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B&W 805S
Monitor Audio PL100

Apetyczna parka. A nawet dwie parki. Rasowe
brytyjskie monitory. Z renom¹ brytyjskiego moni-
torowania mierzyæ siê mo¿e chyba tylko presti¿
w³oskiego sonusowego stylu i reputacja najwybit-
niejszych duñskich konstrukcji podstawkowych.

MONITOROWANIE
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BRYTYJSKIEBRYTYJSKIE
Apetyczna parka, a jednak zastanawia³em siê nad opublikowaniem tego testu.

Jesieni¹ ruszyliœmy z cyklem testów podstawkowych zespo³ów g³oœnikowych, który
zacz¹³ siê od modeli najtañszych, aby systematycznie przesuwaæ siê na wy¿sze
pu³apy ceny (i chyba jakoœci, chocia¿ nie by³o to regu³¹...). Id¹c tym tropem, od
listopada do marca przedstawiliœmy ju¿ 22 konstrukcje. A to wcale nie wszystko.
Zadanie uczyniliœmy jeszcze ambitniejszym, obiecuj¹c Czytelnikom i sobie, ¿e
w ci¹gu ca³ego cyklu ka¿da firma wyst¹pi tylko jeden raz, co pozwoli unikn¹æ
powtórek w prezentacjach sylwetek producentów, ich najwa¿niejszych technologii
itp. I tu jest pies pogrzebany – firmy B&W i Monitor Audio ju¿ wyst¹pi³y,
w numerze 12/2007, w grupie 2000 – 2500 z³. Tak nie mia³o byæ... A dlaczego tak
jest? W czasie planowania tego testu seria Platinum Monitor Audio by³a tylko
w zapowiedziach; zapisaliœmy siê u dystrybutora na test du¿ych PL300, ale
niedawno okaza³o siê, ¿e jesteœmy ustawieni w jakiejœ kolejce recenzentów
- adoratorów. To ma³o podniecaj¹ce i do tego ma³o higieniczne, te œlady brudnych
r¹k konkurencji... Zmieniliœmy wiêc opcjê na jeszcze dziewicze PL100. Dlaczego
jednak nie poprzestaliœmy na indywidualnej prezentacji PL100, a siêgnêliœmy te¿ po
niem³ode ju¿, choæ atrakcyjne B&W 805S? Test porównawczy zawsze wydaje siê
ciekawszy, zw³aszcza gdy coœ œwie¿ego porównujemy do czegoœ ju¿ przechodzone-
go, pardon, dobrze sprawdzonego.

Jednak co brytyjskie, to brytyjskie, generalnie trochê przereklamowane, kusz¹ce
przede wszystkim wielkimi tradycjami w rodzaju LS3/5 i sporadycznie najnow-
szymi osi¹gniêciami. Wobec pewnej k¹œliwoœci tego stwierdzenia trzeba z ca³ym
naciskiem stwierdziæ, ¿e B&W i Monitor Audio bêd¹ broniæ honoru brytyjskiego

monitorowania doskonale do tej roli przygotowani. Kompetencje B&W s¹
niekwestionowane, a monitor o symbolu 805, datuj¹cy pocz¹tek swojej historii
ponad æwieræ wieku temu, widywany na zdjêciach ze studia Abbey Road, to jeden
z najtrwalszych elementów monitorowej panoramy nie tylko na Wyspach, ale i na
ca³ym œwiecie. Oczywiœcie nie testujemy zabytków, wspó³czesne „osiemsetpi¹tki”
to kolejna ich edycja, zupe³nie inna od protoplasty z serii Matrix; nie bêdziemy
naci¹gaæ, ¿e 805S to na rynku nowinka – „obowi¹zuj¹ca” seria 800, do której
nale¿y, liczy sobie ju¿ ponad trzy lata, co dla zespo³u g³oœnikowego wcale nie jest
wiekiem emerytalnym, choæ ju¿ dojrza³ym. Natomiast Monitor Audio PL100 to
zupe³na nowoœæ – wprowadzona wraz z wolnostoj¹cymi PL300 przy powa¿nym
wsparciu marketingowym. Jak za chwilê siê przekonamy, jest co chwaliæ w rekla-
mach. Monitor Audio ostro zaatakowa³ segment hi–endowych monitorów, nawet
zdecydowanie dro¿szych od 10 000 z³ za parê.
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okazji mo¿na wyjaœniæ, ¿e instalowanie poza
obudow¹ g³oœnika wysokotonowego ze
standardowym, ok. 10–cm œrednicy frontem,
widziane w niektórych konstrukcjach amators-
kich (i nie tylko...) niestety nie przynosi dobrych
rezultatów. Dopiero radykalne zmniejszenie
œrednicy frontu, na którym zainstalowany jest
tweeter, wraz z odpowiednim wyprofilowaniem
dooko³a kopu³ki, przynosi akustyczne korzyœci,
a nie szkody.

Kopu³ka jest aluminiowa – niestety, nie
diamentowa. B&W zdecydowa³o siê na ustalenie
szczególnej hierarchii w aktualnej serii 800. Jej
najambitniejsza – chocia¿ na pierwszy rzut oka
niewidoczna – techniczna innowacja wzglêdem
poprzedniej serii, to diamentowa kopu³ka
tweetera. Zwykle kolumny danej serii ró¿ni¹ siê
wielkoœci¹, uk³adami g³oœników itp., ale tego
typu wyró¿niki zaawansowania technicznego
maj¹ wspólne. Seria 800 zosta³a jednak
podzielona na grupê konstrukcji z indeksem
D – oznaczaj¹cym w³aœnie tweeter diamentowy,
i grupê z indeksem S – kryje siê za tym kopu³ka
ju¿ nie diamentowa, lecz aluminiowa. Modele
„D” s¹ cztery – 800D, 801D, 802D i 803D,
modele S s¹ trzy – 803S, 804S i 805S. Po prostu
mniejsze konstrukcje s¹ wyposa¿one w tañszy
tweeter (modele 803D i 803S ró¿ni¹ siê nie tylko
tweeterem, 803S s¹ mniejsze), aby mog³y byæ
znacz¹co tañsze, co w pewien sposób uwiary-
godnia twierdzenie producenta, ¿e produkcja
diamentowych tweeterów tania nie jest.
Powsta³a jednak trochê przykra dla najbardziej
zagorza³ych mi³oœników monitorów sytuacja: Kto
chce mieæ kolumny wolnostoj¹ce z diamento-
wym tweeterem, ma do wyboru cztery modele,
a ¿adnego podstawkowca z diamentem nie ma.
W ten sposób w ca³ej ofercie B&W nie ma
obecnie monitora, który mo¿na by nazwaæ
bezkompromisowym, który reprezentowa³by
szczytowe firmowe technologie. Byæ mo¿e
doczekamy siê jakiejœ wersji jubileuszowej,
w której pojawi siê „D”.

W konstrukcji aluminiowego g³oœnika
wysokotonowego jest jednak co najmniej jeden
szczegó³ ró¿ni¹cy go od tweeterów z poprzed-
niej serii. W pierwszym wra¿eniu mo¿na to
potraktowaæ jako przejaw uwstecznienia
rozwoju: otó¿ w serii Nautilus 800 B&W
wprowadzi³o p³askie, piankowe zawieszenie
(jakie chwilê wczeœniej pokaza³y wklês³e kopu³ki
Focala). W nowej serii zarówno kopu³ki
diamentowe, jak te¿ aluminiowe maj¹ bardziej
tradycyjne zawieszenie z gumowej fa³dki. Mo¿na
by pomyœleæ, ¿e B&W polubownie odst¹pi³o od
naœladowania Focala, ale jest te¿ (a mo¿e
wy³¹cznie) przyczyna akustyczna – g³oœniki
wysokotonowe s¹ w nowych konstrukcjach
filtrowane bardzo ³agodnie, co wymaga ni¿szej
czêstotliwoœci rezonansowej i zdolnoœci do
ruchu membrany z wiêksz¹ amplitud¹.

Z oryginalnym Nautilusem tak naprawdê
wi¹¿e je ju¿ tylko jeden, ale dobrze
 widoczny element – g³oœnik wysokotono-

wy zamkniêty w d³ugiej „fajce”, która swoim
dzia³aniem przypomina liniê transmisyjn¹. Fale
od tylnej strony kopu³ki nie s¹ t³umione
w puszcze, jaka zwykle znajduje siê za centralnie
wydr¹¿onym uk³adem magnetycznym g³oœnika,
ale stopniowo wygaszane w zwê¿aj¹cej siê rurce,
która nawet nie jest z ty³u zamkniêta. Resztki
energii mog¹ swobodnie opuœciæ uk³ad, chocia¿
nie w celu uprzestrzennienia brzmienia za
pomoc¹ promieniowania wysokich czêstotliwoœci
do ty³u; rurka ma za zadanie zapewniæ jak

najbardziej komfortowe warunki pracy kopu³ki.
Jednoczeœnie wyprowadzenie wysokotonowego
poza g³ówn¹ czêœæ obudowy, niewielka œrednica
i op³ywowe zewnêtrzne kszta³ty „fajki”,
pozwalaj¹ falom promieniowanym przez
przedni¹ stronê kopu³ki swobodniej op³ywaæ jej
miniaturow¹ obudowê, uzyskaæ szersze
rozpraszanie, ni¿ gdy g³oœnik zainstalowany jest
na du¿ej powierzchni przedniej œcianki. Takie
rozwi¹zanie by³o z kolei mo¿liwe dziêki
zastosowaniu miniaturowego magnesu
neodymowego, i w pierwszej wersji, jeszcze bez
obudowy w formie „linii transmisyjnej”, by³o
stosowane ju¿ w modelach serii Matrix. Przy

Pierwsze „osiemsetpi¹tki” nale¿a³y ju¿ do serii Matrix, na bazie której
w po³owie lat 90. ubieg³ego wieku powsta³a seria Nautilus 800, a w po³owie

pierwszej dekady XXI wieku seria o oficjalnym symbolu skróconym do
„800”. Do dzisiaj jednak równie¿ te konstrukcje z przyzwyczajenia bywaj¹

nazywane Nautilusami; nic dziwnego, z zewn¹trz s¹ do modeli
z poprzedniej serii Nautilus 800 bardzo podobne.

805SB&W
Spadkobierca bez diamentu
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Nowa koncepcja zwrotnicy dotyczy nie tylko g³oœnika wysokoto-
nowego – w serii 800 B&W przestawi³o siê z doœæ rozbudowanych
filtrów na znacznie prostsze, mo¿na powiedzieæ minimalistyczne, choæ
wci¹¿ jest to minimalizm w granicach rozs¹dku; w pewnych obwodach
pojedynczy element jest w stanie zapewniæ dostatecznie skuteczne
filtrowanie i przynajmniej poprawny przebieg charakterystyki, gdzie
indziej konieczne jest jednak radykalniejsze odcinanie; wci¹¿ filtrami 3.
rzêdu traktowane s¹ wiêc g³oœniki niskotonowe, filtrami 2. rzêdu
g³oœniki œredniotonowe, a filtrami 1. rzêdu g³oœniki wysokotonowe, ale
równie¿ g³oœnik nisko–œredniotonowy 805S. Przy czym konstruktorom
B&W nie chodzi po g³owie idea “liniowej fazy”, ale inne priorytety
– najpierw myœl, ¿e im mniej elementów, tym lepiej, a potem
utrzymanie takiej samej polaryzacji g³oœników. Takie za³o¿enia i nowa
konfiguracja filtrów wymusi³a wprowadzenie nawet wyraŸniejszego ni¿
w poprzednich konstrukcjach (z filtrami o wiêkszym nachyleniu)
przesuniêcia miêdzy cewkami obydwu g³oœników w stosunku do
miejsca pods³uchowego. St¹d te¿ widzimy, ¿e tweeter znajduje siê
w p³aszczyŸnie frontu (centrum akustyczne nisko–œredniotonowego
jest cofniête), podczas gdy w poprzednich 805–tkach wysokotonowy
by³ przesuniêty ok. 2 cm do ty³u.

Zwrotnica 805S sk³ada siê wiêc z trzech elementów – ³adnej,
nawiniêtej drutem o œrednicy 1,4 mm, powietrznej cewki w obwodzie
nisko–œredniotonowego, polipropylenowego kondensatora w obwo-
dzie wysokotonowego i rezystora – t³umika, oczywiœcie dla g³oœnika
wysokotonowego.

Obudowa, z której korzysta g³oœnik nisko–œredniotonowy, ma
kszta³ty bliskie akustycznemu idea³owi; nawet górna œcianka jest
lekko wypuk³a, aby zapobiec jej równoleg³oœci z doln¹. G³oœnik
wysokotonowy pracuje w nie mniej komfortowych warunkach;
ma³y otwór na koñcu „fajki” pozwala uciec niewyt³umionej czêœci
energii, promieniowanej przez
tyln¹ stronê kopu³ki.
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Stosowanie minimalistycznych filtrów ma
swoje zalety, ale rzadko prowadzi do
uzyskania wyrównanej charakterystyki

przetwarzania; w okolicach czêstotliwoœci
podzia³u pojawiaj¹ siê zwykle os³abienia,
powodowane trudnoœci¹ w utrzymaniu dobrej
koordynacji fazowej miêdzy g³oœnikami w du¿ym
zakresie k¹tów i w szerokim zakresie czêstotli-
woœci – a jest on szeroki w³aœnie dlatego, ¿e
zbocza charakterystyk obydwu g³oœników
opadaj¹ ³agodnie, uczestnicz¹c w kszta³towaniu
charakterystyki przetwarzania ca³ego uk³adu
daleko poni¿ej i powy¿ej teoretycznie wyznaczo-
nego podzia³u. Czêstotliwoœæ podzia³u nie
okreœla bowiem punktu, w którym g³oœniki
przekazuj¹ sobie przetwarzanie jak biegacze
sztafety pa³eczkê, w którym nisko–œredniotono-
wy „przestaje” przetwarzaæ, a wysokotonowy
„zaczyna” (pod¹¿aj¹c w tej obserwacji za
wzrostem czêstotliwoœci), lecz punkt, w którym
indywidualna charakterystyka g³oœnika
wysokotonowego osi¹ga wy¿szy poziom, ni¿
indywidualna charakterystyka g³oœnika nisko–
œredniotonowego – obydwie charakterystyki

w tym punkcie siê wiêc przecinaj¹. Filtr
pierwszego rzêdu oznacza t³umienie 6 decybeli
na oktawê (przy dwukrotnym wzroœcie
czêstotliwoœci – np. od 2 kHz do 4 kHz). Filtr 2.
rzêdu to 12 dB/okt., trzeciego – 18 dB/okt., itd.
Sam uk³ad filtra elektrycznego nie determinuje
jednak nachylenia zbocza rzeczywistej,
akustycznej charakterystyki, gdy¿ na jej kszta³t,
równie¿ w pasmie zaporowym, bêdzie mia³
wp³yw kszta³t charakterystyki samego g³oœnika,
która w tym zakresie wcale nie musi byæ liniowa.
Wreszcie wp³yw samego filtra o topologii np.
6 dB/okt. na charakterystykê g³oœnika wcale nie
musi wynosiæ dok³adnie tyle, bo zmiennoœæ
charakterystyki impedancji g³oœnika „rozstraja”
filtr do niego pod³¹czony. W opisach zespo³ów
g³oœnikowych powtarzaj¹ siê pojêcia „1. rz¹d”,
„2. rz¹d”, itd., lub zwi¹zane z nimi decybelowe
wartoœci t³umienia (6 dB/okt., 12 dB/okt., itd.).
W rzeczywistoœci nachylenia zboczy akustycz-
nych przybieraj¹ wartoœci dowolne i zmienne
w funkcji czêstotliwoœci. Oczywiœcie filtry
prostsze, o topologii ni¿szego rzêdu, z danym
g³oœnikiem wywo³aj¹ mniejsze nachylenie, ni¿

filtr wy¿szego rzêdu, ale jakie dok³adnie,
odpowiedzieæ mo¿e w praktyce tylko pomiar,
ewentualnie zaawansowane symulacje,
uwzglêdniaj¹ce wszystkie parametry uk³adu.

Proste filtry stosowane s¹ z kilku powodów.
Niektórych konstruktorów kusi idealistyczna
koncepcja uk³adów z liniow¹ faz¹ w ca³ym
pasmie, dla której realizacji trzeba jednak
uwzglêdniæ wiele innych czynników, ni¿ tylko
stosowanie filtrów 1. rzêdu. Inni nabrali
przekonania, ¿e nawet nie osi¹gaj¹c tego celu,
g³oœniki po prostu brzmi¹ lepiej, gdy s¹
po³¹czone przez proste filtry, z ró¿nych
mo¿liwych powodów. Dla pocz¹tkuj¹cych jest to
naj³atwiejszy do zastosowania rodzaj filtrów, ale
uwaga – z³y dobór wartoœci elementów w takich
filtrach te¿ bêdzie przykry w skutkach, a nawet
groŸny dla g³oœnika wysokotonowego (prze-
ci¹¿enie). Charakterystykê wyrównan¹ i stabiln¹
na ró¿nych osiach, a tak¿e lepsze zabezpieczenie
g³oœników, ³atwiej uzyskaæ filtrami wy¿szego
rzêdu – niekoniecznie bardzo skomplikowanymi.

PROSTE FILTRY - NIEPROSTA SPRAWA

Z g³oœnika wysokotonowego mo¿na zdj¹æ
chroni¹c¹ kopu³kê siateczkê – ale prawie
w ogóle nie zaburza ona promieniowania,

zreszt¹ podobnie, jak maskownica g³oœnika
nisko–œredniotonowego.

Od wielu lat g³oœniki nisko–œredniotonowe
(i œredniotonowe) we wszystkich konstruk-

cjach B&W maj¹ membrany z Kevlaru. O jego
w³aœciwoœciach akustycznych te¿ pisaliœmy
przez wiele lat, ale wreszcie przestaliœmy.

Ile mo¿na...

18–cm przetwornik nisko–œredniotonowy ma
tradycyjnie dla B&W membranê z Kevlaru, która
w swoim centrum wydaje siê pokazywaæ
„korektor fazy”... zwykle jednak nazywamy tak
element nie tylko, i nawet niekoniecznie maj¹cy
kszta³t pocisku, lecz nieruchomy – przymocowa-
ny do œrodka uk³adu magnetycznego i pozwalaj¹-
cy na jego wentylacjê poprzez szczelinê
powstaj¹c¹ wówczas pomiêdzy tym elementem
a cewk¹. Takie rozwi¹zanie, konkuruj¹ce
z tradycyjn¹ „nak³adk¹ przeciwpy³ow¹”, która
jest czêœci¹ membrany i od zewn¹trz zamyka
ca³y uk³ad, jeszcze niedawno wydawa³o siê
(niektórym...) generalnie nowoczeœniejsze
i lepsze zarówno w przypadku g³oœników
œredniotonowych, jak i nisko–œredniotonowych;
typowy korektor fazy mia³y poprzednie 805–tki.
Bezkrytyczny entuzjazm dla takiej techniki min¹³,
gdy zaczêto dostrzegaæ problem strumienia
powietrza, z du¿¹ prêdkoœci¹ pompowanego
przez szczelinê i wywo³uj¹cego szumy; problem
ten dotyczy g³oœników nisko–œredniotonowych,
pracuj¹cych z du¿¹ amplitud¹, a nie œredniotono-
wych, st¹d g³oœniki œredniotonowe we
wszystkich pozosta³ych (trójdro¿nych)

konstrukcjach serii 800 maj¹ nadal nieruchome
korektory fazy, a korektor w nisko–œredniotono-
wym z 805S jest ju¿ w zasadzie nak³adk¹
przeciwpy³ow¹, tylko o „pociskowym” kszta³cie
– gdy¿ czêœæ ta jest przyklejona do membrany.
Nawet teraz element ten, dziêki charakterys-
tycznemu kszta³towi, ma wp³yw na przebieg
charakterystyki w zakresie œrednich tonów, co
jest szczególnie wa¿ne przy stosowaniu
³agodnego filtrowania. A co do wentylowania
uk³adu drgaj¹cego, to zapewnia go zarówno
tunel w uk³adzie magnetycznym, jak i niemal
powszechnie ju¿ stosowane „okna” w koszu
g³oœnika – pomiêdzy dolnym resorem a magne-
sem. Magnes jest porz¹dny, o œrednicy 10 cm,
wyposa¿ony w pierœcienie poprawiaj¹ce
jednorodnoœæ strumienia w szczelinie i zmniej-
szaj¹ce zniekszta³cenia nieliniowe – to te¿ coraz
czêœciej stosowane udoskonalenie, kiedyœ
spotykane tylko w najlepszych przetwornikach.
Listê po¿¹danych cech dope³nia odlewany,
profilowany kosz o nowym, aerodynamicznym
kszta³cie ¿eber (wzglêdem znanego z poprzed-
nich 805–tek).
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LABORATORIUM B&W 805S

Impedancja znamionowa [Ω]* 6
Efektywność (2,83 V/1 m) [dB]* 85
Moc znamionowa [W]** 150
Wymiary (W x S x G) [cm] 42x 24 x 35
Masa [kg] 11,5

* parametry zmierzone, ** dane producenta

rys. 2. Charakterystyka modułu impedancji.

rys. 1. Charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

Jak na zastosowanie najprostszych, jednoele-
mentowych filtrów, przebieg charakterystyki
przetwarzania mo¿na uznaæ za sukces; te lokalne
nierównomiernoœci, które widzimy, by³y ju¿
prawdopodobnie nie do unikniêcia. Os³abienia
przy 1 kHz (to mo¿e byæ niedoskona³oœæ samego
g³oœnika albo interakcja z paso¿ytniczym
rezonansem tunelu) i 2,5 kHz (to ju¿ na pewno
problemy czêstotliwoœci podzia³u) nie pozwalaj¹
zmieœciæ charakterystyki w polu +/– 3 dB,
jednak wci¹¿ mo¿na mówiæ o dobrym ogólnym
zrównowa¿eniu i widokach na dobre brzmienie
– bas jest dobrze zbilansowany z gór¹ pasma,

a cofniêty „górny œrodek” czêsto siê zdarza. Aby
nie by³ cofniêty za bardzo, postawmy 805S na
niskich standach albo usi¹dŸmy doœæ wysoko –
charakterystyka zmierzona na osi + 7° ma
najwy¿szy poziom w zakresie kilku kHz, a na osi
– 7° – najni¿szy. Wydaje siê, ¿e dla celów
akustycznych g³oœnik wysokotonowy móg³by
zostaæ jeszcze trochê przesuniêty do przodu, ale
ten ruch ograniczy³y pewnie wzglêdu estetyczne.
Charakterystyka na ka¿dej osi jest trochê
pofalowana, na tym tle maskownica ma wp³yw,
którym nie trzeba siê przejmowaæ.

Du¿ym atutem 805S jest na pewno

rozci¹gniêcie niskich czêstotliwoœci – przy
pracuj¹cym bas–refleksie charakterystyka
przetwarzania ma spadek –6 dB przy ok. 40 Hz,
co dla œredniej wielkoœci monitora jest wynikiem
bardzo dobrym; cieñsza kreska pokazuje
charakterystykê przy otworze zamkniêtym
piankowym korkiem.

Równie¿ rozdwojenie charakterystyki
impedancji w zakresie niskich czêstotliwoœci
odnosi siê do dwóch sposobów pracy obudowy.
W obydwu przypadkach minima lokuj¹ siê
podobnie, poziom 5 omów przy 200 Hz pozwala
uznaæ 6 omow¹ impedancjê znamionow¹.

Solidny kawa³ek g³oœnika
– odlewany kosz, 10–cm uk³ad

magnetyczny, a wa¿ne detale i tak
kryj¹ siê jeszcze g³êbiej.

¯eby zrobiæ to
zdjêcie i pokazaæ

zwrotnicê,
naprawdê

musieliœmy siê
napracowaæ. Ale
trzeba by³o – tak

proste uk³ady,
z klasycznymi

jednoelementowy-
mi filtrami 1.

rzêdu, zdarzaj¹
siê bardzo rzadko.

Obudowê wzmacnia
kratownica Matrix
(dla jej pokazania
czêœæ wyt³umienia

zosta³a wyjêta),
która da³a nazwê

pierwszej serii
referencyjnych

kolumn B&W; w niej
równie¿ by³o miejsce
dla modelu 805, dla
Kevlaru, aluminium
i „wysokotonowego

na szczycie”.
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G³ówna czêœæ obudowy, jak siê wydaje, nie uleg³a wa¿nym
modyfikacjom w stosunku do poprzedniej wersji – ma wiêc op³ywowe
kszta³ty, p³askie s¹ tylko œcianki przednia i dolna, górna jest ju¿ lekko
wypuk³a (z wy¿³obieniem dla sekcji wysokotonowej), a tylnej nie ma
w ogóle – boczne œcianki, zakrzywiaj¹c siê coraz mocniej wraz z ich
biegiem ku ty³owi, ³¹cz¹ siê tam p³ynnie i bez œladu. Materia³ tu
zastosowany to nie MDF, ale wyginana na specjalnych prasach, dro¿sza
i lepsza akustycznie sklejka. Wewn¹trz widzimy, chocia¿ w najmniej-
szej mo¿liwej skali, wzmocnienia systemu Matrix, od którego nazwê
wziê³a legendarna, pierwsza referencyjna seria B&W. Kratownica nie
jest z³o¿ona ze szczególnie grubych p³yt, ale jak przekonuje B&W,
w tym systemie wa¿niejsza jest nie ich masywnoœæ, tylko zagêszczenie,
skuteczniej usztywniaj¹ce obudowê i t³umi¹ce jej wibracje. Miêdzy
wzmocnieniami ulokowano precyzyjnie przyciête kostki z pianki –
obudowa jest doœæ mocno wyt³umiona, a przecie¿ ju¿ sam jej kszta³t
pomaga w walce z falami stoj¹cymi. Bas–refleks wyprowadzony
z przodu ma wylot mocno wyprofilowany i usiany ma³ymi wg³êbienia-
mi – to znany od dawna patent flow–port, maj¹cy przep³yw powietrza
przy du¿ych prêdkoœciach uczyniæ mniej stresuj¹cym, zw³aszcza gdy
œrednica otworu nie jest zbyt luksusowa. Tutaj wynosi ona 5 cm,
a wiêc standardowo dla wspó³pracy z 18–cm g³oœnikiem. Jak zwykle
w przypadku monitorów B&W (przynajmniej od pewnego czasu), na
wyposa¿eniu jest zatyczka z g¹bki, radykalnie zmieniaj¹ca sposób
pracy g³oœnika i obudowy.

Skrzyneczka jest w ca³oœci oklejona naturalnym fornirem, dostêpne
kolory to czarny, czereœnia i palisander. Chocia¿ nie epatuje takim hi–
endowym luksusem, jak PL100 Monitor Audio, to jest w konstrukcji
805S pe³en profesjonalizm, du¿o zaawansowanej i sprawdzonej
techniki, a jakoœæ wykoñczenia nie budzi ¿adnych zastrze¿eñ. Komplet
przy³¹czeniowy tworz¹ prawdziwe WBT, skromnie zainstalowane
w plastikowej puszce, ale swoj¹ rolê spe³ni¹ niechybnie i bezb³êdnie.
Do tego zwory nie s¹ standardowymi blaszkami, ale doœæ grubymi
odcinkami posrebrzanych przewodów, zakoñczonych ma³ymi wid³ami.

Nowa konfiguracja filtrów spowodowa³a, ¿e kopu³ka
wysokotonowa zosta³ przysuniêta do powierzchni przedniej
œcianki obudowy, czyli wysuniêta wzglêdem centrum akustyczne-
go g³oœnika nisko–œredniotonowego. Jak widaæ, skuteczne
stosowanie filtrów 1. rzêdu wcale nie musi wi¹zaæ siê
z “wyrównaniem czasów dolotu”.

Bas–refleks po ciê¿kim przypadku ospy... ale przep³ywowi
powietrza podobno wychodzi to na zdrowie.
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ODS£UCH
Dla oceny 805S mog³em ustaliæ kilka

punktów odniesienia: pierwszy z nich to
poprzednik – model 805, ale w wersji Signature,
bo tak¹ kiedyœ testowaliœmy, drugi to oczywiœcie
Monitor Audio PL100, któremu pisana by³a rola
bezpoœredniego konkurenta. Uprzedzam, ¿e
porównanie do testowanych piêæ lat temu 805
Signature jest „luŸne”, nie zobowi¹zujê siê do
precyzji, to by³o tak dawno... ale prawda: 805
Signature zapamiêta³em jako graj¹ce bardzo
przejrzyœcie, szybko, z wielkim zaanga¿owaniem
w artykulacjê; demonstracji tych cech na co
najmniej odpowiednim poziomie nie odmawiam
i 805S, ale nie wymieni³bym ich ju¿ w pierwszym
zdaniu, nie taka jest ich natura. To ani dobrze,
ani Ÿle – po prostu inaczej, i pewnie wcale nie
przypadkiem. 805 Signature pochodzi³y
z poprzedniej generacji serii 800 (chocia¿ wraz
z 800 Signature zajmowa³y tam specjalne,
presti¿owe pozycje), a 805S jest ju¿ „tylko”
zwyk³ym cz³onkiem nowej serii. Jak wiemy,
ró¿nice miêdzy nimi, nawet w ramach modeli
uzbrojonych w tweeter aluminiowy, a nie
diamentowy, dotycz¹ tak¿e zupe³nie innego
sposobu filtrowania. Stwierdzi³em to ju¿
w testach innych modeli nowej serii 800, a tak¿e
konstrukcji innych nowych serii (np. 685), ¿e
wraz z nowym stylem strojenia pojawiaj¹ siê
wyraŸnie nowe rezultaty. Od pewnego czasu
g³oœniki B&W maj¹ wiêc generalnie nowe
brzmienie, doœæ konsekwentnie inne ni¿
wczeœniej. Ró¿nica polega na subtelnym
wycofaniu prze³omu œrednich i wysokich tonów;
subtelnym, jednak wczeœniej by³ to zakres
podawany przez B&W mocno, bezkompromiso-
wo, tworz¹cy ca³e brzmienie bardzo bezpoœred-
nim, choæ dalekim od intymnoœci, bo w najbar-
dziej skrajnych przypadkach d¹¿y³o ono do

natarczywoœci. To by³o, a co jest? Teraz mamy
wyraŸny, dobrze zorganizowany odwrót od
takiego charakteru; wycieniowanie prze³omu
œrednich i wysokich tonów nie jest odczuwalne
jako zafa³szowanie w tonacji i barwach, lecz
wy³¹cznie jako stworzenie dystansu miêdzy
pierwsz¹ lini¹ a s³uchaczem, powstrzymanie
solistów przed egzaltacj¹, za to pog³êbienie
i uporz¹dkowanie sceny. To jest przeciwstawie-
nie dwóch odmiennych „szkó³” – podkreœlania
wiarygodnoœci dŸwiêku poprzez „ucieleœnienie”
i „namacalnoœæ” pierwszego planu, albo przez
wykreowanie du¿ej, swobodnej i plastycznie
zagospodarowanej przestrzeni, na której ³atwo
lokalizowaæ pozorne Ÿród³a dŸwiêku, nawet gdy
jest ich bardzo du¿o. Muzycy siê nie t³ocz¹, nie
wchodz¹ na siebie, dŸwiêki pojawiaj¹ w natural-
nej symbiozie, ale autonomicznie. Ka¿dy dŸwiêk
z osobna i ca³oœæ prezentowana jest bez
nadmiernej sterylnoœci, jednak w sugestywnym
przestrzennym porz¹dku i w proporcjach tylko
lekko zmanipulowanych, takich, które nie
pozwol¹ solistom zdominowaæ obrazu. 805S
wybieraj¹ w³aœnie tak¹ metodê i osi¹gaj¹ w niej
prawdziwe mistrzostwo. To jest chyba
najmocniejsza broñ 805S – superprzestrzeñ.
Dziêki temu, mimo ¿e pojedyncze pozorne
Ÿród³a rzadko osi¹gaj¹ du¿e rozmiary, to
wielkoœæ ca³ej sceny, na której rozgrywa siê
akcja, swoboda wybrzmieñ i wsparcie bardzo
dobr¹ dynamik¹ tworz¹ razem wra¿enie,
jakbyœmy s³uchali znacznie wiêkszych kolumn.
Choæ to przecie¿ monitory maj¹ s³yn¹æ
z przestrzennoœci, to jednak w tym przypadku
skala dŸwiêku, w którym na pewno nie zabrak³o
te¿ silnego basu, skojarzy³a mi siê z prac¹ du¿ych
zespo³ów g³oœnikowych. Jest takie wyœwiechtane
okreœlenie – dŸwiêk oderwany od g³oœników –
i tak w³aœnie jest w tym przypadku, z t¹
dodatkow¹ atrakcj¹, ¿e jest to dŸwiêk du¿y
i nasycony, a nie minimonitorowe æwierkanie.
O ile same œrednie tony maj¹ umiarkowan¹
substancjê, to im ni¿ej, tym potencja³ wiêkszy.
Nie chodzi jednak tylko o zwiêkszenie masy, sam
bas jest bowiem mniej wype³niony, mniej gêsty
ni¿ w PL100, ma jednak wiêkszy autorytet,
rozci¹gniêcie, mocn¹ barwê, swoist¹ „¿ylastoœæ”
i wyj¹tkow¹ zdolnoœæ rysowania konturów. Nie
bêdê jednak ukrywa³, ¿e podobnie brzmia³ bas
z... B&W 685, czyli g³oœników piêæ razy
tañszych. I nic nie szkodzi, cieszyæ siê mog¹
w³aœciciele jednych i drugich, bo to bas bardzo
fajny i rzadko spotykany w podstawkowych
zespo³ach g³oœnikowych w jakiejkolwiek cenie.
Nie atakuje nieustannie, nie generuje pomruku,
ale od czasu do czasu potrafi przy³o¿yæ – jakby
na miarê spektakularnie swobodnej przestrzeni.
Góra pasma nie jest wyró¿niaj¹cym siê
elementem brzmienia – i nale¿y to uznaæ za
zaletê, bo scena nie by³aby rysowana tak
umiejêtnie, z tak¹ otwartoœci¹, gdyby wysokim
tonom coœ dolega³o. Uczestnicz¹ w tym

805S
Cena (para)[z³] 9900
Dystrybutor AUDIO KLAN

www.audioklan.com.pl

Wykonanie
Prawie ca³y komplet wyrafinowanej techniki B&W
– z wyj¹tkiem diamentowego tweetera.
Wykonanie bardzo staranne, pe³ne profesjonalizmu,
bez hi–endowych ekscesów.
Parametry
Lekko pofalowany i cofniêty zakres kilku kHz, bardzo
niska dolna czêstotliwoœæ graniczna (–6 dB przy ok.
40 Hz). Tylko minimalny wp³yw maskownicy. £atwa,
6 omowa impedancja, efektywnoœæ 85 dB.
Brzmienie
Wspania³a przestrzeñ – to klucz do muzykalnoœci 805S.
Swobodna, plastyczna, precyzyjna. Do tego mocny,
dynamiczny bas, a œrodek pasma nasycony, choæ
w wy¿szym podzakresie uprzejmie zdystansowany.

spektaklu spokojnie, z lekkoœci¹ i bezpretensjo-
nalnoœci¹, nie kieruj¹ ku sobie uwagi, nie iskrz¹,
nie b³yszcz¹, jednak nie odczuwamy ¿adnego
st³umienia i przygaszenia; mo¿na uznaæ jeszcze
lepsz¹ rozdzielczoœæ i eterycznoœæ z PL100, za to
tutaj wysokie tony zostaj¹ z rozmachem
rozprowadzone w du¿ej przestrzeni... tak,
znowu o przestrzeni. Przestrzeñ to klucz do
wyj¹tkowoœci 805S. W tej dziedzinie ¿aden
znany mi monitor ich nie dosiêgnie. A mam na
myœli równie¿ te kosztuj¹ce dwa razy tyle, ju¿
przetestowane...
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uwagê na ponadprzeciêtne w tej klasie, wrêcz
deklasuj¹ce konkurencjê piêkno obudowy – nie
tylko oklejonej naturalnym fornirem, doskonale
polakierowanej, ale delikatnie pozaokr¹glanej na
wszystkich krawêdziach i ozdobionej metalowy-
mi inkrustacjami. Takie wykonanie, jakie Monitor
Audio serwuje ju¿ w serii Silver, by³oby dla wielu
firm ich najwiêkszym osi¹gniêciem w zakresie
estetyki obudowy; mog³yby pozazdroœciæ,
kosztuj¹ce cztery razy tyle, dwa monitory
przedstawione w poprzednim numerze.

W tej sytuacji, przygotowuj¹c seriê Platinum,
Monitor Audio samo zawiesi³o sobie poprzeczkê
na bardzo du¿ej wysokoœci. I pokona³o tê
wysokoœæ. To, co otrzymujemy jako PL100, to
z jednej strony kompaktowa forma podstawko-
wego monitora, a z drugiej nieposkromiona
erupcja luksusu. Pod wzglêdem estetycznym
z osi¹gniêciem Monitora mierzyæ siê mog¹, choæ
reprezentuj¹ce elegancjê w zupe³nie innym stylu,
tylko wyszukane przyk³ady w³oskich monitorów
– wyszukane, wcale nie wszystkie, te z najwy-
¿szych serii, znacznie dro¿szych od PL100. Tu
nie ma co siê czaiæ z wnioskami – Monitor Audio
wykonaniem obudowy i wszelkich jej dodatków
ponownie bije konkurencjê na g³owê, tym razem
w wy¿szej klasie cenowej. Efekt jest naprawdê
piorunuj¹cy, nikt nie pozostanie na ten widok
obojêtny. Firma posz³a na ca³oœæ, doskonale
zdaj¹c sobie sprawê, jak bardzo liczy siê
pierwsze wra¿enie, które to nawet na rynku
audiofilskim opiera siê w³aœnie na wygl¹dzie,
a nie na brzmieniu. Estetyka elementów
wyposa¿enia domu ma dla klientów coraz
wiêksze znaczenie, a dba³oœæ o obudowy, któr¹
demonstruje Monitor Audio, nie jest pomys³em
ostatniego sezonu – to ju¿ firmowa tradycja,
osi¹gaj¹ca w modelach Platinum najwy¿sz¹ formê
rozwoju.

Nadal jako ³adny i zaawansowany traktowany
jest kszta³t obudowy, jaki widzimy np.
w kolumnach B&W serii 800 czy KEF serii
Reference, ale powoli staje siê on bodŸcem
podprogowym – spowszednia³, zbyt d³ugo i zbyt
wielu producentów ju¿ go stosuje, aby móg³
utrzymaæ status czego wyj¹tkowego, chocia¿ od
strony akustycznej trudno wymyœliæ coœ
naprawdê lepszego. Producenci musz¹ siê jednak
staraæ i wci¹¿ wymyœlaæ coœ nowego, coœ
przynajmniej nie gorszego, ale koniecznie
innego, wyró¿niaj¹cego. To te¿ uda³o siê w serii
Platinum. Boczne œcianki delikatnie zbiegaj¹ siê
ku ty³owi, aby nastêpnie doœæ gwa³townie, na
ma³ym promieniu skrêciæ do wewn¹trz, formuj¹c
lekko wklês³y ty³. Zaokr¹glenie tylnych
pionowych krawêdzi nie wynika jednak
z obrobienia po³¹czenia œcianek bocznych i tylnej
– ca³oœæ zosta³a wykonana z jednego wygiêtego
kawa³ka sklejki, co dodatkowo wzmacnia
skorupê obudowy.

P rzez prawie dziesiêæ lat g³ówna czêœæ
oferty Monitor Audio sk³ada³ siê z trzech
serii – br¹zowej, srebrnej i z³otej.

Hierarchia „olimpijska” jest pomys³owa
i klarowna, ale nie daje pola manewru. Medal
z³oty jest najcenniejszy, seria z³ota jest najlepsza.
Schemat sprawdza³ siê wiêc, dopóki seria z³ota
mia³a pe³niæ tak¹ w³aœnie, referencyjn¹ rolê, choæ
nie by³a to wcale – i nie jest – seria modeli
bardzo drogich. Najwiêksze GS60 kosztuj¹
11 900 z³, jak na model flagowy zdecydowanie
niewiele. Na tym poziomie referencyjne serie
wielu firm dopiero siê zaczynaj¹, a koñcz¹
cenami dziesiêæ razy wy¿szymi – przyk³adów nie
trzeba daleko szukaæ, wystarczy spojrzeæ na

s¹siada z B&W. W erze przedolimpijskiej,
w latach 90. ubieg³ego wieku, firma Monitor
Audio mia³a produkty z wy¿szej pó³ki – seriê
Studio, w której model Studio 60 kosztowa³
35 000 z³ za parê. Wci¹¿ nie tyle, ile flagowiec
B&W, ale ju¿ nieŸle. Nie jest wiêc tak, ¿e firma
Monitor Audio nigdy dot¹d nie mia³a hi–endowych
aspiracji; to pocz¹tek XXI wieku przyniós³ ich
poskromienie i skupienie oferty w zakresie
œredniobud¿etowym.

Trzeba za to przyznaæ, ¿e jakoœæ wykonania
przedstawiona w serii Gold by³a godna znacznie
dro¿szych produktów. Nawet testuj¹c monitory
z ni¿szej serii Silver (RS1 – Audio 12/07),
kosztuj¹ce jedyne 2000 z³ za parê, zwróciliœmy

Firmowa obietnica brzmienia nowych kolumn serii Platinum jest
przygotowana z finezj¹ odwo³uj¹c¹ siê do w³oskich mistrzów: „Baldassare

Castiglione, autor dzie³a Ksiêga dworzanina, nazwa³ idea³ dworskiej etykiety
s³owem sprezzatura. To sztuka tworzenia dzie³a w taki sposób, aby odbiorca

nie dostrzeg³ wysi³ku, jaki za nim stoi. Wdziêk doskona³ego dworzanina
tkwi w niewymuszonej nonszalancji”. Ale w samym wykonaniu PL100, choæ

pe³nym wdziêku, nie ma ¿adnej nonszalancji. Widaæ wysi³ek, i to jaki!

PL100Monitor Audio
Platynowy dworzanin
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Front zakoñczony jest zarówno z góry, jak i z do³u metalowymi
listwami z wygrawerowanym logo firmy. Metalowe pierœcienie zdobi¹
obydwa g³oœniki; projektant powstrzyma³ siê jednak przed zbyt
b³yszcz¹cym wykonaniem tych elementów, satynowy wariant œwietnie
pasuje do t³a z matowej skóry. Wysoki po³ysk mamy za to na
pozosta³ych, fornirowanych powierzchniach. Po³¹czenia ró¿nych
materia³ów s¹ efektowne i gustowne, a materia³y pierwszorzêdne.
Skóra jest nie byle jaka, nie ma mowy o ¿adnej imitacji, producent
podaje nawet jej Ÿród³o pochodzenia, pewnie wielce renomowane:
Andrew Muirhead, a gatunek/kolor nazywa siê Black Strathspey.
Fornir na pozosta³ych œciankach to palisander lub heban, oczywiœcie
do wyboru, nie na raz. Wybór skromny, ale obydwie wersje
prezentuj¹ siê tak bosko, ¿e wzi¹³bym ka¿d¹ bez pytania o jak¹kolwiek
inn¹. Dostêpny jest te¿ wariant w lakierze fortepianowym, którego ju¿
bym nie wzi¹³.

Podniesienie PL100 wymaga trochê wysi³ku – masa jednej sztuki
siêga a¿ 13 kg, co robi szczególne wra¿enie przy wcale nie nadzwy-
czajnych gabarytach. Obiecuje to kolejne atrakcje wewn¹trz
konstrukcji, bo przecie¿ taka masa nie wynika z jakoœci forniru,
lakierowania i kawa³ka skóry na froncie.

Ty³ obudowy jest lekko wklês³y – zosta³ wygiêty z tego samego
kawa³ka sklejki, z którego wykonano boki. Pomiêdzy terminalem

przy³¹czeniowym a wylotem bas–refleksu widaæ mocowanie
metalowego prêta, który wzmacnia obudowê.
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Zworki i parê drobiazgów zapakowano
w kolejny gad¿et – i tak w³aœnie powinna
wygl¹daæ oprawa nowoczesnego hi–endu.
Kto lubi produkty gara¿owe,
niech szuka tam¿e.

Poprzez bardzo cienk¹ warstwê
C–CAM mo¿na dostrzec „plaster miodu”

z Nomexu; to pierwsze g³oœniki ³¹cz¹ce
membrany metalowo–ceramiczne z tego

typu struktur¹.

A to pierwszy w historii firmy wysokotonowy
g³oœnik wstêgowy, te¿ z membran¹ C–CAM.

Kolejnym punktem programu s¹ przetworniki
– na pocz¹tek ogl¹dane z zewn¹trz. Technologia
nisko–œredniotonowego ma zwi¹zek z wczeœniej-
szymi upodobaniami firmy, jest kolejnym etapem
udoskonalania membran metalowych, które
Monitor Audio zacz¹³ wprowadzaæ jako jeden
z pierwszych brytyjskich producentów.
B³yszcz¹cy, sferyczny kszta³t powierzchni
przypomina g³oœniki Elaca, szybko dostrzec
mo¿na jednak, ¿e powierzchnia nie jest g³adka –
ujawnia strukturê plastra miodu, z dwoma
ultracienkimi (40 mikrometrów) warstwami
C–CAM po³¹czonymi siateczk¹ z Nomexu;
pojawia siê bardzo du¿a sztywnoœæ przy masie
nieprzekraczaj¹cej po¿¹danej wartoœci. C–CAM
to materia³ ju¿ stosowany w lepszych kolumnach
Monitor Audio – stop aluminiowo–magnezowy,
pokryty warstw¹ ceramiczn¹. Nie mniejszym
wydarzeniem jest wprowadzenie wstêgowego
g³oœnika wysokotonowego. W innych konstruk-
cjach Monitor Audio znajdziemy tylko kopu³ki,
ale równie¿ ten przetwornik mo¿e byæ
prezentowany nie jako skutek rewolucji, lecz
jako kolejny krok ewolucji, gdy¿ jego membrana
te¿ jest wykonana z firmowego C–CAM.
Mo¿emy byæ przy tym spokojni, ¿e nie jest to
jakaœ tania wst¹¿ka „wziêta z pó³ki”, co
nierzadko siê zdarza.

Dziêki temu przetwornikowi, pasmo
przenoszenia ma wed³ug deklaracji producenta
siêgaæ a¿ do 100 kHz – jednak bez podania
spadku w decybelach. Tak to sobie mo¿na...
Producent nie omieszka³ w zwi¹zku z tym
poci¹gn¹æ tematu ultrasonicznego i wspomina
coœ o DVD–A i SACD, jak równie¿ o winylu, CD,
a tak¿e o Blu–ray’u i HD–DVD – o którym
mo¿emy ju¿ zapomnieæ.

U¿ytkownik pewnie nie zbli¿y siê z ¿adnym
metalowym narzêdziem do PL100 nawet na pó³
metra, my dzia³amy jak doœwiadczeni chirurdzy,
i bez skrupu³ów, bez pud³a kroimy pacjenta. Po
wykrêceniu niskotonowego oczy znowu siê
raduj¹, i to kilkoma rzeczami naraz: front ma
gruboœæ a¿ 4 cm! Wykonany jest nie ze
standardowego dzisiaj w tym miejscu MDF–u, ale
z polimerowego kompozytu. W g³êbi widaæ
wzmocnienie w ciekawej formie – pionow¹ p³ytê
z kilkudziesiêcioma otworami; taki ustrój nie
wywo³a jednak ¿adnych specyficznych zjawisk –
i o to chodzi. Front i tyln¹ œciankê spinaj¹ z tym
wzmocnieniem metalowe prêty, których
gwintowane po³¹czenie pozwala wyregulowaæ
si³ê œci¹gaj¹c¹ dla optymalnego t³umienia
rezonansów. Ale tak naprawdê najpierw gapimy
siê na magnes g³oœnika nisko–œredniotonowego;
bardzo du¿y, z piêknie obrobionymi, wypolero-
wanymi p³ytami. Kosz jest równie solidny
i wyrafinowany, oczywiœcie odlewany z metali
lekkich, gêsto, a przy tym aerodynamicznie
u¿ebrowany.

Szko³a filtrowania reprezentowana przez
Monitor Audio jest inna ni¿ aktualnie uprawiana
przez B&W. PL100 ma bardziej rozbudowan¹
zwrotnicê, czego g³ównym powodem nie musi

byæ przekonanie o uniwersalnej wy¿szoœci
filtrowania ostrego nad ³agodnym, ale konkretna
koniecznoœæ. Sztywna membrana g³oœnika nisko–
œredniotonowego, mimo wszystkich swoich zalet
i niekwestionowanej urody, z pewnoœci¹ odzywa
siê rezonansami break–up’u, których filtr 1.
rzêdu nie st³umi. Konstruktor i tak zachowa³
du¿¹ powœci¹gliwoœæ, bo w sekcji tego filtra
stwierdzi³em obecnoœæ tylko jednej cewki
(niestety rdzeniowej), jednego kondensatora
(nie elektrolit) i jednego rezystora – mamy
zapewne filtr 2. rzêdu z lekko t³umion¹ ga³êzi¹
równoleg³¹, co da doœæ ³agodne filtrowanie, nie
osi¹gaj¹ce 12 dB/okt. Wiêcej elementów
znajduje siê w sekcji wysokotonowego
– 3 kondensatory (polipropyleny), 2 cewki (tu
ju¿ rzecz jasna powietrzne) i 2 rezystory (du¿ej
mocy). Przetwornik wstêgowy jest ze swojej
natury doœæ delikatny (dopiero wiêksze wst¹¿ki
zyskuj¹ na wytrzyma³oœci), a ustalona czêstotli-
woœæ podzia³u – 2,8 kHz – jest na tyle niska, ¿e
bez filtra co najmniej 3. rzêdu pewnie siê nie
obejdzie.

Otwór obudowy pracuj¹cej jako bas–refleks
znajduje siê na tylnej œciance. Mocowany jest
czterema wkrêtami, a nie na wcisk, ma wyraŸne

wyprofilowanie, wzbogacone bruzdami, które
maj¹ pozwoliæ na szybki ruch powietrza bez
wpadania w kompresjê i szumy turbulencyjne.
A ruch mo¿e byæ szybki, bo tunel ma w swoim
œwietle zastanawiaj¹co ma³¹ œrednicê – tylko
4 cm, co przy 18–cm g³oœniku o du¿ym
wychyleniu, tym bardziej przy wysokim strojeniu
bas–refleksu, mo¿e powodowaæ „niewydolnoœæ”
uk³adu. Niekorzystne ograniczanie œrednicy
zwykle wynika z trudnoœci ulokowania
w obudowie odpowiednio d³ugiego tunelu (dla
utrzymania tej samej czêstotliwoœci rezonanso-
wej przy okreœlonej objêtoœci obudowy,
zwiêkszanie œrednicy wymaga zwiêkszania
d³ugoœci). Ale tunel w PL100 ma tylko 6 cm.
Z d³ugoœci¹ tunelu te¿ nie mo¿na przesadzaæ,
aby nie wywo³aæ w nim rezonansów piszcza³ko-
wych, ale 6 cm to przesada w drug¹ stronê.

Sam nie bêdê jednak przesadza³ z ¿adn¹
krytyk¹, i nie przesadzê te¿, gdy stwierdzê, ¿e to
najpiêkniej, prawie pod ka¿dym wzglêdem (tylko
ta cewka rdzeniowa...) skonstruowany monitor
w tym zakresie cenowym. I coœ mi siê zdaje, ¿e
te jeszcze dro¿sze, których testy czekaj¹ na
opublikowanie, wcale nie przelicytuj¹ PL100.
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LABORATORIUM Monitor Audio PL100

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83 V/1 m) [dB]* 85
Moc znamionowa [W]** 120
Wymiary (W x S x G) [cm] 37 x 22,5 x 28,5
Masa [kg] 13

* parametry zmierzone, ** dane producenta

rys. 2. Charakterystyka modułu impedancji.

rys. 1. Charakterystyka przetwarzania na różnych osiach.

Brawo – na pocz¹tek za prawdomównoœæ
w kwestii impedancji. MA nie twierdzi, jak
wiêkszoœæ innych brytyjskich firm, ¿e konstruk-
cja jest nominalnie 8–omowa, kiedy faktycznie
jest 4–omowa. Na charakterystyce modu³u
impedancji widzimy minimum le¿¹ce przy
200 Hz, o wartoœci nawet nieco wy¿szej od
4 omów, co pozwoli³oby deklarowaæ 6 omow¹
impedancjê znamionow¹. Producent podchodzi
jednak do tematu bardzo ortodoksyjnie
i deklaruje 4–omow¹ impedancjê znamionow¹.
Skoro tak, to my mo¿emy stwierdziæ, ¿e to jedna
z naj³atwiejszych 4–omowych impedancji, jakie

spotkaliœmy, ³atwiejsza ni¿ niejedna
“8–omowa”. Efektywnoœæ to 85 dB – tutaj
producent obiecywa³ wiêcej (88 dB), ale i tak nie
przesadzi³ bardziej ni¿ inni.

Rysunek przedstawiaj¹cy rodzinê charakte-
rystyk przetwarzania zmierzonych pod ró¿nymi
k¹tami pokazuje wyœmienit¹ ich zbie¿noœæ,
poziom w najwy¿szej oktawie nie jest zbyt niski
nawet pod k¹tem 30°... bo pod mniejszymi
k¹tami i na osi g³ównej jest podniesiony –
charakterystyka systematycznie wspina siê,
pocz¹wszy od okolic 1kHz. Mo¿na siê
spodziewaæ bardzo dobrych rezultatów przy

osiach g³oœników biegn¹cych po bokach
s³uchacza, mo¿e nawet równolegle wzglêdem
siebie. Maskownica powoduje lekkie nierówno-
miernoœci w zakresie 3,5 – 5,5 kHz.

Niskie tony maj¹ szczyt przy 75 Hz, a spadek
–6 dB wzglêdem œredniego poziomu pojawia siê
przy 50 Hz.  805D s¹ pod tym wzglêdem jeszcze
lepsze.

Ca³y kszta³t charakterystyki mówi o dobrym
zrównowa¿eniu miêdzy niskimi a wysokimi,
z lekkim wycofaniem œrednich, dla kilku wybra-
nych osi mo¿na siê zmieœciæ w polu +/– 3 dB.

G³oœnik nisko–œredniotonowy jest mocny
i piêkny jak obudowa. Magnes ma œrednicê
12 cm, a front gruboœæ 4 cm. Nic
dziwnego, ¿e ca³a konstruk-
cja osi¹ga masê 13 kg.

Konstrukcja g³oœnika wstêgo-
wego wykorzystuje silne pole
magnesów neodymowych.

Tym razem zwrotnica,
choæ bardziej skomplikowana, by³a

³atwiejsza do wydobycia. Rozbita na dwie
sekcje przymocowane do obudowy terminalu
przy³¹czeniowego, zawiera prawie wy³¹cznie

wysokiej klasy elementy, za wyj¹tkiem
rdzeniowej cewki filtra g³oœnika nisko–

œredniotonowego. W takim miejscu trudno
jednak zmieœciæ znacznie wiêksz¹ cewkê
powietrzn¹, która w dodatku „sieje”, co

rozumiemy, ale ¿a³ujemy.

Wewnêtrzne wzmocnienie obudowy tworzy
pionowa, gêsto podziurawiona p³yta, i dwa
metalowe prêty, wi¹¿¹ce j¹ z przedni¹ i tyln¹
œciank¹.
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PL100 przybywaj¹ do klienta w mocnej skrzyni, s¹ przyjemnie
zapakowane w bawe³niane woreczki wielokrotnego u¿ytku, znajdzie-
my te¿ ³adne metalowe pude³eczko, wyœcie³ane aksamitem, w którym
pouk³adano zwory, œrubokrêty (s³u¿¹ce chyba do instalacji firmowych
standów) a tak¿e poziomnicê. Jesteœmy traktowani po królewsku,
narasta sympatia i wiara, ¿e w komplecie znajdzie siê te¿ doskona³e
brzmienie. Podstawki musimy jednak dokupiæ, firmowe nie s¹ bardzo
tanie – ale gdyby ktoœ przedstawi³ mi je od razu w nierozerwalnym
komplecie z par¹ monitorów za 13 300 z³, to przecie¿ uzna³bym to za
bardzo atrakcyjn¹ propozycjê.

Seria Platinum nie jest bardzo liczna. W jej sk³ad wchodz¹ tylko
dwie konstrukcje, które mo¿na uznaæ za „g³ówne” – to podstawkowe
PL100 i wolnostoj¹ce, du¿e, trójdro¿ne PL300. Jest ponadto g³oœnik
centralny PLC350, a nawet subwoofer PLW–15; Monitor Audio
wyraŸnie przygotowa³ siê na wystêpy w kinie domowym, gdzie w roli
g³oœników efektowych mo¿na przecie¿ u¿yæ PL100. Nie ma za to
niczego „pomiêdzy” PL100 a PL300, co mia³oby tak popularn¹ dzisiaj
formê wolnostoj¹cego uk³adu dwuipó³dro¿nego. To trochê dziwne, ale
i wyt³umaczalne – monitor by³ niezbêdny jako „otwarcie serii”,
uniwersalny komponent do systemów stereofonicznych i wielokana³o-
wych, PL300 to bezkompromisowy flagowiec, a zaprojektowanie
ka¿dej kolejnej podobnie luksusowej konstrukcji i wdro¿enie jej do
produkcji, to du¿e koszty. Mo¿e zostan¹ kiedyœ poniesione, bo zwraca
uwagê niezagospodarowany symbol PL200.

PL300 – mo¿e kiedyœ...

Nawet patrz¹c od do³u
znajdziemy jak¹œ dekoracjê – tak¹ sam¹ ozdobn¹ metalow¹

listwê, jaka przykrywa górn¹ krawêdŸ frontu.
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ODS£UCH
Kapitalny efekt, jaki wywo³uje swoim

wygl¹dem PL100, nie bêdzie w ¿adnym stopniu
rekompensat¹ za niedoskona³oœci brzmieniowe;
mo¿e i by³by, gdyby w tej dziedzinie pojawi³y siê
jakieœ problemy. Ale nawet gdyby PL100 gra³y
trochê s³abiej, to mo¿na by twierdziæ, ¿e
reprezentuj¹ poziom innych monitorów w tym
zakresie ceny, a ich wyj¹tkowa uroda jest
premi¹, wci¹¿ czyni¹c z nich faworytów.
Dopiero gdyby gra³y znacznie gorzej, wypada³o-
by rozwa¿aæ sytuacjê „coœ za coœ”. Tymczasem,
jak ju¿ mo¿na siê domyœlaæ z powy¿szych trybów
warunkowych, brzmienie PL100 nie tylko spe³nia
oczekiwania zwi¹zane z zakresem ceny, w jakim
siê pojawia, ale nawet je przekracza – podobnie
jak jego technika i wykonanie. Ta konstrukcja
w ka¿dym wymiarze swojej jakoœci nale¿y do
znacznie wy¿szej klasy. Na razie dyplomatycznie
zostawiam na boku B&W 805S, zreszt¹ kiedy
s³ucha³em PL100, 805S czeka³y w kolejce, ale
powy¿sze wnioski ju¿ siê pojawi³y – na
podstawie porównania do sprawdzonych ju¿
monitorów w cenach i nieco ni¿szych (test
marcowy), i nieco wy¿szych (ju¿ nied³ugo).
Mo¿na wspominaæ, ¿e ró¿ne g³oœniki maj¹ ró¿ne
zalety, ¿e zas³uguj¹ na uwagê, ¿e to kwestia
gustu, itp. itd., ale jeœli decydujemy siê na jakieœ
wartoœciowanie, porz¹dkowanie, klasyfikowanie,
to nie mo¿e byæ innego wyniku takiego dzia³ania
– PL100 s¹ w swojej cenie najlepsze. Suma ich
zalet daje bardzo wysok¹ notê, chocia¿ podczas
s³uchania, po prostu s³uchamy, a nie kalkulujemy.
Dopiero potem próbowa³em analizowaæ
i syntetyzowaæ, aby oprzeæ swoj¹ ocenê i opis na
konkretnych faktach, a nie tylko na ogólnym
wra¿eniu. Jednak fraza „po prostu s³uchamy” nie
jest tu przypadkowym ozdobnikiem, pojawia siê
w zwi¹zku z okreœlonymi zaletami brzmienia
– PL100 graj¹ w sposób doskonale spójny,
nasycony od góry do do³u, bez zaj¹kniêcia

w ¿adnym podzakresie, jak te¿ bez napastliwoœ-
ci. „Graj¹ równo” to jednak nie najw³aœciwsze
okreœlenie – mo¿e gdzieœ na charakterystyce
pojawiaj¹ siê wahania (z pewnoœci¹ niezbyt
du¿e), sukces polega na tym, ¿e dobra
równowaga nie spacyfikowa³a dynamiki, ¿ywoœci,
plastycznoœci, detalicznoœci. PL100 oferuj¹ to
wszystko w komplecie, piêknie, naturalnie
po³¹czone, w najlepszych proporcjach. Mo¿na by
u¿yæ okreœlenia „dŸwiêk sklejony”, ale
z natychmiastowym zastrze¿eniem, ¿e nie
oznacza to os³abienia rozdzielczoœci i przejrzys-
toœci. Chodzi o jak najbardziej po¿¹dany efekt
pe³nej zgody i wspó³pracy, przeciwny do
zjawiska rozbicia dŸwiêku, kiedy wszystko
doskonale s³ychaæ, ale oddzielnie, bez muzyczne-
go spoiwa. Bas jest wype³niony, gêsty, jak te¿
szybki i zró¿nicowany; jego charakter unika
skrajnoœci – ani nie poddaje siê nastrojowi
miêkkoœci, ani nie wpada w fatyguj¹c¹ twardoœæ.
Wokal jest w idealnej pozycji – zwykle na
pierwszym planie, ale bez ponadnaturalnego
wypchniêcia. Uderzenie w werbel jest mocne,
natychmiastowe, pokazuje, ¿e doœæ gêste
brzmienie nie hamuje ataku i dynamiki. Du¿o
cia³a i du¿o detalu, du¿o si³y i zwinnoœci – jest
dŸwiganie ciê¿arów du¿ych obrazów dŸwiêko-
wych, s¹ szybkie i mocne ciosy, s¹ subtelne
poci¹gniêcia, nadaj¹ce szlif poszczególnym
dŸwiêkom. Zrównowa¿enie, dynamikê
i klarownoœæ pokazuje tr¹bka – nios¹ca wielk¹
paletê harmonicznych, które jednak nie
wywo³uj¹ nadmiernego rozjaœnienia, a tylko i a¿
demonstruj¹ wyœmienit¹ rezolucjê. W zakresie
wysokich tonów, mimo zastosowania wst¹¿ki,
nie pojawia siê syndrom zbytniej delikatnoœci,
po³¹czenie ze œrednic¹ jest idealne. DŸwiêk jest
szybki, czysty, ale nie szczup³y, ma substancjê,
z drugiej strony plastycznoœæ nie oznacza
nadmiernego zaokr¹glenia krawêdzi – mo¿e
trafniej by³oby powiedzieæ, ¿e dŸwiêk jest
krzepki, zwarty, a jednak... równie¿ trochê
s³odki. To tak delikatna nuta, która nie
przeszkadza dok³adnoœci, a zapobiega suchoœci
i wyja³owieniu, które to cechy czasami dopadaj¹
neutralnie brzmi¹ce g³oœniki. Czy w brzmieniu
PL100 naprawdê nie ma s³abych momentów?
Z ca³ym przekonaniem stwierdzam, ¿e
w odniesieniu do wymagañ, jakie mo¿na
rozs¹dnie stawiaæ dwudro¿nym monitorom –
w dowolnej cenie – nie ma tu ¿adnego
potkniêcia. Wszystko jest na wysokim lub bardzo
wysokim poziomie – po³¹czenie spójnoœci
i detalicznoœci jest fascynuj¹ce, co specjalnie na
koniec podkreœlam. Jest jednak pewien wymiar
brzmienia, w którym PL100 musz¹ uznaæ
zupe³nie oczywist¹ wy¿szoœæ 805S – to
przestrzeñ, szerokoœæ i g³êbokoœæ sceny. Pod
tym wzglêdem 805S w ogóle nie maj¹ sobie
równych, wiêc sytuacja taka nie przynosi PL100
¿adnego wstydu. Zreszt¹ brzmienie PL100 nie
cierpi na œciœniêcie, kto chce mo¿e nawet uznaæ,

¿e to one s¹ pod tym wzglêdem normalniejsze,
neutralniejsze, wierniejsze, a B&W tworz¹
specjalne, przestrzennie ubarwione przedstawie-
nie. Równie przyjemne cechy brzmienia
Monitorów, takie jak homogenicznoœæ ca³ego
pasma i namacalnoœæ œrednicy, po prostu
uciek³yby przy takim sposobie budowania sceny,
jaki oferuje B&W, bo wi¹¿e siê on, przynajmniej
czêœciowo, z odchudzeniem œrodka pasma.
Chyba wszystko jasne?

Andrzej Kisiel

PL100
Cena (para)[z³] 11 500
Dystrybutor DECIBEL

www.decibel.com.pl

Wykonanie
Ociekaj¹ce luksusem, a przy tym bardzo gustowne.
Najlepsze materia³y, œmia³y design. Technika równie
zaawansowana, mocna obudowa, œwietne przetworni-
ki. Szczyt monitorowego hi–endu.
Parametry
Lekko cofniêty œrodek pasma. Bardzo dobra zbie¿noœæ
charakterystyk zmierzonych na ró¿nych osiach. Impe-
dancja 4 – 6 omowa, efektywnoœæ 85 dB.
Brzmienie
Spójnoœæ, soczystoœæ, dŸwiêcznoœæ. Sprê¿ysty bas,
plastyczny œrodek, b³yskotliwa góra. Odrobina ciep³a
i s³odyczy, du¿o detalu i powietrza.


