d
wiêc taka ³atwoœæ w ich rozró¿nieniu? Ano st¹d,
¿e s¹ to kolumny – obydwie - o nadzwyczaj bo-
gatym brzmieniu, na razie najogólniej to ujmuj¹c
– wiêc wystarczy w nim i elementów, które
okreœlaj¹ ich zbie¿noœæ, i tych jest oczywiœcie
najwiêcej, ale te¿ nie brakuje indywidualnych ry-
sów, dziêki którym ³atwo jest rozpoznaæ. Tak
jak byœmy s³yszeli dwa wykonania tego sa-
mego utworu, w dodatku tego samego
artysty, ale z dwóch ró¿nych koncer-
tów. Przecie¿ wystarczy kilka inaczej
akcentowanych momentów, a tym
bardziej inaczej poprowadzona
solówka, aby nie by³o w¹tpliwoœ-
ci, ¿e chodzi o ró¿ne nagrania.
Która wersja jest lepsza... do

tego wrócê, ale na pewno najwa¿niejsze pozo-
staje, o co generalnie w brzmieniu 800D / 801D
chodzi.

Wra¿enie dominuj¹ce od pocz¹tku do koñca
sesji, dotycz¹ce wszystkich aspektów i wymia-
rów brzmienia, to ca³kowity porz¹dek, poczucie
muzycznej rzeczywistoœci i oczywistoœci – nie
mia³em w¹tpliwoœci, ¿e to co s³yszê, powinno
brzmieæ w³aœnie tak, a nie inaczej. A¿ mnie to
zaniepokoi³o – czyli ka¿dy inny rodzaj brzmienia
by³by nieprawid³owy, fa³szywy? Doœwiadczenie
uczy, ¿e oczywiœcie nie, i nie rozwi¹¿ê tej we-
wnêtrznej sprzecznoœci. Aby dojœæ do jakiegoœ
porz¹dku uznajê, ¿e brzmienie 800D / 801D na-
le¿y do tego zbioru brzmieñ referencyjnych, któ-
re s¹ kompletne, skoñczone i nie pozostawiaj¹
ju¿ pola do popisu dla ¿yczeñ, aby cokolwiek
w nich poprawiaæ. Takich przypadków mia³em
w ¿yciu tyle, ¿e policzy³bym je na palcach jednej
rêki. Bez efekciarstwa i spektakularnoœci, we-
wnêtrznie napiêtej lub porywczej dynamiki, basu
nadêtego albo wy¿y³owanego, góry nadaktywnej
lub zmanierowanej aksamitnoœci¹, œrednicy twar-
dej i konturowej czy ocieplonej i zaokr¹glonej,
hiperprzestrzeni albo skumulowania wszystkiego
na pierwszym planie... próbowa³em ³apaæ je na
b³êdach czy samego siebie na œladach nieukon-
tentowania subtelnoœciami barwy, jakimœ szcze-
gó³em... w  koñcu  do  czegoœ  trzeba  siê przy-
czepiæ, choæby dla samej higieny, w koñcu ¿aden
sprzêt nie jest doskona³y. Ale niedoskona³oœci
800D / 801D pozostaj¹ poza moj¹ percepcj¹. Je-
dyne co mogê powiedzieæ dla obni¿enia tempe-
ratury uczuæ, to tylko tyle, ¿e podobnie jak inne
brzmienia z najwy¿szej pó³ki, to te¿ nie powodu-
je (przynajmniej u mnie) dreszczy, nie rzuca na
kolana, nie zapominam, jak siê nazywam i gdzie
siê znajdujê, nie zaczynam biæ brawo, daj¹c
siê ponieœæ iluzji, ¿e to dŸwiêk na ¿ywo. Ale od
dawna zdajê sobie sprawê, ¿e takie doznania

mnie nie czekaj¹, ¿e muzyka na ¿ywo to muzyka
na ¿ywo, a sprzêt, nawet najlepszy, to tylko i a¿
sprzêt – najlepszy. Wyra¿aj¹c to najmniej poe-
tycko, to brzmienie jest dla mnie ca³kowicie sa-
tysfakcjonuj¹ce, a wiêc bardzo dobre pod ka¿-
dym wzglêdem. Na podstawie równie¿ wczeœ-
niejszych testów mogê sformu³owaæ doœæ uni-
wersaln¹, odnosz¹c¹ siê do ró¿nych urz¹dzeñ,
a prawdopodobnie tak¿e do ró¿nych s³uchaczy,
regu³ê pozwalaj¹c¹ szybko okreœlaæ preferencje
– czy coœ nam siê podoba bardzo, czy tylko tro-
chê albo w ogóle. Otó¿ przy zdecydowanej
wiêkszoœci kolumn, doœæ szybko przeskakujê
z utworu na utwór, po wys³uchaniu powiedzmy
minutowej próbki, chc¹c ju¿ poznaæ nastêpn¹,
i  w ten sposób sprawnie ustal iæ mo¿liwoœci
i w³aœciwoœci testowanych kolumn. W tym dzia-
³aniu nie ma wiele miejsca na delektowanie siê
muzyk¹, jest to praca wykonywana bez bólu, ale
i bez radoœci. Natomiast siedz¹c przed par¹ 801-
nek, s³ucha³em i z zaciekawieniem, i z przyjem-
noœci¹ ca³ych utworów; nie musia³em przecho-
dziæ do nastêpnego, aby mieæ nadziejê, ¿e coœ siê
wydarzy; ka¿dy kolejny dŸwiêk ze znanych ju¿
kawa³ków by³ wydarzeniem. Wyst¹pi³ jednoczeœ-
nie efekt odnajdywania szczegó³ów, wybrzmieñ,
których nie dostrzega³o siê wczeœniej, a zarazem
efekt wci¹gania w sam¹ muzykê, w jej spójnoœæ
i artystyczny sens. Rzeczywiœcie by³o mo¿e tro-
chê tak, jakby przede mn¹ pojawiali siê kolejni
wykonawcy, a ja chcia³em ich s³uchaæ nie dlate-
go, ¿e uprawiana przez nich muzyka jest w moim
guœcie, ale dlatego, ¿e s³ysza³em ich zaanga¿owa-
nie nadaj¹ce wczeœniej ma³o ciekawym nagra-
niom znacznie wiêcej smaku. I ta zdolnoœæ nie
mia³a umocowania w jakimœ typowym dla rela-
cji ods³uchowych komponencie charakterystyki
brzmienia – w nasyconym œrodku, dynamicznym
basie itp. W ka¿dym razie nie w pojedynczym,
a we wszystkich naraz.

Wymiary 800D podawane
w katalogu uwzglêdniaj¹
szeroki i g³êboki cokó³,
st¹d nie zdradzaj¹ tak

wielkiej ró¿nicy w wiel-
koœci samych obudów.

W rzeczywistoœci 801D
maj¹ ok. dwukrotnie

wiêksz¹ objêtoœæ.
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Próbuj¹c jednak trochê na si³ê, z reporters-
kiego obowi¹zku, wejœæ w szczegó³y charakte-
rystyki, naj³atwiej odnieœæ siê do basu, bo tutaj
pojawiaj¹ siê ró¿nice miêdzy 800D a 801D. Zno-
wu jednak trzeba zacz¹æ od tego, ¿e w obydwu
przypadkach mamy do czynienia z “basem na
maksa” – oczywiœcie pod wzglêdem jakoœci. Za-
skoczy³o mnie, ¿e 801D nie maj¹ ¿adnego prob-
lemu z nadmiarem czy kontrol¹ basu. S³ucha³em
ich w pomieszczeniu ok. 25 m3, uwaga wiêc – nie
ma siê czego baæ. Zastêpowanie ich 800-tkami
czy mniejszymi 802-kami nie powinno wynikaæ
z uprzedzeñ dotycz¹cych jakoby zbyt potê¿nego
basu 801-nek dostosowanego rzekomo wy³¹cz-
nie do bardzo du¿ych pomieszczeñ, i to studyj-
nych. Nieprawda! Nie traæmy tej szansy bez
wa¿nego powodu. Bas z 801D jest idealny, ideal-
ny. Ani za ma³o, ani za du¿o, ma piêkn¹, gêst¹
konsystencjê, pokazuje kontury dŸwiêków i so-
czyœcie je wype³nia, ma wielki potencja³, ale nie
gubi delikatnych faktur, potrafi trzymaæ rytm, jak
te¿ pomasowaæ, piêkne jest w nim doskona³e
zrównowa¿enie, uniwersalnoœæ i  dojrza³oœæ,
uwolnienie od sk³onnoœci i ¿¹dz... basowa nirwa-
na. Z kolei 800D prowadzi niskie tony jeszcze
¿ywiej, w sposób bardzo zró¿nicowany – œredni
bas ma znamiona twardoœci, która doskonale
podkreœla tempo, sam najni¿szy bas ma trochê
przyjemnego zaokr¹glenia – ale bez kompromi-
sów przy separowaniu dŸwiêków, cokolwiek siê
wydarzy, zostaje pokazane natychmiast i wyraŸ-
nie. ¯adnej magmy, “basowej chmury”. 800D da-
j¹ trochê wiêcej wy¿szego podzakresu basu,
gdzie idzie on z mocnymi konturami, jest te¿
znamiê charakterystycznej ¿ylastoœci, spotykanej
tylko w najmocniejszych kolumnach. Czy ozna-
cza to, ¿e bas z 800D jest jednak bardziej zwarty
i spójny ni¿ z 801D? Nie, jest po prostu inny. Jest
bardziej jak bas elektryczny, a bas 801D jak akus-
tyczny.

Styl œrednich tonów to neutralnoœæ, plastycz-
noœæ, dok³adnoœæ, ani pogrubieñ w dolnych re-
jestrach, ani przejaskrawienia w górnych, kom-
pletne scalenie z gór¹ pasma. A tutaj pracuje dia-
mentowa chluba ca³ej serii, która lubi pokazaæ
i dynamikê, i detale, ale tak¿e powietrze, tyle ¿e
nie poprzez eksponowanie samego skraju pasma
- wysokie tony s¹ piêknie wklejone w ca³oœæ, co
ma mo¿e najwa¿niejsze znaczenie dla osi¹gniêcia
stuprocentowego porz¹dku na scenie, homoge-
nicznoœci, naturalnoœci, organicznoœci. Instru-
menty maj¹ swoje dobrze okreœlone miejsca, ale
przestrzeñ miêdzy nimi nie jest pusta, wype³nia
j¹ delikatna tkanka studyjnego pog³osu.

Jest i ciep³o, i blask muzyki, i niezwyk³a dla
tak du¿ych kolumn zwinnoœæ i kontrola w ca³ym
pasmie. Czujemy przy nich komfort brzmienia
pe³nego, swobodnego i jednoczeœnie subtelnego.
Szczególnie przy potê¿nych 801D docenia³em
urok dŸwiêków poruszaj¹cych siê z tak¹ gracj¹,
maluj¹ one bardzo du¿y, barwny, piêknie skom-
ponowany obraz dŸwiêkowy. Pokazuj¹ jak na
d³oni ró¿nice w jakoœci nagrañ, ale tylko pokazu-

j¹, a nie wykrzykuj¹. Precyzyjny, ale i przyjazny
dŸwiêk, bez œladów nerwowoœci i narowistoœci.

800D to w zakresie œrednicy równie¿ pe³na
neutralnoœæ wraz z piêknym nasyceniem ni¿sze-
go podzakresu,  bogatym w informacje prze-
jœciem w zakres basowy i minimalnie mniejsza
aktywnoœæ w wy¿szym podzakresie. Przy 800D
mia³em wysoki, ale przy 801D bardzo wysoki
stopieñ plastycznoœci i komunikatywnoœci. Mimo
niezwyk³ej dynamiki nie pojawi³a siê ani odrobina
szkodliwej ostroœci, przerysowania, utraty kont-
roli. Wysokie tony precyzyjnie okreœlaj¹ i wykañ-
czaj¹ atak ka¿dego dŸwiêku, czy to pierwszopla-
nowego, czy tylko elementu t³a. S¹ przy tym
czyœciutkie, g³adziutkie, a wiêc w pewien sposób
spokojne – ale na pewno nie jest ich ma³o.
Z ca³ego pasma dociera du¿o informacji, to ko-
lumny o fenomenalnej przejrzystoœci w ca³ym
pasmie. Musz¹ budziæ co najmniej szacunek,
a powinny i zachwyt ka¿dego, kto szuka brzmie-
nia obiektywnie bliskiego doskona³oœci. Tak,
obiektywizm jest tu mo¿liwy. Unikanie odpowie-
dzialnoœci za kategoryczne stwierdzenia jest ³at-
wiejsze, a nawet politycznie poprawne. W tym
przypadku nie mam w¹tpliwoœci, ¿e najuczciw-
sze jest jasne postawienie sprawy, a nie genero-
wanie zastrze¿eñ.

Rywalizacja “800D vs 801D” jest umowna. To
przecie¿ nie prawdziwi konkurenci, ale jakby
dwie wersje zasadniczo tej samej konstrukcji.
Oczywiœcie, skoro s¹ dwa modele, to ludzie bêd¹
siê zastanawiaæ, który wybraæ. Pogl¹d w tej spra-
wie te¿ mam ju¿ jasny. Nie ma sensu próba wska-
zywania “zwyciêzcy”. I tutaj wcale nie idê na ³at-
wiznê, bo przecie¿ elegancko by³oby stwierdziæ,
¿e jednak dro¿sze o kilkanaœcie tysiêcy 800D
graj¹ odrobinê, chocia¿ odrobinê lepiej. A nie
graj¹ ani odrobinê lepiej, ani odrobinê gorzej, tyl-
ko odrobinê inaczej.

Od 800D bardziej ró¿ni¹ siê wygl¹dem ni¿
dŸwiêkiem, i to bêdzie pewnie w wiêkszym stop-
niu decydowaæ o wyborze. Moje wnioski s¹ na-
stêpuj¹ce: aby pójœæ tropem brzmienia 801D
w konstrukcji smuklejszej, wymaga³o to zastoso-
wania dwóch mniejszych, ale kosztownych g³oœ-
ników niskotonowych, co jest chyba podstawo-
wym powodem wy¿szej ceny 800D. Byæ mo¿e
ceny  troszeczkê  podregulowano  z  powodów
marketingowych, aby jednak zauwa¿alnie siê
ró¿ni³y, dziêki czemu ostatecznie hierarchia mo-
deli w serii jest uporz¹dkowana.

Dlatego, je¿eli nie dyskwalifikujemy 801D ze
wzglêdu na wielkoœæ, powinniœmy ich koniecznie
pos³uchaæ, albo co najmniej poznaæ ten test, i na
podstawie porównania brzmieñ zdecydowaæ, co
nam bardziej pasuje. I je¿eli zdecydujemy siê
801-nki, to jeszcze zostanie nam na dobre kable
(sieciowe, he, he). Kto nie chce wje¿d¿aæ do po-
koju z  801-kami, musi trochê dop³aciæ, zafund-
owaæ sobie 800D, ale jako bonus bêdzie mia³ sa-
tysfakcjê posiadania presti¿owego, najwy¿szego
modelu.

800D
Cena (para)[z³] 82 000
Dystrybutor AUDIO KLAN

www.audioklan.com.pl

Wykonanie i komponenty
Tyle pomys³ów, patentów i doskona³ych elementów,
¿e mo¿na by nimi obdzieliæ kilka referencyjnych kon-
strukcji innych firm. Najbardziej kapryœni klienci mog¹
¿yczyæ sobie wiêkszego wyboru oklein, ale w samej
technice nie ma nic do poprawienia. Piekielne g³oœniki
niskotonowe, bezkompromisowy œredniotonowy, dia-
ment wysokotonowy, w ka¿dej sekcji bezb³êdne obu-
dowy, zwrotnica z najlepszych komponentów...

Laboratorium
Zrównowa¿ona i siêgaj¹ca bardzo nisko charakterysty-
ka przetwarzania, drobne, ale dobrze zbilansowane
w charakterystykach kierunkowych zafalowania na
prze³omie œrednich i wysokich tonów, wynikaj¹ce
z zastosowania ³agodnego filtrowania. Impedancja zna-
mionowo 4-omowa, bez k³opotliwych spadków, ale
efektywnoœæ umiarkowana.

Brzmienie
Piorunuj¹ca dynamika, bogactwo wra¿eñ basowych,
nasycenie, precyzja i klarownoœæ œrednich tonów, de-
talicznoœæ i szlachetnoœæ wysokich. Swobodne i do-
k³adne oddanie przestrzeni.

801D
Cena (para)[z³] 66 000
Dystrybutor AUDIO KLAN

www.audioklan.com.pl

Wykonanie i komponenty
Jedyne “ale” to wielkoœæ obudowy. Ale dziêki niej ma-
my wspania³y 40-cm g³oœnik niskotonowy, który dzia³a
nie gorzej ni¿ parka z 801D. Pozosta³e elementy ana-
logiczne jak w 800D – czyli perfekcja od A do Z.

Laboratorium
Rozci¹gniêcie basu do samych 20 Hz, przyzwoita
efektywnoœæ, a impedancja wcale nie jest trudna.

Brzmienie
Pe³ne, œwietnie zintegrowane, bardzo plastyczne.
Wszystkie wydarzenia na scenie narysowane precyzyj-
nie i namacalnie. Piêkny bas – i wcale nie za du¿o!

S³uchaj¹c 800D i 801D, nie zna³em jeszcze
wyników pomiarów, które robiliœmy póŸniej,
jednak pisz¹c tê relacjê, wiedzia³em ju¿ wszyst-
ko... i to, ¿e charakterystyki przetwarzania nie s¹
idealnie wyrównane, ¿e widaæ na nich wzniesie-
nie przy ok. 4 kHz. I móg³bym dorobiæ teoriê do
praktyki, albo w tym przypadku raczej praktykê
do teorii, i powym¹drzaæ siê, ¿e s³ychaæ by³o ja-
kieœ œlady podbarwieñ... Nie, nic takiego nie by³o
s³ychaæ, chocia¿ trochê szkoda, bo lubiê, kiedy
wyniki ods³uchów zgadzaj¹ z wynikami pomia-
rów. I jest tak w 99% przypadków. Ale nie
w tym. I równie¿ dlatego s¹ to kolumny zupe³nie
wyj¹tkowe.

Andrzej Kisiel

http://www.audio.com.pl/dystrybutorzy/audioklan
http://www.audio.com.pl/dystrybutorzy/audioklan
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HI-END

 rys. 3a. 800D, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2a. 800D, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 6a.  800D, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 5a.  800D, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Zarówno 800D, jak i 801D to kolumny zna-
mionowo  4-omowe.  Producent  w  katalogu
przedstawia je jako 8-omowe, ale te¿ w tym sa-
my wierszu (choæ w nawiasie) przyznaje, ¿e mi-
nima charakterystyki maj¹ wartoœci odpowiednio
3,1 i 3,5 oma (rys. 1a, 1b). A poniewa¿ minima
te pojawiaj¹ siê w zakresie niskich czêstotliwoœ-
ci, oznacza to w³aœnie to, co napisaliœmy w pier-
wszym zdaniu. Równie¿ przebiegi impedancji ob-
serwowane w ca³ym pasmie nie s¹ identyczne,
ale bardzo podobne. Widaæ zastosowanie analo-
gicznej konfiguracji filtrów, mo¿na te¿ odczytaæ
nieco ni¿sze strojenie bas-refleksu 801D. Ze
wzglêdu na nieco ni¿sze wspomniane minimum,
800D s¹ pod wzglêdem impedancji obci¹¿eniem
nieco trudniejszym od 801D, ale tej ró¿nicy kilku

niu przy ok. 2 kHz. Teoretycznie lepszym wy-
równaniem chwali siê 800D, bo jego charakte-
rystykê mo¿emy zmieœciæ w polu +/-2,5 dB, ale
i przebieg 801D, z jego nawet najdrobniejszymi
wyskokami, ³apiemy w +/-3 dB. Obydwie ko-
lumny œwietnie radz¹ sobie z przetwarzaniem
najni¿szych czêstotliwoœci, chocia¿ robi¹ to w
nieco ró¿ny sposób, tutaj pewn¹ przewagê wy-
kazuje 801D, zarówno ze wzglêdu na ni¿sz¹

rys. 4a.  800D, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, na wysokościach 90cm, 100cm i 110cm.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność [dB]* 86
Rekomendowana moc wzmac. [W]** 50−1000
Wymiary (WxSxG) [cm] 118x45x65
Masa [kg] 125

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

dziesi¹tych oma nie ma co demonizowaæ –
i mo¿na uznaæ, ¿e poniewa¿ minima nie spadaj¹
poni¿ej poziomu 3 omów, to problemu znalezie-
nia wzmacniacza, który da³by sobie z nimi radê,
nie ma w ogóle. Oczywiœcie takie kolumny, ze
wzglêdu na swoj¹ jakoœæ i zdolnoœæ przyjêcia du-
¿ych mocy, uciesz¹ siê z partnera, który bêdzie
zdolny daæ im du¿o pr¹du. Tym bardziej, je¿eli
bêdziemy chcieli zagraæ g³oœno – obydwie ko-
lumny maj¹ efektywnoœæ umiarkowan¹. 800D to
ok. 86 dB, 801D o jeden decybel wiêcej. Okazuje
siê, ¿e 15-calowy g³oœnik o w³os wygrywa z par¹
10-calowych, nawet tak napakowanych – zaró-
wno pod wzglêdem efektywnoœci, jak i rozci¹g-
niêcia niskich czêstotliwoœci. Oczywiœcie kon-
struktorzy nie pozwolili, aby w przetwarzaniu
801-nek bas dominowa³, wiêc dopasowali do je-
go poziomu resztê pasma.

Charakterystyki przetwarzania (rys. 2a, 2b)
s¹ równie¿ bardzo podobne, z charakterystycz-
nymi momentami – lokalnym wzmocnieniem
przy 4 kHz, nastêpuj¹cym po delikatnym os³abie-

Wszystkie
kondensatory
w filtrach
g³oœników
œredniotonowego
i wysokotonowego
800D s¹ najwy-
¿szego sortu.
Najambitniejszy
hobbista nie ma
tu ju¿ nic do
poprawiania.

czêstotliwoœæ spadku szeœciodecybelowego, jak
i sam kszta³t charakterystyki, stopniowo zwiêk-
szaj¹cej nachylenie, bez efektu “kolana” widocz-
nego na charakterystyce 800D przy 25 – 30 Hz
(i nie chodzi tutaj o szereg drobnych z¹bków).
W œlad za tym, przynajmniej teoretycznie, 801D
powinny zademonstrowaæ lepsze charakterystyki
impulsowe od 800D.

W  obydwu  przypadkach  widaæ  lokalne
wzmocnienie przy ok. 4 kHz; mo¿e jest ono
zwi¹zane z konkretn¹ osi¹ pomiaru, ustalon¹
przez nas na wysokoœci 1 metra? ¯eby to spraw-
dziæ, przeprowadziliœmy dodatkowe pomiary na
innych osiach (rys. 3a, 3b), czyli wysokoœciach
90 i 110 cm (zawsze z ustalonej odleg³oœci 1,5
m). Jak widaæ, ów wierzcho³ek trochê zmienia
po³o¿enie, ale nie znika.

rys. 1a. 800D, charakterystyka modułu impedancji.
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rys. 1b. 801D, charakterystyka modułu impedancji.

 rys. 3b. 801D, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2b. 801D, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 6b.  801D, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

rys. 5b.  801D, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Rutynowo przeprowadziliœmy te¿ pomiary
pod ró¿nymi k¹tami (15o i 30o) w p³aszczyŸnie
poziomej (na standardowej wysokoœci 1 m). Pod
k¹tem 30o pojawia siê os³abienie koncentruj¹ce
siê przy 2,5 kHz, nieco g³êbsze w przypadku
801D, ale przyznajê, ¿e mo¿e to byæ zwi¹zane
z niedok³adnoœci¹ pomiaru - wiêkszym k¹tem dla
801D ni¿ 800D (rys. 4a, 4b).

Sprawdziliœmy tak¿e wp³yw maskownic (za-
k³adanych na g³ówn¹ czêœæ obudowy z g³oœnika-
mi niskotonowy i przykrywaj¹cej g³oœnik œred-
niotonowy; kopu³ka ca³y czas by³a chroniona me-
talow¹ siateczk¹). Ciekawe, ¿e w przypadku
800D maskownica spowodowa³a lekkie zafalo-
wanie – dwudecybelowe wzmocnienie - w okoli-
cach 1 kHz, a przy 801D ju¿ nie (rys. 5a, 5b).

wy teoretycznie zbyt du¿ej – widocznie g³oœniki
niskotonowe 800D, czego zreszt¹ mo¿na oczeki-
waæ, widz¹c ich potworne uk³ady magnetyczne,
maj¹ bardzo niski wspó³czynnik dobroci Qts, dla
którego optymalne s¹ mniejsze objêtoœci. Ale
mniejsze objêtoœci to s³absze rozci¹gniêcie,
i chc¹c siêgn¹æ z basem ni¿ej, chocia¿ ju¿ kosz-
tem charakterystyk impulsowych, zawsze mo¿na
zastosowaæ obudowê wiêksz¹ – tak jak w przy-

rys. 4b.  801D, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, na wysokościach 90cm, 100cm i 110cm.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność [dB]* 87
Rekomendowana moc wzmac. [W]** 50−1000
Wymiary (WxSxG) [cm] 119x51x68
Masa [kg] 118

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

A teraz najg³êbsze tajemnice najg³êbszego
basu – dedykujemy je przede wszystkim kon-
struktorom, g³oœnikowym pasjonatom, bo dla
zwyk³ego u¿ytkownika nie maj¹ one ¿adnego
znaczenia. Rys. 6a i 6b pokazuj¹ “rozbiór” cha-
rakterystyk wypadkowych na charakterystyki
promieniowania samych g³oœników i otworów.
Zw³aszcza na charakterystykach 800D widaæ sze-
reg rezonansów w ca³ym zakresie niskich czês-
totliwoœci, które zdarza siê spotykaæ tylko przy
bardzo du¿ych konstrukcjach. Uk³ad bas-refleks
obudowy 800D dostrojono do 25 Hz, co tym
razem ustalamy przede wszystkim na podstawie
wyraŸnego wierzcho³ka charakterystyki ciœnienia
z otworu, a nie minimum amplitudy g³oœników
niskotonowych, gdy¿ to minimum zosta³o zamas-
kowane w³aœnie kilkoma paso¿ytniczymi rezo-
nansami (nie maj¹cymi ¿adnego wp³ywu na cha-
rakterystykê otworu). Wyostrzony wierzcho³ek
charakterystyki z otworu i ostatecznie charakte-
rystyka wypadkowa lekko zaklêœniêta pomiêdzy
25 Hz a 70 Hz wskazuje na zastosowanie obudo-

padku 800D. Za to strojenie 801D jest akademic-
kie. Tutaj, aby rozci¹gn¹æ charakterystykê do sa-
mego skraju pasma akustycznego (-6 dB przy 23
Hz – dok³adnie tak jak obiecuje producent), wy-
starczy³o daæ obudowê pod ka¿dym wzglêdem
optymaln¹ dla parametrów g³oœnika (nie da siê
ukryæ – wielk¹), dostrojon¹ do 20 Hz. Charakte-
rystyka ciœnienia z otworu ma wierzcho³ek ulo-
kowany przy czêstotliwoœci rezonansowej obu-
dowy, ale ju¿ nie wyostrzony, lekko zaokr¹glony,
a charakterystyka wypadkowa ³agodnie zwiêksza
nachylenie. Po tak dostrojonym uk³adzie nisko-
tonowym mo¿na siê spodziewaæ wszystkiego
najlepszego.
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P³ytka œrednio-wysokotonowa w 801D – dwie cewki
i dwa kondensatory tworz¹ filtr œrodkowoprzepus-
towy 2. rzêdu dla g³oœnika œredniotonowego, trzeci
kondensator i przymocowany do coko³u rezystor
obs³uguj¹ g³oœnik wysokotonowy.

http://www.audio.com.pl/komentarze.php?id=515
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