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Po latach szemrania na nieciekaw¹ estetykê produktów BC, wrêcz zdumia³em
siê odwag¹ projektantów firmy, którzy w serii ACT zaproponowali zupe³nie

nowy, brawurowy design. Takie s¹ dzisiaj wymagania rynku - zostaæ
dostrze¿onym to po³owa sukcesu – ale druga po³owa polega na tym, ¿eby

chwilê potem nie zostaæ odrzuconym. Dlatego poza pomys³em, potrzebna jest
elegancja i starannoœæ wykonania, zw³aszcza w tym zakresie ceny. I ¿adnego

z tych przymiotów A1 nie brakuje.

J eden z kolegów pocz¹tkowo krêci³ nosem na
widok du¿ych b³yszcz¹cych nó¿ek. Owszem,
podobnie wygl¹daj¹ce spotyka siê w niektó-
rych znacznie tañszych kolumnach. Akurat

demontowa³em A1, i jedn¹ z odkrêconych nóg
poda³em koledze do bli¿szego zapoznania. Ca³a
przyjemnoœæ to w³aœnie poczuæ ich masê – s¹
bowiem wykonane z aluminium, a nie z tworzy-
wa, jak wszystkie srebrzystoszare elementy
w produktach niskobud¿etowych. I dlatego po-
tem patrzymy na nie ze znacznie wiêksz¹ sympa-
ti¹, wiedz¹c ju¿ na pewno, ¿e z “tanioch¹” nie
maj¹ nic wspólnego. I wszystko, co siê w A1
œwieci, to aluminium. Pamiêtam “diamentowane
aluminiowe pierœcienie” z Altusów, z nich tak¿e
tubowy g³oœnik wysokotonowy, a poniewa¿ jest
podobnego typu tweeter w A1... ile na takich ko-
notacjach by zyska³y, a ile straci³y w oczach po-
tencjalnego klienta, nie wiem, wiêc zostawmy
wspomnienia.

A1 nie s¹ przypadkiem odosobnionym – po-
wsta³a ca³a seria A, w której A1 jest najmniejsz¹
konstrukcj¹ wolnostoj¹c¹, a “powy¿ej” s¹ dwu-
ipó³dro¿ne A2, trójdro¿ne A3 z du¿ym g³oœni-
kiem niskotonowym na bocznej œciance, a z jesz-
cze wiêkszym i dwoma œredniotonowymi w uk³a-
dzie symetrycznym flagowe A4. Jeden podstaw-
kowiec, z g³oœnikami podobnymi jak w A1, nosi
symbol B1, a dwa centralne, ró¿ni¹ce siê wiel-
koœci¹ g³oœników nisko-œredniotonowych, to C1
i C2. Jednak ani w samej siedzibie dystrybutora,
ani w testach w polskiej prasie, nie znalaz³em ni-
czego poza A1 – chyba na razie nowa koncepcja
BC nie zosta³a nad Wis³¹ doceniona.

Mo¿emy je kupiæ w czterech wersjach kolo-
rystycznych (oczywiœcie zawsze naturalna oklei-
na) - klon, czereœnia, amarantowy i wenge.
Zw³aszcza ciemny wenge w tym wyborze œwiad-
czy o nowoczesnoœci stylu serii ACT.

Koncepcja jest jednak nowa przede wszyst-
kim wzorniczo. Rodzaje zastosowanych prze-
tworników przypominaj¹ dotychczasowe kon-
strukcje BC. Jak wspomnia³em, g³oœnik wysoko-
tonowy jest tubowy – nie jest to ewenement, ale
jednak rzadkoœæ. Do tego g³oœnik nisko-œrednio-
tonowy ma polipropylenow¹ membranê – to ju¿
samo w sobie nie jest ¿adn¹ sensacj¹, ale w po³¹-
czeniu z tubowym tweeterem jednoznacznie
wskazuje na sprawcê – BC.

Firma BC trwa przy polipropylenie najwyraŸ-
niej z powodu stosowania filtrów pierwszego
rzêdu, przy których wa¿ne jest, aby charakterys-
tyka g³oœnika nisko-œredniotonowego by³a wolna
od rezonansów, które s¹ w polipropylenie t³u-
mione. Coœ za coœ – wraz z rezonansami t³umio-
ne s¹ mikroinformacje, a przy obecnej modzie na
precyzjê i dynamikê, tego typu kompromis nie
jest przez zbyt wielu konstruktorów akceptowa-
ny. Natomiast tubowy g³oœnik wysokotonowy to
zupe³nie inna szko³a jazdy – potencjalne Ÿród³o
brzmienia szybkiego i wyrazistego. Dlatego po³¹-
czenie tych dwóch technik jest tak oryginalne
i niespotykane.

 BC Acoustic A1
Wszystko aluminium, co siê œwieci
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17-cm g³oœnik nisko-œredniotonowy pocho-
dzi od norweskiego Seasa, ma odlewany kosz i 9-
cm uk³ad magnetyczny. Ozdobny aluminiowy
pierœcieñ nie jest jego integraln¹ czêœci¹, obydwa
g³oœniki instalowane s¹ nietypowo – od ty³u, co
jest mo¿liwe dziêki odkrêcanemu du¿emu pane-
lowi na tylnej œciance. Zosta³ on wykorzystany
jako baza dla zamocowania gniazda przy³¹czenio-
wego (jednej pary bardzo rozsuniêtych trzpieni
WBT), nietypowego regulatora poziomu wyso-
kich tonów (piêæ par gniazd ³¹czonych zwor¹ za-
koñczon¹ bananami), a od ty³u du¿ej p³ytki
zwrotnicy. Wszystko jest tu niezwyk³e. P³ytka
jest potê¿na, a zawiera przecie¿ tylko dwa filtry
pierwszego rzêdu. Niespodzianka nie kryje siê
w tym, ¿e poza filtrami uruchomiono jakieœ do-
datkowe filtry linearyzuj¹ce, filtry–pu³apki, itp.
Ideowy schemat to pojedyncza cewka dla nisko-
œredniotonowego i pojedynczy kondensator dla
wysokotonowego – jak w ksi¹¿ce Aleksandra
Witorta. Na p³ytce widaæ jednak bogaty zestaw
kondensatorów – obok jednego najwiêkszego, s¹
cztery mniejsze. Otó¿ tworz¹ one w³aœnie regu-
lator poziomu wysokich tonów – do pojemnoœci
kondensatora g³ównego dodawana jest (za po-
moc¹ zwory) mniejsza lub wiêksza pojemnoœæ
kondensatorów równoleg³ych.

Ale co ma poziom do czêstotliwoœci granicz-
nej, któr¹ okreœla wartoœæ kondensatora filtruj¹-
cego? NajwyraŸniej ma, w³aœnie przy filtrach
pierwszego rzêdu. Mniejsza pojemnoœæ ustawi
czêstotliwoœæ graniczn¹ wy¿ej, ale nastêpuj¹cy
poni¿ej spadek jest ³agodny, i w ten sposób mo¿-
na wp³ywaæ na sam poziom. Ró¿nica miêdzy po-
ziomami bêdzie siê jednak zmieniaæ wraz z czês-
totliwoœci¹  - bêdzie siê zmniejszaæ nie tylko
w stronê czêstotliwoœci œrednich, tam gdzie pra-
cê przejmuje g³oœnik nisko-œredniotonowy, ale
i w stronê czêstotliwoœci najwy¿szych.

Zalet¹ tego typu regulatora jest wyelimino-
wanie koniecznoœci wprowadzenia do uk³adu re-
zystorów, a tak¿e sam kszta³t charakterystyki –
ewentualna “dokuczliwoœæ” wysokich tonów do-
tyczy najczêœciej ich poziomu w zakresie “œred-
niej” góry, który tutaj jest bardzo elastyczny, na-
tomiast subtelne informacje z samego skraju pas-
ma bêd¹ t³umione w mniejszym stopniu.

Zastosowane kondensatory s¹ polipropyle-
nowe, a cewka dla g³oœnika nisko-œredniotono-
wego nawijana splotem Litza – elementy s¹ wiêc

nie byle jakie, podobnie jak okablowanie we-
wnêtrzne – TaraLabs.

A1 s¹ niewielkie, ale ciê¿kie nie tylko z po-
wodu aluminiowych nó¿ek. Odkrêcenie zwrotni-
cy pozwoli³o zmierzyæ gruboœæ tylnej œcianki,
która wynosi 3 cm. Nawet je¿eli przednia nie
jest ju¿ ani trochê grubsza, to i tak wystarczy.
Ale w obudowie s¹ jeszcze wzmocnienia, i to
niebanalne. Nie jest ich du¿o, ale tworz¹ doœæ
tajemnicz¹ konstrukcjê wewnêtrzn¹. Poni¿ej
g³oœnika jest element standardowy – poziomy
wieniec, czyli przegroda z du¿ym otworem, po-
zwalaj¹cym ciœnieniu swobodnie przemieœciæ siê
do dolnej czêœci. Jednak poni¿ej tego wieñca zna-
jduje siê pionowa przegroda, oddalona od tylnej
œcianki nie wiêcej ni¿ o 10 cm, która tworzy tam
komorê, po³¹czon¹ z g³ówn¹ objêtoœci¹ ma³ym
otworem z krótkim tunelem, który uda³o siê “wy-
macaæ”. NajwyraŸniej zaprojektowano wewnêtrz-
ny (anty)rezonator, którego dzia³ania nie widaæ
jednak na pomiarach – ani na charakterystyce im-
pedancji, ani g³oœnika niskotonowego, ani ciœnie-
nia z otworu wyprowadzonego na zewn¹trz.

Otwór bas-refleks znajduj¹cy siê na tylnej
œciance nale¿y do uk³adu rezonansowego g³ów-
nej komory, a jego tunel “przebija” wspomnian¹
komorê wewnêtrznego uk³adu rezonansowego.
Wyt³umienie te¿ jest ciekawe – zamiast wyk³adaæ
maty, g¹bkê czy watê na œciankach, wsadzono
jedn¹ du¿¹ kostkê szeœcienn¹ o boku 16-cm,
z doœæ twardej pianki, bezpoœrednio za g³oœni-
kiem nisko-œredniotonowym.

A1 – eleganckie i pe³ne niekonwencjonalnych
rozwi¹zañ, niektórymi budz¹ zdziwienie, innymi
podziw.

Znana ju¿ z wczeœniejszych konstrukcji
BC, du¿a p³yta na tylnej œcianie, ukrywaj¹ca

po wewnêtrznej stronie zwrotnicê,
eksponuje na zewn¹trz nie tylko trzpienie

dla przewodu przy³¹czeniowego, ale
i regulator poziomu wysokich tonów –
w formie piêciu par gniazd, ³¹czonych

w wybranym miejscu zwor¹.

Zwrotnica z kilku powodów niezwyk³a – “prawdzi-
wa” pierwszego rzêdu, ale ze zmienn¹ wartoœci¹

pojemnoœci filtruj¹cej g³oœnik wysokotonowy,
zwi¹zan¹ z dzia³aniem

regulatora wysokich
tonów.
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* wartoœci zmierzone, ** wg danych producenta

A1
Impedancja znamionowa*[Ω] 4
Efektywnoœæ* [dB] 87
Moc znamionowa**[W] 80
Wymiary (WxSxG)[cm] 90x21x33
Cena (kpl)[z³] 7900
Dystrybutor AUDIO SYSTEM

Wykonanie i komponenty
Ma³e i tylko dwudro¿ne, ale po brzegi pe³ne dobrych
i oryginalnych elementów i niekonwencjonalnych roz-
wi¹zañ. Pomys³ów starczy³oby na kilka ró¿nych
konstrukcji. Bardzo staranne wykonanie, pierwszo-
rzêdne materia³y.

ocena bardzo dobra

Laboratorium
Charakterystyka przetwarzania faluje, ale utrzymuje siê
w granicach +/-3dB, poziom wysokich tonów mo¿na
skutecznie, jak i subtelnie regulowaæ. Umiarkowana
efektywnoœæ, wzi¹wszy pod uwagê 4-omow¹ impe-
dancjê.

ocena dobra
Hybrydowe - po³¹czenie wyrazistej góry z mniej pre-
cyzyjnym zakresem nisko-œredniotonowym. Dobra
ogólna równowaga i przyzwoita dynamika.

ocena dobra

ocena wa¿ona (4,3) dobra+

O D S £ U C H

T echnicznie,  a  zw³aszcza  wzorniczo
bardzo ciekawe, ale przecie¿ pos³ugu
j¹ce siê prostym uk³adem dwudro¿-

nym, z jednym 18-cm g³oœnikiem nisko-œred-
niotonowym, A1 ju¿ “na starcie” nie mia³y
wiêkszych szans na zaatakowanie rywali mo-
c¹ basu i wysokimi poziomami dynamiki. Mi-
mo to spróbowa³y – po pierwsze konkuren-
ci, mimo ¿e zwykle uzbrojeni w wiêksz¹ licz-
bê przetworników, dynamik¹ wcale nie za-
wsze brylowali, po drugie tubowy g³oœnik
wysokotonowy A1 ma swój “charakterek”,
który pozwala brzmienie obudziæ, przypra-
wiæ i podkrêciæ. Oczywiœcie bêdzie mia³o
to swoje odbicie w niepe³nej neutralnoœci,
a i tak sam wysokotonowy nie za³atwi spra-
wy “prawdziwej” dynamiki, tym bardziej nie
maj¹c nic wspólnego z basem... A1 potrafi¹
jednak zagraæ ¿ywo, jasno i bez kompleksów.
Poczynione ju¿ zastrze¿enie co do neutral-
noœci trzeba krótko omówiæ; faktem jest, ¿e
na tle takiego wywa¿enia tonalnego, z jakim
gra Elac, BC nie ukryje swojego wysokoto-
nowego niepokoju, ale bolesnych fa³szów i zu-
pe³nie chybionych interpretacji te¿ nie musimy
siê obawiaæ. G³ówna s³aboœæ A1 le¿y wed³ug
mnie nie w dynamice (generalnie umiarkowanej,
chocia¿ podrasowanej), ani nie w wysokich to-
nach (wyostrzonych, jednak dobrze wyrówna-
nych i scalonych ze œrednic¹), lecz w zjawisku
mniej typowym, a bardziej subtelnym – ale nie
iluzorycznym. Szybko bowiem skojarzy³em, ¿e
dostrzegam cechê znan¹ mi z wczeœniej testowa-
nych kolumn BC. W pewnym sensie BC s¹ wiêc
konsekwentne, chocia¿ sam brzmieniowy prob-
lem le¿y w³aœnie w niekonsekwencji – ¿ywoœci
i detalicznoœci wysokich czêstotliwoœci towarzy-
szy miêkkoœæ i s³aba konturowoœæ œrednich i nis-
kich tonów. Tego rodzaju charakter zakresu nis-
ko-œredniotonowego móg³by wcale nie raziæ,
gdyby zosta³ uzupe³niony o delikatn¹,
aksamitn¹ górê pasma – powsta³by

spójny obraz dŸwiêkowy i ³agodny sposób pre-
zentacji muzyki, który znajduje przecie¿ swoich
zwolenników. A1 nie wpisuj¹ siê jednak w sche-
mat podstawowego podzia³u na g³oœniki “ostre”
i “³agodne”, s¹ brzmieniow¹ hybryd¹. Ale mo¿na
te¿ sobie wyobraziæ ukontentowanych w³aœnie
tak¹ mieszank¹ – A1 wci¹ga w k¹piel wysokoto-
nowych detali, resztê pasma traktuj¹c jako t³o.
Sam œrodek pasma jest bardzo delikatny; scho-
dz¹c w ni¿szy podzakres œrednicy pojawia siê
wiêcej substancji, ale wraz z dawk¹ podbarwieñ,
a wkraczaj¹c w obszar basu musimy siê zadowo-
liæ jego prawid³owym poziomem, niez³ym roz-

Nowy projekt, dawno przyjêta koncepcja
g³oœnikowa – w BC polipropylenowy nisko-

œredniotonowy wspó³pracuje z tubowym
wysokotonowym.

Masywne aluminiowe nogi
daj¹ A1 stabilnoœæ, ale s¹ te¿

agresywnym elementem designu.
Otwory w dolnej œciance nie

maj¹ nic
wspólnego

z akustyk¹
– to tylko

p³ytkie
wnêki,
s³u¿¹ce
przykrê-
ceniu
nóg.

ci¹gniêciem i okazjonalnymi oznakami si³y;
konturów raczej nie odczytamy, nie ma te¿
“miêsa”, bas A1 raczej nikogo nie zachwyci,
choæ mo¿e zostaæ zaakceptowany.

Regulowanie poziomu wysokich tonów
przynosi wyraŸne zmiany, chocia¿ powy¿sze-
go opisu w zasadzie nie dezaktualizuje. Do-
tyczy on pozycji “0dB”, w intencjach produ-
centa najbardziej neutralnej, i rzeczywiœcie
za tak¹ nale¿y j¹ uznaæ. Dodawanie wysokich
tonów, mimo ich wczeœniejszego du¿ego
znaczenia, nie jest z góry wykluczone – po-
woduje ono bowiem, ¿e z dobr¹ analitycz-
noœci¹ przesuwamy siê w stronê czêstotli-
woœci œrednich, chocia¿ ostatecznie przewa-
ga wysokich nad reszt¹ pasma jest wiêksza,
co teoretycznie nie jest nam potrzebne. Na-
tomiast wiêksze t³umienie g³oœnika wyso-
kotonowego czyni brzmienie mo¿e lepiej
ogólnie zbalansowanym, ale mniej spójnym
(pog³êbia siê s³aboœæ prze³omu œrednich
i wysokich), i po prostu nieciekawym – po-
wstrzymanie A1 od b³yszczenia wysokimi to-

nami pozbawia je chêci do grania, a nas do
s³uchania. Niskie i œrednie tony gadaj¹ nadal ma³o
wyraŸnie (chocia¿ relatywnie g³oœniej), a z wyso-
kich zostaje “cykanie”. A1 trzeba polubiæ takimi,
jakimi s¹ w naturze, ograniczanie wysokich to-
nów najwyraŸniej jest jej wbrew. Brzmienie cie-
kawe, ze znamionami wysokiej klasy, ale i s³a-
boœciami. W sumie konglomerat wymagaj¹cy bar-
dzo indywidualnej decyzji. Dla mnie by³o to jed-
nak kolejne warte zapamiêtania doœwiadczenie.
A sympatii do A1, zrodzonej na sam ich widok,
wcale nie straci³em.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/audiosystem
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rys. 1. A1, charakterystyka modułu impedancji. rys. 3. A1, charakterystyki przetwarzania w zakresie niskich
częstotliwości.

rys. 4. A1, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 0O, 15O i 30O

w płaszczyźnie poziomej.

 rys. 5. A1, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym, dla różnych pozycji regulatora poziomu

wysokich tonów.

rys. 2. A1, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

Charakterystyka modu³u impedancji (rys. 1)
nie ujawnia niezwyk³ych cech konstrukcji A1.
Wysoki szczyt w zakresie œrednich czêstotliwoœ-
ci to typowy sygna³ dzia³ania filtrów wy¿szego
rzêdu, dwa mniejsze szczyty w zakresie niskich
czêstotliwoœci wi¹¿¹ siê z funkcjonowaniem
uk³adu bas-refleks, którego czêstotliwoœæ rezo-
nansowa le¿y w okolicach 40Hz. W skali ca³ej
charakterystyki najni¿sza wartoœæ, ok. 4Ω, poja-
wia siê niedaleko powy¿ej 200Hz. Na tej podsta-
wie okreœlamy 4-omow¹ impedancjê znamiono-
w¹ – co uczciwie przyznaje sam producent, wy-
³amuj¹c siê z niecnego zwyczaju innych firm fran-
cuskich, deklaruj¹cych bez wzglêdu na rzeczy-
wistoœæ 8-omowe impedancje znamionowe.

Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) ma
kilka ciekawych momentów. W najwiêkszym
stopniu wzmocniono wysokie czêstotliwoœci, ale
i “dolny œrodek”, koncentruj¹cy siê wokó³ 400Hz,
równie¿ jest uwypuklony, wreszcie w zakresie
niskich czêstotliwoœci pojawia siê szpic w okoli-
cach 40Hz.

Podejrzenia, ¿e jest on spowodowany silnym
promieniowaniem otworu przy czêstotliwoœci
rezonansowej obudowy, potwierdza rys. 3. Taki
kszta³t charakterystyki nie kojarzy siê jednak
z dobrymi w³aœciwoœciami impulsowymi uk³adu.

Zdolnoœæ A1 do rozpraszania w p³aszczyŸnie
poziomej ilustruje rys. 4. Mi³o zaskakuj¹ dobre
charakterystyki kierunkowe w zakresie wysokich
tonów – przetworniki tubowe zwykle pod tym
wzglêdem kulej¹. W tym przypadku jednak mo¿e
byæ nawet wskazane, aby odsun¹æ oœ g³ówn¹ od
miejsca ods³uchowego w celu uzyskania najlepiej
zrównowa¿onej charakterystyki.

Zasadniczo celowi temu s³u¿y przede wszyst-
kim regulacja poziomu wysokich tonów, której
dzia³anie przedstawia rys. 5. Wszystkie pozosta-
³e pomiary zosta³y przeprowadzone przy “neu-
tralnej” pozycji zwory, która na tym rysunku od-
powiada charakterystyce œrodkowej. Teoretycz-
nie, nieco lepsz¹ równowagê uzyskujemy przy
pierwszym stopniu t³umienia, czyli obni¿aj¹c po-
ziom w zakresie od 4kHz o ok. 2dB. Wiêksze
t³umienie, o kolejne 2dB, nadmiernie os³abia
okolice 4kHz, natomiast podnoszenie poziomu
dzia³a delikatniej – zmiany s¹ ok. 1-decybelowe.

Rys. 6 pokazuje indywidualne charakterysty-
ki g³oœników nisko-œredniotonowego i wysoko-
tonowego. Przecinaj¹ siê one przy 3kHz, charak-
terystyka wypadkowa biegnie ok. 4,5dB powy¿ej
przeciêcia, co dowodzi dobrej – chocia¿ jeszcze
nie bardzo dobrej korelacji fazowej przy tej
czêstotliwoœci.

Chyba niezamierzonym, ale trzecim sposo-
bem lekkiego ograniczenia poziomu wysokich
tonów jest za³o¿enie maskownicy. W zadziwiaj¹-
co elegancki sposób t³umi ona o ok. 3dB wczeœ-
niej wzmocniony zakres 5-10kHz (rys. 7).

Efektywnoœæ wynosi umiarkowane 87dB –
tutaj producent “trochê” przesadzi³, deklaruj¹c
91dB.

rys. 6. A1, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, oddzielnie głośnik nisko−

średniotonowy i wysokotonowy.

 rys. 7. A1, charakterystyki przetwarzania w zakresie średnio−
wysokotonowym – wpływ maskownicy.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=79
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