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By zdobywać dźwięku szczyty
Diament byłby wyśmienity
Bez diamentu taka rada:
aluminium brać wypada

T o tym bardziej podnosi presti¿ tych najlep-
szych, ale automatycznie stawia w cieniu teo
retycznie s³abszych, jak w³aœnie 804S.  Jak¿e

krzywdz¹ca by³aby jednak ocena, ¿e modele z “S” za-
miast “D” w symbolu s¹ technicznymi cieniasami... 804S
jest tak¹ kopalni¹ zaawansowanych rozwi¹zañ, ¿e móg³-
by nimi obdzieliæ kilka kolumn tego zakresu cenowego.
Chocia¿ symbol “D” nale¿y t³umaczyæ jako Diamond, to
symbol “S” oznacza przecie¿ Signature, co w poprzed-
niej generacji referencyjnej serii Nautilus 800 odnosi³o
siê do specjalnych wersji kilku jej wybranych modeli,
m.in. najlepszych (wówczas) 800S. Je¿eli technika zawar-
ta w aktualnych modelach S wprost nawi¹zuje do tych
korzeni, to ju¿ jesteœmy pewni, ¿e mamy do czynienia
z konstrukcjami wyœmienitymi, i pal licho ten diament.
A tymczasem jest jeszcze lepiej - nowe “eski” zawieraj¹
bowiem równie¿ wiele zupe³nie nowych pomys³ów, któ-
re dziel¹ z modelami “D” serii 800.

Dlatego 804S ró¿ni siê od swojego poprzednika –
 Nautilusa 804 – w bardzo wielu miejscach, powielaj¹c
tylko ogólny schemat konstrukcyjny. 804-ka pozostaje
tak jak dawniej najmniejsz¹, a wiêc najtañsz¹ w serii ko-
lumn¹ wolnostoj¹c¹. W ogóle, seria ta to domena kon-
strukcji du¿ych i trójdro¿nych, takich jest w niej bowiem
a¿ szeœæ (800D, 801D, 802D, 803D, 803S, 804S), pod-
czas gdy podstawkowa jest tylko jedna (805S). B&W jest
firm¹ z pochodzenia brytyjsk¹, ale o zasiêgu globalnym,
i w jej ofercie lepiej odbija siê rzeczywiste zapotrzebo-
wanie ca³ego rynku œwiatowego na poszczególne rodzaje
zespo³ów g³oœnikowych, ni¿ stara opinia o jakoby ulubio-
nych przez audiofilów na Wyspach “monitorach”. W do-
datku, charakterystyczny ju¿ tylko dla serii 800, jest mo-
nopol uk³adów trójdro¿nych w kolumnach pod³ogo-
wych, a wœród nich dominacja konfiguracji z par¹ nisko-
tonowych. A wyj¹tkiem z pojedynczym wooferem wcale
nie jest model najtañszy, a potê¿ne 801D.

To nawet trochê zaskakuj¹ce, ¿e w linii 800 nie ma
ani ¿adnego uk³adu dwuipó³dro¿nego, który jak siê wy-
daje, mia³by szansê na popularnoœæ, zw³aszcza ¿e jego
cena musia³aby byæ ni¿sza od 804S. Uk³ady dwuipó³dro¿-
ne nie s¹ przy tym zupe³nie obce konstruktorom B&W -
znajdujemy taki chocia¿by w ni¿szej serii 700 (bardzo
udany model 704), ani te¿ ¿adnego dwudro¿nego – wol-
nostoj¹cego. Od dwug³oœnikowych podstawkowych
805S od razu przeskakujemy do naszych czterog³oœniko-
wych 804S, ale równoczeœnie trzeba przyznaæ, ¿e sama
ró¿nica cen miêdzy tymi modelami nie jest przepastna
i nie rodzi koniecznoœci wype³nienia jej jakimkolwiek
modelem poœrednim. Oczywiœcie mo¿na to odczytaæ ja-
ko pochwa³ê dla atrakcyjnej ceny 804S wobec relatywnie
wysokiej dla znacznie skromniejszych 805S. Mi³oœnicy
monitorów lub po prostu ci, którzy chc¹ kupiæ coœ z serii
800 za jak najni¿sz¹ cenê, i tak musz¹ zap³aciæ ok.
10.000z³ za parê 805S, natomiast ci, którzy dorzuc¹ do
tego jeszcze 50% tej kwoty, od razu zdobêd¹ konstruk-
cjê nie tylko znacznie wiêksz¹, ale zupe³nie inaczej wy-
posa¿on¹, znacznie bogatsz¹.

Referencyjnoœæ, ekskluzywnoœæ, innowacyjnoœæ...
i generalnie przewaga nad wszelak¹ konkurencj¹ nowej
serii 800 tworzona jest g³ównie wokó³ diamentowego
g³oœnika wysokotonowego. Okazuje siê on jednak tak
kosztowny i wyj¹tkowy, ¿e nawet nie wszystkie modele
serii 800 dost¹pi³y przywileju posiadania go w swoich
uk³adach.

  804SB&W
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Koncepcja Nautilusa przechodzi wiêc do
historii, ale wbrew pozorom wcale nie te-
 raz, ale znacznie wczeœniej. Ju¿ kolumny

poprzedniej serii 800 nie mia³y wiele wspólnego
z oryginaln¹ technik¹ Nautilusa i wyznacza³y inny
kierunek rozwoju. Œlimacza obudowa, aluminio-
we membrany, aktywna zwrotnica... to wszystko
by³o im obce, ale jeszcze wczeœniejsze, niezreali-
zowane jednak zamiary, ¿e najlepsze konstrukcje
B&W pójd¹ tropami Nautilusa by³y wówczas na
tyle œwie¿e, a on sam tak s³ynny, ¿e nawet przy
bardzo s³abym powinowactwie technicznym, po-
stanowiono wtedy opromieniæ now¹ seriê jego
imieniem. Najnowsze 800-tki maj¹ z nim równie
niewiele wspólnego.

W konstrukcji 804S zastosowano identyczny
uk³ad podobnych wielkoœci¹ g³oœników i bliŸnia-
cz¹ obudowê, jak w starszych 804, wiêc na pier-
wszy rzut oka ró¿nice nie rzucaj¹ siê w oko, ale
³atwo ustaliæ ich d³ug¹ listê.

Zacznijmy od g³oœników niskotonowych. Dwie
16-cm jednostki nie s¹ przecie¿ potê¿ne, a jed-
nak doprawdy wspania³e. Przy ich umiarkowanej
wielkoœci magnesy o œrednicy 12-cm prezentuj¹
siê imponuj¹co, i na pewno nie s¹ na pokaz, ale
okreœlaj¹ bardzo po¿¹dane parametry. Przy doœæ
ciê¿kiej membranie silny magnes pomaga utrzy-
maæ przyzwoit¹ efektywnoœæ i nisk¹ dobroæ uk³a-
du rezonansowego, tym bardziej gdy du¿a czêœæ
uzwojenia cewki drgaj¹cej znajduje siê poza
szczelin¹ magnetyczn¹  - przez co g³oœnik pra-
cuje liniowo przy du¿ych wychyleniach, a wiêc
mo¿na dostarczyæ do niego du¿¹ moc. Materia³
g³ównej, sto¿kowej czêœci membrany jest nowy
– poprzednio by³a to pulpa na bazie celulozy, te-
raz jest to struktura Rohacell, sk³adaj¹ca siê
z grubej  pianki,  ³¹cz¹cej  zewnêtrzne  warstwy
z w³ókna wêglowego. Jednak to nie ten materia³
tak dobrze widaæ z zewn¹trz, ale ponadstandar-
dowej wielkoœci, wypuk³¹ czêœæ z plecionki –
wêglowej lub kewlarowej (czarny kolor niczego
nie determinuje), która dodatkowo usztywnia
ca³¹ membranê, trzymaj¹c j¹ blisko jej obwodu.
Gruboœæ samej warstwy rohacellowej jest chyba
dla membran rekordowa – niemal centymetr.
Dziêki temu, jak równie¿ dziêki jej wielowars-
twowej strukturze i w³aœciwoœciom materia³ów,
jest ona bardzo sztywna, a ca³kowita masa utrzy-
mana w dopuszczalnych granicach. Producenci
czêsto deklaruj¹ zamiar osi¹gniêcia jak najmniej-
szej masy membrany, ale wypada wyjaœniæ, ¿e
o ile jest to korzystne w przypadku g³oœników
œredniotonowych, a zw³aszcza wysokotonowych,
to dla niskotonowych okreœlona masa jest po-

Nowa referencyjna linia oficjalnie nazywana jest seri¹ “800”.
Z przyzwyczajenia, zaraz po jej wprowadzeniu ok. rok temu,

nazywa³em j¹ now¹ seri¹ Nautilus 800, bo takie miano nosi³a
poprzednia, znana od koñca lat 90. Jednak dystrybutor wyprowadzi³

mnie z b³êdu – modele nowej serii nie nosz¹ ju¿ imienia s³ynnego
g³oœnikowego œlimaka, chocia¿ on sam, samotny Nautilus, chyba nadal

pozostaje na szczycie oferty B&W.

Bardzo firmowa
kompozycja, chocia¿ bez

diamentu: Rohacelowy
niskotonowy, kewlarowy

œredniotonowy i aluminiowy
wysokotonowy.

Widok wspólny dla najlep-
szych B&W: otwarta “fajka”

w³asnej obudowy g³oœnika
wysokotonowego, zainstalo-

wanego na szczycie obudowy,
a z ty³u g³ównej skrzyni

mocowanie prêta utrzymuj¹-
cego g³oœnik œredniotonowy,

który od frontu w ogól nie jest
przykrêcony.

trzebna, aby ³atwiej uzyskaæ nisk¹ czêstotliwoœæ
rezonansow¹, wp³ywaj¹c¹ przecie¿ na doln¹
czêstotliwoœæ graniczn¹ przetwarzanego pas-
ma. W tym wypadku trzeba wiêc uœciœliæ, ¿e ko-
rzystna jest nie jak najni¿sza masa ca³kowita, ale
jak najni¿sza gêstoœæ, dziêki czemu membrana
o okreœlonej, po¿¹danej masie ca³kowitej bêdzie
mog³a byæ gruba i sztywna - a sztywnoœæ dla
membrany niskotonowej jest niew¹tpliwie po¿¹-
dana. Du¿a gruboœæ i struktura wielowarstwowa
z piankowym wype³niaczem o wysokiej strat-
noœci jest korzystna równie¿ dla zatrzymania fal
stoj¹cych, które ze œrodka obudowy mog³yby
akustycznie “przebijaæ siê” przez membranê na
zewn¹trz. Np. membrany metalowe, chocia¿
równie¿ sztywne, s¹ na takie zjawisko bardzo
wra¿liwe.

G³oœniki niskotonowe maj¹ oczywiœcie odle-
wane kosze o aerodynamicznym profilu, i s¹
przykrêcane do przedniej œcianki za poœred-
nictwem elastycznego pierœcienia,
izoluj¹cego równie¿ zewnêtrzny
rant kosza, tak aby wibracje w
mniejszym stopniu przenosi³y siê
miêdzy g³oœnikami a obudow¹.

W jeszcze bardziej zaawanso-
wany sposób zorganizowano mo-
cowanie g³oœnika œredniotono-
wego. O ile drog¹ na transmis-
jê drgañ w mocowaniu niskoto-
nowych pozostaj¹ jeszcze same
œruby trzymaj¹ce obwód kosza, to
w  przypadku  œredniotonowego
wyeliminowano równie¿  je.  Kosz
g³oœnika opiera siê na wspomnia-

nym, t³umi¹cym wibracje pierœcieniu, a utrzymy-
wany jest we w³aœciwej pozycji za pomoc¹ d³u-
giego prêta, wychodz¹cego z uk³adu magnetycz-
nego i siêgaj¹cego a¿ do mocowania z ty³u obu-
dowy. Tam jego nagwintowany koniec zostaje
wkrêcony w uchwyt, który jest równie¿ izolowa-
ny gum¹ od zewnêtrznej obsady.

G³oœnik œredniotonowy razem ze swoim spo-
sobem mocowania jest taki sam, jak we wszyst-
kich trójdro¿nych, równie¿ najdro¿szych kolum-
nach serii 800. Ma wiêc tradycyjnie dla B&W
kewlarow¹  membranê,  wprowadzone  w  po-
przedniej serii p³askie, piankowe zawieszenie
(FST), kosz o bardzo w¹skich ¿ebrach, ale tak¿e,
co jest w³aœnie cenn¹ spuœcizn¹ po poprzednich
modelach Signature, neodymowy uk³ad magne-
tyczny,  dodatkowo  wyposa¿ony  w  miedziane
pierœcienie poprawiaj¹ce rozk³ad pola magne-
tycznego. Smutna wiadomoœæ dla dumnych po-
siadaczy starszych Nautilusów 801 i 802 – tak
wyœmienitego œredniotonowego nie ma nawet
w nich.
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HI-END

rys. 1.  804S, charakterystyka modułu impedancji. rys. 3. 804S, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O

w płaszczyźnie poziomej.

 rys. 5. 804S, charakterystyki przetwarzania
w zakresie niskich częstotliwości

rys. 2. 804S, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 4. 804S, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Charakterystyka
impedancji 804S nie
przynosi niespodzianki
(rys. 1). To, ¿e dane
katalogowe deklaruj¹
znamionow¹ impedancjê
8 omów, od dawna nie
jest nas w stanie zmyliæ
ani zdziwiæ, tak postêpu-
je dzisiaj wiêkszoœæ
producentów, w rzeczy-

wistoœci regularnie dostarczaj¹cych kolumny
4-omowe. Takie te¿ s¹ w³aœnie 804S, co z ³at-
woœci¹ okreœlamy po odczytaniu ok. 3-omowego
minimum w zakresie 100-150Hz. Poza tym syg-
na³y zupe³nie standardowych cech – wysokie
maksimum przy 2,5kHz powsta³o na skutek dzia-
³ania filtrów miêdzy sekcj¹ œredniotonow¹ a wy-
sokotonow¹ (œlad pierwszej czêstotliwoœci po-
dzia³u, miêdzy niskotonow¹ a œredniotonow¹,
zaznacza siê tylko delikatnie, przy 400Hz), nato-
miast wysokie wierzcho³ki w zakresie niskotono-
wym zwi¹zane s¹ z prac¹ obudowy typu bas-re-
fleks, minimum miêdzy nimi (przy 30Hz) namie-
rza nam czêstotliwoœæ rezonansow¹ obudowy.

Konstrukcje B&W w przesz³oœci nie raz mog-
³y uchodziæ za przyk³ad wzorcowej liniowoœci
charakterystyki przetwarzania (na miarê mo¿li-
woœci zespo³ów g³oœnikowych), i chocia¿ ju¿
nasz test 803D zasygnalizowa³, ¿e pomiarowy
idea³ przesta³ byæ dla B&W tak wa¿ny, a priory-
tet zdoby³y pewnie subiektywne wra¿enia w
próbach ods³uchowych, to nadal B&W trzyma siê
pewnych granic, które pozwalaj¹ jego charakte-
rystykê przetwarzania okreœliæ jako dobrze
zrównowa¿on¹. Na rys. 2 mo¿na przyczepiæ siê
tylko do ok. 3-dB os³abienia przy 2,5kHz, z pew-
noœci¹ na przejœciu miêdzy g³oœnikiem œrednioto-
nowym a wysokotonowym. £agodniejsze filtry,
zastosowane w nowej generacji serii 800, czêsto
daj¹ ma³e zak³ócenia w integracji miêdzy po-
szczególnymi g³oœnikami, gdy¿ zakresy wspó³-
pracy miêdzy nimi s¹ szersze, a przez to trud-
niejsze do opanowania. Gdyby nie owe lokalne
zak³ócenie, to charakterystyka 804S mieœci³aby
siê w polu +/-2,5dB w szerokim zakresie 40Hz –
20kHz. Widaæ te¿ dobre rozci¹gniêcie w zakre-
sie niskich czêstotliwoœci, lepsze ni¿ w Domusie.

Rys. 3 wskazuje przede wszystkim na dosko-
na³e rozpraszanie wysokich tonów, które w ta-
kich sytuacjach czêsto ulegaj¹ wyraŸnemu os³a-
bieniu, relatywnie silniejszemu ni¿ pozosta³a
czêœæ pasma. W przypadku 804S stwierdzamy, ¿e
pod k¹tem 30O os³abienie wynosi tylko 3dB
wzglêdem poziomu z osi g³ównej, czyli wcale nie
wiêcej, ni¿ w zakresie œrednich tonów. Osta-
tecznie wiêc charakterystyka utrzymuje podobny
kszta³t na ró¿nych osiach, mo¿na powiedzieæ, ¿e
brzmienie 804S jest stabilne, w du¿ym stopniu
niezale¿ne od ich ustawienia i pozycji s³uchacza –
 ale w p³aszczyŸnie poziomej; pomiary w p³asz-
czyŸnie pionowej wykaza³y, ¿e charakterystyka

na prze³omie œrednich i wysokich czêstotliwoœci
zmienia siê doœæ wyraŸnie w zale¿noœci od wyso-
koœci, na jakiej znajduje siê mikrofon. Wybrana
przez nas oœ le¿y na wysokoœci 90-cm i wydaje
siê optymalna pod wzglêdem wyników pomia-
rów.

Maskownica jest po prostu idealna – wpro-
wadza zmiany niemal niezauwa¿alne w pomia-
rach (rys. 4), i z pewnoœci¹ bardzo trudne do
us³yszenia. Osobiœcie nie podj¹³bym siê tego za-
dania.

Rys. 5 odnosi siê do dzia³ania g³oœników nis-
kotonowych i obudowy bas-refleks, promienio-
wanie z otworu jest najsilniejsze przy 30Hz,

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 87
Rek. moc wzmacniacza [W]** 50−200
Wymiary (WxSxG) [cm] 102x24x35

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta

zgodnie z minimum na charakterystyce impedan-
cji, i chocia¿ wierzcho³ek tej krzywej le¿y ni¿ej
ni¿ maksymalny poziom z samych g³oœników, to
otwór  promieniuje  na  tyle  wydajnie, ¿e  spa-
dek –6dB odczytujemy niedaleko powy¿ej 30Hz.
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Na
p³ytce

zajmuj¹cej
wiêksz¹

czêœæ dolnej
œcianki

zainstalowano
tylko filtr dla

sekcji niskotono-
wej – wcale nie

szczególnie rozbudowany, chocia¿ 3.
rzêdu., ale z³o¿ony z du¿ych elementów.

Cewki powietrzne, o ile nawiniête
grubym drutem, s¹ najlepsze, ale

powinny zostaæ odsuniête od mniejszych
elementów pozosta³ych filtrów

– no w³aœnie, wszystko dok³adnie
tak jak tutaj.

Kopu³ka wysokotonowa jest aluminiowa,
czyli taka, jak od wielu lat stosowana
 przez B&W w ró¿nych wersjach, w ko-

lumnach tanich i drogich (równie¿ w najdro¿-
szych  œlimakowych  Nautilusach).  Ulokowanie
g³oœnika wysokotonowego ponad g³ówn¹ czêœci¹
obudowy to równie¿ pomys³ z tradycjami, siêga-
j¹cymi serii Matrix, natomiast zainstalowana za
ni¹ zwê¿aj¹ca siê “fajka” zosta³a wprowadzona
w poprzedniej serii, ale sama idea pochodzi jesz-
cze z Nautilusa i jego linii transmisyjnych – to
w³aœnie jedyny wspólny element ³¹cz¹cy go ze
wspó³czeœnie konstruowanymi najlepszymi ko-
lumnami B&W. W tunelu tym ma zostaæ ³agod-
nie, stopniowo wyt³umione promieniowanie od
tylnej strony kopu³ki. Obudowa wysokotonowe-
go jest wiêc d³uga, ale ma niedu¿¹ œrednicê, co
pozwala uzyskaæ szerokiego rozpraszanie, a co
by³o mo¿liwe dziêki zastosowaniu ma³ego, lecz
odpowiednio silnego magnesu neodymowego.
Ca³a obudowa wysokotonowego jest, podobnie
jak pozosta³e g³oœniki, zainstalowana za poœred-
nictwem elastycznej podk³adki. Ostatni szczegó³
warty wspomnienia to zawieszenie kopu³ki. Rza-
dko zwracamy nañ uwagê, ale tym razem...
W poprzedniej serii – Nautilus 800, we wszyst-
kich modelach wprowadzono innowacjê polega-
j¹c¹ na zastosowaniu p³askiego, piankowego za-
wieszenia, w miejsce tradycyjnej fa³dki z gumy.
Testuj¹c model 803D, zauwa¿y³em powrót do
dawnego typu zawieszenia, co jednak mog³o byæ
zwi¹zane ze szczególnymi wymaganiami kopu³ki
diamentowej. Teraz okazuje siê jednak, ¿e po-
rzucenie p³askiego zawieszenia dotyczy równie¿
modeli z kopu³k¹ aluminiow¹. Mo¿e to rezultat
porozumienia z Focalem, który trzeba przyznaæ,
wprowadzi³ do swoich tweeterów p³askie zawie-
szenie wczeœniej, ni¿ B&W...

B&W nie zrezygnowa³ natomiast z obudowy
o wygiêtych bokach, do której roœci³ pretensje
Sonus Faber. I trzeba przyznaæ, przy ca³ym sza-
cunku dla innowacyjnoœci B&W, ¿e w³oska firma
dawno zas³ynê³a z “op³ywowych” obudów, któ-

G³oœniki niskotonowe
imponuj¹ potê¿nymi
uk³adami magnetycznymi,
mo¿na te¿ dostrzec
nadzwyczajn¹ gruboœæ
membrany Rohacell,
która przy w³aœciwej
masie osi¹ga bardzo
du¿¹ sztywnoœci
i t³umienie drgañ
wewnêtrznych.
G³oœnik œredniotono-
wy wystêpuje w naj-
bogatszej wersji
znanej z najdro¿szych
800-tek, ma wiêc
neodymowy uk³ad
magnetyczny.

rym  przypisywa³a  nadzwyczajne  zdolnoœci
“umuzykalniaj¹ce” dziêki odtworzeniu kszta³tu
lutni (jak równie¿ ze wzglêdu na specjalny ga-
tunek u¿ytego drewna). Ale lutnia gra jak... lut-
nia, a kolumny maj¹ graæ wszystko. W ka¿dym
razie Sonus chyba nie zadba³ o prawa patentowe,
bo dzisiaj pomys³ ten wykorzystywany jest bez
skrupu³ów przez dziesi¹tki producentów na ca-
³ym œwiecie, i na szczêœcie kolumny takie nie gra-
j¹ jak lutnie. W œrodku obudowy 804S jest ju¿
jednak obmyœlona przez B&W, jeszcze dla daw-
nych konstrukcji serii Matrix, kratownica z cien-
kiego mdf-u (6-mm). B&W udowadnia, ¿e we-
wnêtrzne wzmocnienia obudowy nie musz¹ byæ
masywne, o ile bêd¹ we w³aœciwy sposób uloko-
wane. Jednak niektóre wieñce w œrodku, jak te¿
zewnêtrzne œcianki obudowy, maj¹ ju¿ standar-
dow¹, solidn¹ gruboœæ (20-25mm).

Na dolnej œciance odkrywamy przykrêcon¹
p³ytê – okazuje siê, ¿e jest to oparcie dla czêœci
uk³adu zwrotnicy. Dwie potê¿ne cewki i du¿e
pojemnoœci kondensatorów podpowiadaj¹, ¿e
jest to filtr dla g³oœników niskotonowych.
Tak czy inaczej, cewki s¹ imponuj¹ce, oby-
dwie powietrzne, nawiniête grubym drutem.
Ich odsuniêcie od pozosta³ych filtrów jest wiêc
jak najbardziej s³uszne, bo poza wszystkimi zale-
tami, maj¹ zdolnoœæ do silnego “siania”. Kolejne
filtry znajdujemy wiêc w wy¿szych partiach obu-
dowy. Znajdujemy w nich bez wyj¹tku cewki po-
wietrzne i najwy¿szej klasy kondensatory poli-
propylenowe, a rezystor t³umi¹cy g³oœnik wy-
sokotonowy zosta³ przykrêcony do radiatora.
Równie¿ filtry dla œredniotonowego i wysokoto-
nowego zosta³y rozdzielone na odrêbne p³ytki,
chocia¿ wcale nie zawieraj¹ bardzo wielu ele-
mentów, to s¹ one du¿e. B&W w nowej serii
zdecydowanie  zmieni³o  filozofiê  filtrowania,
przechodz¹c na stosowanie prostych uk³adów
zw³aszcza w zakresie wy¿szych czêstotliwoœci –
jest tam tylko jeden kondensator i jeden rezys-
tor. Okazuje siê, ¿e zmiana ta, zaobserwowana
w 803D, nie ma œcis³ego zwi¹zku z w³aœciwoœcia-

mi diamentowego tweetera, bo filtr elektrycznie
1. rzêdu mamy równie¿ w “aluminiowych” 804S.
Okablowanie wykonano VanDenHulem CS12.
804S w ka¿dym detalu trzymaj¹ poziom, kon-
struktor nigdzie nie poszed³ na skróty. Kropkê
nad “i” stawiaj¹ dwie pary zacisków przy³¹cze-
niowych WBT. Oceniaj¹c iloœæ i jakoœæ “wsadu
technicznego”, 804S s¹ nie do pobicia w tej kla-
sie cenowej, a dorównuj¹ im tylko... tutaj niech
ka¿dy dystrybutor wpisze nazwê swojego pro-
duktu. Ja wiem swoje, ale nie powiem, bo zabij¹.
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Ostatnimi  kolumnami  B&W przed  804S,
które testowa³em, by³y 803D, a dzia³o
siê to na wiosnê. Jak wówczas napisa-

³em, 803D wed³ug mnie otworzy³y nowy rozdzia³
w brzmieniu B&W, czemu zreszt¹ uda³o mi siê
daæ wyraz redaguj¹c te¿ “miêdzynarodowe” uza-
sadnienie dla nagrody przyznanej tym kolumnom
przez EISA. Ale tak naprawdê, czy rzeczywiœcie
mamy do czynienia z konsekwentn¹ odmian¹,
mog¹ nas przekonaæ dopiero kolejne sprawdzia-
ny innych konstrukcji serii 800. Przypomnê krót-
ko, ¿e w porównaniu do wczeœniejszych B&W,
803D zagra³y zdecydowanie cieplej, barwniej
i z oddaniem “g³êbi”, zarówno poprzez rozbudo-
wanie niskich rejestrów, jak i przez kreowanie
wielowarstwowej sceny o sk³onnoœciach do lo-
kowania wydarzeñ raczej w dystansie do s³ucha-
cza, ni¿ do wychodzenia w przód. Jestem prze-
konany, ¿e podstawowym narzêdziem kszta³to-
wania takiego brzmienia jest dzia³anie zwrotnicy,
czyli sposób filtrowania g³oœników, który zosta³
przez konstruktorów doœæ radykalnie zmieniony.
804S s¹ oczywiœcie mniejsze od 803D, ale prze-
cie¿ nie tak daleko ró¿ne w uk³adzie g³oœników -
owszem, zamiast diamentowego tweetera jest
metalowy, a zamiast trzech 18-cm niskotono-
wych s¹ dwa 16-cm. I co siê okaza³o? Niech nikt
siê ³udzi, ¿e s¹ to ró¿nice nieistotne, i ¿e za
mniej ni¿ po³owê ceny 803D kupi sobie hi-end
sezonu 2005/2006 (tytu³ nagrody EISA dla 803D).
Z drugiej strony s¹ podobieñstwa, które pozwa-
laj¹ podtrzymywaæ podejrzenie o generalnej
zmianie firmowego brzmienia w ramach serii
800. Nie mogê niestety porównaæ 804S do daw-
nych 804, których nie s³ucha³em, ale mam w za-
nadrzu jeszcze testowane Nautilusy 803 i 703 –
ostatnie to najlepsze w serii 700, do których na-
szym 804S wcale nie daleko. Charakter 804S lo-
kuje siê pomiêdzy tym, co pamiêtam z dawnych
803 i aktualnych 703, a wspania³ymi 803D. Z
brzmienia tych ostatnich nie uda³o siê przenieœæ
tych cech, które okreœlaj¹ ich ostatecznie hi-en-
dowy status – bogactwa wybrzmieñ, nasyce-
nia, po³¹czenia wielkiej swobody i jednoczeœnie
w³aœciwej kontroli niskich rejestrów, a  tak¿e ak-
samitnej delikatnoœci wysokich tonów. Teraz
przyznajê to z pokor¹ – co diament, to diament.
Ho³dy 803D ponownie oddane, ale nie mam za-
miaru krzywdziæ nimi 804S, które wystêpuj¹
w zupe³nie innej klasie cenowej. W ¿adnej z wy-
mienionych kwestii 804S nie sprawuj¹ siê gorzej,
ni¿ oczekujemy tego od kolumn do 20 000 z³.
Bas jest bardzo rzetelny – g³êboki i doskonale
prowadzony. O ile w przypadku 803D mistrzost-
wem by³o nadanie niskim tonom potêgi, masy,
a jednoczeœnie zabezpieczenie ich przed ba³aga-
nem, to 804S s¹ znacznie mniej obfite w tym za-
kresie, wiêc utrzymanie porz¹dku z natury przy-
chodzi im ³atwiej. Przyjemnym dodatkiem jest
jednak lekka dawka miêkkoœci, sygnalizuj¹ca te¿
zejœcie do bardzo niskich rejestrów – powta-
rzam, nieokupiona ¿adnym poluzowaniem czy

os³abieniem konturów. Tutaj np. starsze i dro¿-
sze 803 by³y mo¿e bardziej dynamiczne (ich pra-
wo – mia³y wiêksze niskotonowe), ale i mecha-
niczne – twarde, ¿ylaste. Wreszcie to, w czym
804S najbardziej przypominaj¹ 803D, a najbar-
dziej oddalaj¹ siê od 803 i 703, to uspokojenie
zakresu “wy¿szego œrodka”. Mo¿na o tym dysku-
towaæ w nieskoñczonoœæ... Poprzednie B&W 803
by³y bardzo liniowe, precyzyjne, w ca³ym pasmie
podawa³y wszystko “jak na d³oni”, w tym sensie
by³y wiêc doskonale neutralne. Ale prze³om
œrednich i wysokich tonów to taki delikatny i nie-
bezpieczny zakres, w którym nawet minimalna
przesada, czy nawet zbyt bezwzglêdna dok³ad-
noœæ mo¿e prowadziæ do wra¿enia nadmiaru –
i w œlad za tym natarczywoœci. Stara recepta mó-
wi, ¿e aby tego unikn¹æ, lepiej tutaj z za³o¿enia
zrobiæ krok w ty³, darowaæ sobie charakterysty-
kê id¹c¹ jak po sznurku, i spaæ spokojnie. Mo¿e
sam kewlar, który jest przez B&W stosowany we
wszystkich wspominanych kolumnach, “sam z sie-
bie” daje tyle o¿ywienia i dawkê jednak pewnych
rozpoznawalnych nalecia³oœci, ¿e dla przywróce-
nia ogólnej równowagi i komfortu dobrze jest
trochê go wyciszyæ w newralgicznym dla ucha
zakresie... czego na pewno nie uczyniono w mo-
delu 703, graj¹cym przez to analitycznie, klarow-
nie, ale trochê nerwowo, a co nie powtarza siê
ju¿ w 804S, ani tym bardziej w 803D.

Wokaliœci w wykonaniu 804S nie wychodz¹
z kolumn do przodu, g³osy nie s¹ przez nas na-
tychmiast namierzane z centymetrow¹ dok³ad-
noœci¹, ani nie wydaj¹ siê namacalne, jednak po-
zostaj¹ w pe³ni czytelne i obecne. ¯adnej emfazy
nie ma te¿ w zakresie nisko-œredniotonowym,
dziêki czemu niektóre “przebasowione” nagrania
wychodz¹ czysto, bez prze³adowania i zamaza-
nia. Oczywiœcie potwierdza to te¿ doskona³e
trzymanie basu na wodzy, który jednak wcale nie
oddala siê przy nagraniach dobrze u³o¿onych.

Samych wysokich tonów jest ju¿ trochê wiê-
cej ni¿ œrednicy w jej wy¿szym podzakresie, co
ostatecznie “otwiera” ca³e brzmienie i daje mu
œwiat³o. Odtworzenie wokali du¿ym ³ukiem omi-
nê³o pu³apkê przerysowania wy¿szego œrodka,
ale zwrócenia naszej uwagi na sybilanty nie uni-
ka. Przy takich okazjach, ale ju¿ nieregularnie,
tylko sporadycznie, s³ychaæ œlady metalicznoœci,
która jednak jest te¿ Ÿród³em najzupe³niej pra-
wid³owego, pe³nego wybrzmienia choæby talerzy
perkusji. Nie zostaj¹ one zmatowione czy “wy-
delikacone”, ale uderzaj¹ dynamicznie, z wype³-
nieniem. Diament by³ do tego a¿ za dobry...
w brzmieniu 803D nie zaznacza³a siê ani odrobi-
na ostroœci.

804S maj¹ przecie¿ prawo do ograniczeñ
przypisanych swojej klasie (komentujê to z pozy-
cji czysto hi-endowej), nie musz¹, a nawet nie
powinny deptaæ po piêtach znacznie dro¿szym
modelom wyposa¿onym w kopu³kê diamentow¹,
ale oczekiwa³em od nich zarówno jakoœci adek-
watnej do piêciocyfrowej ceny, do wczeœniej-

szych osi¹gniêæ firmy, jak te¿ potwierdzenia, ¿e
B&W wyznaczy³o nowy, po prostu przyjemny dla
ucha kurs brzmieniowy. Takie nadzieje spe³ni³y
siê w pe³ni, pod postaci¹ 804S B&W dostarcza
najmniejsz¹, ale ju¿ bardzo zaanga¿owan¹ i tech-
nicznie, i brzmieniowo konstrukcjê wolnostoj¹c¹
referencyjnej serii 800. Wiêkszym braciom pozwala
wykazaæ siê jeszcze dalej id¹cymi umiejêtnoœcia-
mi, ale swoimi nie przynosi rodzinie wstydu.

804D s³ucha³em zaraz po Sonusach Domu-
sach, i w oryginalnych notatkach pe³no by³o po-
równañ w³aœnie do nich. Jednak poniewa¿ w tek-
œcie powy¿ej wci¹¿ odnosi³em siê do innych mo-
deli B&W, wiêc postanowi³em powstrzymaæ siê
od wrzucania kolejnego grzyba do barszczu,
i komentowanie ró¿nic miêdzy 804S a Domusem
przenios³em do opisu tych drugich. A ró¿nice
ma³e nie s¹.

Dwie pary
masywnych zacisków
WBT pozwalaj¹ na zastosowanie
bi-wiringu, a znajduj¹ce siê w komplecie
krótkie przewody – zwory, zakoñczone
z jednej strony “wid³ami”, a z drugiej
“bananami”, pozwalaj¹ na jego unikniêcie
– w ka¿dym przypadku zrobimy to z klas¹.

804S
Cena (para)[z³] 16 000
Dystrybutor AUDIO KLAN

Wykonanie i komponenty
Wszystko co najlepsze z kopalni B&W, tylko bez dia-
mentowego tweetera. Najbardziej zaawansowana
wersja œredniotonowego, niskotonowe to ma³e bulte-
riery, wyœmienite komponenty zwrotnicy.

Laboratorium
Tylko niewielkie zachwianie charakterystyki na prze³o-
mie œrednich i wysokich czêstotliwoœci – doœæ natural-
ny efekt stosowania ³agodnego filtrowania. Bardzo sze-
rokie pasmo.

Brzmienie
Dobrze zdyscyplinowane, ale bogate w niuanse. Deli-
katne w zakresie œrednicy, lekko rozjaœnione tony wy-
sokie, wzorowo prowadzony bas.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=70
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/audioklan
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