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JAMO

T o jest wydarzenie. I nie przede wszystkim z powodu doœæ try-
wialnego faktu, ¿e R909 kosztuj¹ 33.000z³ para (nota bene – s¹
w Polsce znacznie tañsze, ni¿ “na Zachodzie”, gdzie cena wyno-
si okr¹g³e 10.000 euro). Testowaliœmy ju¿ wielokrotnie dro¿sze
produkty, a przekraczaj¹cych swoj¹ cen¹ pu³ap wyznaczony

przez R909 by³y dziesi¹tki. Owszem, prawie ka¿da tak luksusowa, eksklu-
zywna propozycja jest, a na pewno powinna byæ, czymœ specjalnym, niepo-
wtarzalnym. Jednak wyj¹tkowoœæ R909 jest... wyj¹tkowa – i to z niejednego
powodu. To kolumny, na które czekaliœmy tak d³ugo, ¿e... ju¿ prawie prze-
staliœmy czekaæ. To technika, która idzie pod pr¹d panuj¹cym trendom. To
w wykonaniu firmy Jamo prawdziwy skok na g³êbok¹, na najg³êbsz¹ wodê.
I w³aœnie dlatego, ¿e skoczkiem jest Jamo, mamy dodatkowe powody do
satysfakcji. Co te wszystkie zagadki oznaczaj¹?

WRESZCIE
ODROBINA SZALEÑSTWA...

FASCYNUJ¥CE EKSCESY
40-LATKA

W wieku oko³o 40 lat, podobno,
wielu mê¿czyzn czuje nieprzepart¹

potrzebê “sprawdzenia siê”. Firmie Jamo,
chocia¿ pod t¹ nazw¹ funkcjonuje

“dopiero” od 38 lat, je¿eli zaliczyæ do sta¿u
jeszcze dwa wczeœniejsze lata, kiedy

kolumny sk³ada³ sam Preben Jacobsen,
w³aœnie w tym roku stuknie czterdziestka...

Coœ jest na rzeczy, bo Jamo najwyraŸniej
sobie pofolgowa³o.
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Kiedy swoje nowe kolumny zapowiadaj¹ du¿e i (lub...)
renomo-wane firm, jak B&W, Canton, JBL, JMlab, Dynaudio,
Sonus Faber (to tylko wybór, a kolejnoœæ alfabetyczna), wtedy
wiemy mniej – wiêcej, czego siê spodziewaæ.

Nawet je¿eli zaskoczy nas kszta³t obudowy, czy uk³ad
g³oœników, to zawsze znajdzie siê doœæ elementów (nie bior¹c
pod uwagi tabliczki z nazw¹), po których wprawne oko, znaj¹ce
wczeœniejsze konstrukcje danego producenta, rozpozna
pochodzenie nowej. Najczêœciej s¹ to przetworniki, poniewa¿
wiêkszoœæ du¿ych firm produkuje je we w³asnym zakresie,

i tylko na w³asny u¿ytek, przez co staj¹ siê one mniej lub
bardziej charakterystyczne, przynajmniej dla okreœlonej generacji.
A je¿eli jakaœ firma nie mo¿e pochwaliæ siê produkowanymi
samodzielnie przetwornikami, lecz kupuje je (ewentualnie
modyfikuj¹c) od wyspecjalizowanych firm, wówczas dla osi¹gniêcia
indywidualnych rysów swoich produktów, dopracowuje konsek-
wentny, rozpoznawalny uk³ad g³oœników, kszta³t lub sposób
wykonania obudów (np. AudioPhysic, Sonus Faber).

Firma Jamo by³a wyj¹tkiem – po pierwsze dlatego,
¿e bêd¹c du¿ym, bardzo du¿ym producentem, nigdy nie
zdecydowa³a siê na uruchomienie w³asnej produkcji g³oœników.
Rzecz jasna, jako powa¿ny odbiorca bardzo du¿ych iloœci, mog³a
u kontrahentów ¿¹daæ daleko id¹cych modyfikacji standardowych
g³oœników, a nawet opracowywaæ wraz z nimi zupe³nie nowe
– ale nie doprowadzi³o to do wykreowania w³asnej, niepowtarzal-
nej technologii, po której moglibyœmy rozpoznawaæ g³oœniki
i kolumny Jamo. Flagowy Oriel by³ piêkn¹ mieszank¹ – niskotonowe
Peerlessy, œredniotonowy Eton z membran¹ “z plastra miodu”
i legendarny jedwabny Esotar Dynaudio – dla fachowca wszystko
czytelne na pierwszy rzut oka. Wraz z seri¹ Concert konstruktorzy
Jamo siêgnêli po norweskie Seasy-Excele z membranami
magnezowymi, a liniê D 4 oparli na technice Vify – nisko-
œredniotonowych z membranami z w³ókna drzewnego i pierœcie-
niowym wysokotonowym. St¹d te¿ ka¿da kolejna seria Jamo nie
mia³a wspólnego mianownika z ¿adn¹ inn¹. Tak jak na pocz¹tku,
kiedy Preben Jacobsen sk³ada³ swoje pierwsze kolumny, tak
i dzisiaj Jamo swobodnie siêga po “najlepsze dostêpne przetworni-
ki” – oczywiœcie bior¹c pod uwagê zarówno ich jakoœæ, jak
i planowany bud¿et. A poniewa¿ R909 jest projektem presti¿o-
wym, wiêc mo¿na s¹dziæ, ¿e tym razem koszty przetworników nie
gra³y roli najwa¿niejszej. I dlatego, ¿e g³oœniki mog³y pochodziæ
z dowolnego Ÿród³a, powsta³a konstrukcja zarówno bezkompro-
misowa, jak i zaskakuj¹ca – nikt, patrz¹c na R909,
nie by³by w stanie odgadn¹æ, ¿e jest to produkt firmy Jamo,
gdyby nie dyskretna tabliczka z logo na cokole.

R909
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jego podzia³ mia³o ochotê coraz wiêcej producentów, coraz czêœciej scho-
dz¹c do ni¿szych przedzia³ów cenowych. W Polsce rolê Tonsilu po czêœci
przejê³y równie¿ doœæ egzotyczne marki, pod którymi faktycznie ukrywa
siê tania chiñska produkcja. Na ca³ym œwiecie zaczê³o siê robiæ ciasno,
i klimat siê zmieni³ – a firmie, która wyros³a na potêgê w latach prosperity,
nie jest ³atwo siê kurczyæ, elastycznie i bezboleœnie. Jamo nie zasypywa³o
jednak gruszek w popiele – nie tylko przygotowuj¹c nowe produkty, ale
i nowe pomys³y marketingowe. Niektóre z nich by³y kontrowersyjne – ok.
piêæ lat temu wczeœniejsze nazwy wszystkich kolumn zast¹piono symbola-
mi, w których zakodowano ich przeznaczenie – poziom wymagañ jakoœcio-
wych, wielkoœæ pomieszczenia, mo¿e coœ jeszcze... system by³ niby prosty,
jednak s¹dzê, ¿e p³ynn¹ jego znajomoœæ posiedli tylko przeszkoleni sprze-
dawcy. Intencja wskazywa³a na za³o¿enie, ¿e klienci na rynku bardziej ma-
sowym ni¿ audiofilski staj¹ siê coraz bardziej zdezorientowani i podatni na
“prowadzenie za rêkê”. Zmiany w preferencjach klientów spowodowa³y
wreszcie pojawienie siê w ofercie amplitunerów i odtwarzaczy DVD, co
mia³o u³atwiæ kontakt z klientem maj¹cym przekonanie, ¿e najlepiej, bo
najbezpieczniej i najproœciej, jest kupiæ ca³y zestaw elektroniki i kolumn
firmowany przez jednego producenta. W pewnym momencie, dwa lata te-

mu, w planach pojawi³ siê nawet wyœwietlacz plazmowy... wyœwiet-
lacz obrazu, nie dŸwiêku. Oczywiœcie Jamo przygotowa³o mnogoœæ

wielokana³owych zestawów g³oœnikowych “z jedne-
go pude³ka”, proponuj¹c zarówno du¿e kolumny
z przodu, jak i systemy z ma³ymi satelitami. Jesz-
cze w erze panowania stereo, Jamo by³o w tej
dziedzinie specjalist¹, wraz z Bose dostarczaj¹c na
rynek najwiêcej kompletów “sub-sat”. Od kilku lat
Jamo ma te¿ ofercie du¿y wybór g³oœników do in-
stalacji – naœciennych, wielostrefowych. I jeszcze
jedno – Jamo bardzo wczeœnie zaczê³o zwracaæ
uwagê na estetykê swoich produktów. Dzisiaj wy-
daje siê to oczywiste, ale jeszcze kilkanaœcie lat
temu wcale tak nie by³o. A Jamo ju¿ wtedy chwali³o
siê has³em “sound and design”, i proponowa³o np.
g³oœniki-obrazki na œcianê, g³oœniki-lampki... co
rzecz jasna nie musia³o podobaæ siê audiofilom,
widz¹cym w tym objawy dekadencji. Ale z dzisiej-
szego punktu widzenia, by³a to ewolucja bardzo
dalekowzroczna. Podsumowuj¹c te wszystkie kon-
cepcje i produkty, nie mo¿na firmie Jamo zarzuciæ,
¿e spoczywa³a na laurach, ¿e zasklepi³a siê wraz
z jak¹œ archaiczn¹ ofert¹, ¿e w strategii by³a zbyt
jednokierunkowa. Wrêcz przeciwnie. Niejeden
raz by³a laureatem nagród EISA... I oto rok temu
mo¿na by³o us³yszeæ pog³oskê, ¿e firma “ma k³o-
poty”. Du¿e firmy s¹ dla laików bardzo tajemni-

TROCHÊ HISTORII, KTÓRA DAJE POTRZEBNY KONTEKST.
I T£O, NA KTÓRYM R909 DOSKONALE KONTRASTUJ¥.
I ŒWIEC¥ TYM WIÊKSZYM BLASKIEM.

Konstruktor zespo³ów g³oœnikowych musi mieæ wyobraŸniê...
jednak prawie czterdzieœci lat temu za³o¿yciele firmy, Jacobsen

i Mortensen, z pewnoœci¹ nie mieli wizji R909.

G£OŒNIKI,
RYBY, PLAZMA

i R909R909R909R909R909

W roku 1966 Preben Jacobsen rozpocz¹³ sk³adanie zespo³ów g³oœ-
nikowych – projektuj¹c w³asne obudowy, i ³¹cz¹c je z najlepszymi
dostêpnymi wówczas przetwornikami.

Nie pamiêtam, nie sprawdza³em, przeczyta³em w materia³ach firmo-
wych. Ale ambitny, bezkompromisowy konstruktor nawet w tamtych cza-
sach, piêknych dla HiFi wyp³ywaj¹cego na szerokie wody, nie wystarcza³,
aby firma odnios³a sukces na rynku. Dwa lata póŸniej z odsiecz¹ przyby³
szwagier, Julius Mortensen, wczeœniej specjalista od sprzeda¿y (eksportu)
w przemyœle... rybnym. JAcobsen i MOrtensen dali nazwê firmie. Kilka lat
póŸniej JAMO wyst¹pi³o ju¿ na targach IFA, a w roku 1994... musia³o min¹æ
æwieræ wieku od powstania firmy, ale warto by³o czekaæ – JAMO wyros³o
na najwiêkszego producenta zespo³ów g³oœnikowych w Europie! Polski w¹-
tek historii Jamo zaczyna siê w tych mniej - wiêcej czasach – w roku 1991
firma Konsbud-Audio zostawia w spokoju wytwarzanie zespo³ów g³oœniko-
wych wed³ug w³asnych projektów, i zostaje przedstawicielem Jamo w Pols-
ce. I w tym polskim w¹tku Jamo jest jeszcze jeden ma³y rozdzia³, który
jednak dobrze pamiêtam, bo dotyczy mojego ¿yciory-
su. Na ostatnim roku studiów zatrudni³em siê na pó³
etatu w firmie Konsbud, jeszcze wówczas, gdy firma
ta zajmowa³a siê (w sumie przez bardzo krótki okres)
produkcj¹ zespo³ów g³oœnikowych – warto przypo-
mnieæ, ¿e by³ to czas wielkiego niedoboru urz¹dzeñ
HiFi w Polsce, i niemal wszystko, co gra³o, sprzeda-
wa³o siê na pniu. Widzia³em siê w roli konstruktora,
co jednak nie mog³o siê spe³niæ, bo jak wspomnia³em,
Konsbud w ogóle zrezygnowa³ z produkcji, a ja nie
by³em przygotowany na rezygnacjê z moich marzeñ...
owszem, by³em rozczarowany, ¿e Konsbud idzie na
“³atwiznê”, ale przyznaæ muszê, ¿e z punktu widzenia
firmy by³ to krok najlepszy, wrêcz oczywisty – Jamo
nie tylko dostarcza³o produkty nowoczesne, ale
i przystêpne cenowo, idealnie dopasowane do mo¿li-
woœci polskiego rynku. Pocz¹tkowo, na tle oferty
Tonsilu, kolumny Jamo mog³y wydawaæ siê doœæ dro-
gie, ale pojawienie siê kolejnych zagranicznych firm,
i jeszcze wy¿szych cen, uœwiadomi³o nam, ¿e Duñczy-
cy wcale nie lokuj¹ wiêkszoœci swoich produktów na
najwy¿szych pó³kach. To z kolei, wraz z up³ywem
czasu, trochê obni¿y³o presti¿ Jamo w oczach audiofi-
lów, ceni¹cych sobie poczucie ekskluzywnoœci, nie-
mo¿liwej do pogodzenia z szerok¹ popularnoœci¹, od-
zwierciedlan¹ poprzez obecnoœæ w setkach sklepów,
a z czasem i supermarketów. Korzystaj¹c ze s³aboœci
rodzimego Tonsilu, Jamo mog³o staæ siê dla wielu Po-
laków g³oœnikowym chlebem powszednim... I tak mo-
¿e siê na pewien czas sta³o, ale na horyzoncie pojawi³y
siê chmury – hajfajowy tort zacz¹³ siê kurczyæ, a na

Oriel – jedna z najs³ynniejszych kolumn
pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku. Oriel
zrobi³ swoje, Oriel musia³ odejœæ.
Ale przyszed³ najwy¿szy czas powtórzyæ

tamten sukces.

R909R909R909R909R909
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cze. Wydaje siê, ¿e ich wielkoœæ gwarantuje im stabilnoœæ, i dopóki interes
siê krêci, trudno cokolwiek podejrzewaæ – a jednak. My na rynku widzimy
efekty produkcji, a pod drugiej, niewidocznej dla nas stronie, s¹ jej koszty.
W Chinach koszt pracy to jeden euro za godzinê, w Danii – najdro¿szym pod
tym wzglêdem miejscu na œwiecie – grubo ponad 20! A przeniesienie pro-
dukcji za Wielki Mur wcale nie jest takie proste.

I teraz nastêpuje ostatnia ods³ona. IFA 2005, czyli wystawa w Berlinie,
pocz¹tek wrzeœnia zesz³ego roku. Jest i stoisko Jamo, ale Jamo nie nale¿y
ju¿ do Duñczyków... firmê kupili Amerykanie z firmy Klipsch! Pamiêtacie?
Takie kolumny te¿ kiedyœ by³y w Polsce. I oto g³ównym bohaterem placu
zajmowanego przez Jamo nie jest kolejny system wielokana³owy, dvd-amp-
lituner czy jakikolwiek inny audiowizualny gad¿et, ani tym bardziej droga
plazma, ale niesamowite R909. Jednej rzeczy jestem tylko jeszcze ciekaw –
czy projekt ten zosta³ rozpoczêty jeszcze w czasach “przedamerykañs-
kich”, czy to Amerykanie musieli uœwiadomiæ Duñczykom, czego przy tak
bogatej i zró¿nicowanej ofercie, jednak w niej boleœnie brakuje? S¹dzê, ¿e
to zbieg okolicznoœci, i Duñczycy sami siê w tym wczeœniej po³apali, bo
przecie¿ R909 nie mog³y powstaæ w ci¹gu kilku miesiêcy. I mo¿e wiedzieli
to zawsze, ale ci¹gle inne projekty by³y priorytetowe... w ka¿dym razie od
kilku ju¿ lat piêt¹ achillesow¹ Jamo by³ brak “flagowca”, konstrukcji refe-
rencyjnej, która ukazywa³aby pe³niê umiejêtnoœci i mo¿liwoœci technicz-
nych, innowacyjnoœæ, i co tam jeszcze... wiadomo, o co chodzi, i wiadomo,
¿e nie przede wszystkim o zakrojon¹ na szerok¹ skalê sprzeda¿ i p³yn¹ce
bezpoœrednio z niej zyski. Zyski p³yn¹æ bêd¹ poœrednio – z presti¿u, który
zachêci do zakupów równie¿ klientów zainteresowanych znacznie tañszymi
produktami, podczas gdy pisma specjalistyczne, tak jak Audio, rzuc¹ siê na
R909 jak na œwie¿e miêso, poœwiêcaj¹c im wiele stron, nieraz ok³adkê,
przypominaj¹c o historii firmy. Bior¹c to wszystko pod uwagê, ca³a akcja
powinna siê op³aciæ. I nie jest to przecie¿ dla Jamo odkrywanie Ameryki –
pamiêtamy przecie¿ wspania³e Oriele. Ale zwodowane prawie piêtnaœcie lat
temu, marketingowo zosta³y ju¿ dawno temu wyeksploatowane. Pojawi³y
siê na goœcinnych wystêpach tak¿e w Polsce, i swoj¹ rolê dawno spe³ni³y.
Od jakiegoœ czasu by³o ju¿ o nich zupe³nie cicho, zniknê³y z katalogów,
i szerszej publicznoœci mog³o siê wydawaæ, ¿e mo¿liwoœci konstruktorów
firmy Jamo nie przekraczaj¹ pu³apu okreœlonego przez kolumny za ok.
10.000 z³. Dla Kowalskiego to i tak abstrakcja, ale w audiofilskim krêgu,
który jednak ma okazjê promieniowaæ swoj¹ wiedzê kap³anów na œwiat
maluczkich, gotuje siê od setek dro¿szych kolumn, pochodz¹cych z firm
du¿ych, œrednich i ma³ych. A Jamo, numer jeden w Europie, i tylko masów-
ka?  No wiêc doœæ ju¿ tego, poka¿emy na co nas staæ – i jak pomyœleli, tak
zrobili. Postawili wszystko na jedn¹ kartê - chocia¿ nie do koñca. R909 s¹
niesamowite, a jednak wra¿enie ich najwy¿szej klasy nie jest sztucznie pod-
pompowywane zawy¿on¹ cen¹. Tak, 33.000 z³, czy nawet 10.000 euro, to
wcale nie jest szalona cena, a same kolumny s¹ szalone. Aby zrealizowaæ
za³o¿on¹ koncepcjê, nie ¿a³owano niczego, ani najlepszych przetworników,
pierwszorzêdnych komponentów zwrotnicy, rewelacyjnego wykonania
obudowy, luksusowych dodatków. No có¿, pewnie fakt, ¿e typowej obudo-
wy... w ogóle nie ma, pozwoli³ ograniczyæ koszty i cenê, ale tutaj brak
obudowy nie jest powodem do zmartwienia – bez obaw, R909 nie jest
zestawem do samodzielnego monta¿u, w ramach którego skrzynkê musimy
wykonaæ samodzielnie. To dipol, najszlachetniejszy typ konstrukcji g³oœni-
kowej, na której zaprojektowanie mog¹ odwa¿yæ siê tylko najlepsi. Nie
tylko z powodu skomplikowania problemów akustycznych tego typu kon-
strukcji, ale równie¿ dlatego, ¿e ich rozwi¹zywanie prowadzi do powstania
kolumny o wygl¹dzie daleko odbiegaj¹cym od obowi¹zuj¹cego kanonu.

O ile Oriele by³y piêkne i dumne, ale “bezpieczne”, bo wysokie i wy-
smuk³e, to R909 s¹ brawurowe – szerokie na pó³ metra, uzbrojone w dwa
40-cm niskotonowe “garnki” ka¿dy – a jednak nikt, kto w mojej obecnoœci
zetkn¹³ siê z tymi kolumnami bezpoœrednio, czy to na wystawie IFA, czy
podczas testu, nie powiedzia³ o ich wygl¹dzie jednego z³ego s³owa, a wielu
by³o szczerze zafascynowanych. Czasami wiêc warto zaryzykowaæ. Wszystko
wskazuje na to, ¿e firmie Jamo to ryzyko siê op³aci, czego szczerze jej ¿yczê,
bo tym krokiem na nowo zdobywa serca audiofilów, ceni¹cych sobie audiofil-
skie podejœcie do sprawy. A dla mi³oœników g³oœników to ju¿ czysta rozkosz.
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Pochodzenie g³oœników sekcji œrednio-wysokotonowej ³atwo by³o
ustaliæ – to magnezowy Seas i jedwabny Scan-Speak.

Pierwsza kwestia dla
audiofila egzystencjalna

wyra¿a siê prostym
pytaniem: “jak to gra”.

Drugi problem
egzystencjalny ma jeszcze

bardziej dramatyczne
brzmienie: “ile to
kosztuje”. Dla tak
ukierunkowanych

zamieszczamy oczywiœcie
test ods³uchowy, ale mam

nadziejê, ¿e spora grupa
zadaje sobie jeszcze inne,

bardziej refleksyjne
pytanie: Jak to dzia³a?

Nawet jeszcze nie graj¹c, nasz¹
percepcjê atakuj¹ dwa 40-cm
woofery – mo¿e nawet poja-

wiæ siê w¹tpliwoœæ, czy to na pewno s¹
kolumny do u¿ytku domowego, a nie
estradowe lub studyjne? A je¿eli jednak
to zwierzê domowe, hodowlane, to jaki
wydaje z siebie odg³os? Jak podpowiada
intuicja, taka bestia pewnie bêdzie g³ê-
boko ryczeæ – po có¿ innego takie
uzbrojenie? Jednak intuicja nas tutaj za-
wodzi, poniewa¿ ukszta³towana jest na
gruncie zastosowania g³oœników –
ma³ych i du¿ych – w klasycz-
nych obudowach. A R909,
mówi¹c najkrócej, obudo-
wy nie ma. Czysto formal-
nie, równie¿ tê szcz¹tkow¹ postaæ obudowy,
jak¹ zastosowano w R909, czyli odgrodê, mo¿na nazwaæ “obudow¹”. Cho-
cia¿ niczego ona nie “obudowuje”, to jednak pe³ni rolê akustyczn¹, a tak-
¿e... w koñcu do czegoœ trzeba by³o g³oœniki przymocowaæ.

Dla nowicjuszy spotkanie z R909 mo¿e byæ jak film Hitchcocka – naj-
pierw trzêsienie ziemi, a potem napiêcie wzrasta. Najpierw wiêc te dwa
potworne g³oœniki niskotonowe (na ich tle zupe³nie normalne - œrednioto-
nowy i wysokotonowy - wygl¹daj¹ niemal œmiesznie), a potem odkrycie, ¿e
z ty³u wcale nie ma obudowy – po prostu widaæ magnesy! Bezczelnoœæ.
Owszem, jest te¿ na swój sposób piêkna podpora ze stali nierdzewnej,
która nie tylko usztywnia ca³¹ konstrukcjê, ale pozwala te¿ ukryæ przewody
doprowadzaj¹ce sygna³ do poszczególnych g³oœników. Po obydwu stronach
podpory, poza szeregiem œrub wi¹¿¹cych jej lew¹ i praw¹ po³owê, znajduj¹
siê dyskretne uchwyty na ko³ki dwóch maskownic, które mog¹ zas³oniæ ty³y
g³oœników. Przednie krawêdzie tych maskownic “przyklejaj¹ siê” do tylnej
powierzchni frontu dziêki wielu ma³ym magnesom, bez u¿ycia uchwytów
mechanicznych. Ale konstrukcja wygl¹da elegancko równie¿ bez tylnych
maskownic, podstawowym zabiegiem w tym celu poczynionym jest bardzo
staranne  polakierowanie masywnych,  odlewanych  koszy g³oœników nisko-
tonowych i chromowanie  stalowych  p³yt  ich  uk³adów magnetycznych.
A jest co chromowaæ, bo magnesy maj¹ œrednicê 15-cm, i s¹ z ty³u wybrzu-
szone dla zwiêkszenia maksymalnego skoku cewki – wizualnie podkreœlono
wiêc te elementy, które jednoczeœnie stanowi¹ o technicznych walorach
g³oœników niskotonowych. Przeœwit miêdzy dolnym zawieszeniem a uk³a-
dem magnetycznym zas³oniêto drucian¹ siatk¹, co w tym przypadku zabez-
piecza przed zanieczyszczeniem szczeliny magnetycznej, zwykle w takich
przypadkach ods³oniêtej, ale przecie¿ zamkniêtej w obudowie. Cewka ma
œrednicê 52 mm, jak na g³oœnik 15-calowy wcale nie jest wiêc bardzo du¿a,

ale i tak jej wytrzyma³oœæ cieplna,
zw³aszcza przy tandemie, bêdzie
w pe³ni satysfakcjonuj¹ca.

G³oœniki niskotonowe maj¹
membrany wykonane w ca³oœci,
³¹cznie z du¿¹ centraln¹ nak³ad-
k¹, z pulpy celulozowej. Produ-
cent opisuj¹c je podkreœla z du-
m¹, ¿e maj¹ one czêstotliwoœæ
rezonansow¹ 27Hz Wielkie mi
mecyje.. .  znam 18-cm nisko-
œredniotonowe z takim rezonan-
sem... ale nasz pomiar wskazuje
(patrz laboratorium), ¿e czêstot-
liwoœæ rezonansowa tych g³oœni-
ków le¿y znacznie ni¿ej - przy
20Hz. A to ju¿ jest wynik, chocia¿
znam.... Zreszt¹, sama czêstotli-
woœæ rezonansowa nie jest tutaj
najwa¿niejsza, a 20Hz, czy nawet
gdyby to by³o “tylko” 27Hz, przy
odpowiedniej wartoœci innych pa-
rametrów i wielkoœci odgrody, zu-
pe³nie wystarczy dla sprawnego
przetwarzania ca³ego zakresu nis-
kich tonów. Odgroda rz¹dzi siê tu-
taj w³asnymi prawami, i sama czês-

totliwoœæ rezonansowa g³oœnika
znaczy jeszcze mniej, ni¿

w innych typach obu-
dów. Jak nigdzie in-
dziej, zdolnoœæ prze-

twarzania najni¿szych czêstotli-
woœci zale¿y w wielkiej mierze od... efektywnoœci g³oœnika.

Koncepcja odgrody-dipola, ucieleœniona w bardzo prostej formie,
w realizacji wymaga skomplikowanych obliczeñ, nie maj¹cych nic wspólne-

go z rutynowym okreœlaniem parametrów jakichkolwiek innych obudów. Szcze-
gó³y przedstawiamy kilka stron dalej, w rozdziale “jak dzia³a odgroda”.



HI-END

37
kwiecieñ 2006kwiecieñ 2006kwiecieñ 2006kwiecieñ 2006kwiecieñ 2006

Zespo³y Zespo³y Zespo³y Zespo³y Zespo³y g³oœnikowe 33 000 z³g³oœnikowe 33 000 z³g³oœnikowe 33 000 z³g³oœnikowe 33 000 z³g³oœnikowe 33 000 z³

G³oœniki niskotonowe w dipolu musz¹ byæ du¿e i piêkne...

G³oœnik œredniotonowy ma niekonwencjonalny uk³ad magnetyczny,
z³o¿ony w wielu sztabek neodymowych.

Ma³y, ale widoczny z daleka dziêki swojej jasnej membranie, 15-cm
g³oœnik œredniotonowy to Seas (seria Excel) z magnezow¹ membran¹ i mo-
siê¿nym (wg danych producenta – wcale nie miedzianym) korektorem fazy.
Najciekawszy jest jednak uk³ad magnetyczny, który zbudowano nie na ba-
zie jednego pierœcienia ferrytowego, ani nawet nie neodymowego “kubka”,
ale z ustawionych dooko³a cewki kilku sztabek magnetycznych, miêdzy któ-
rymi mo¿liwa jest wentylacja. Pomys³ nie jest zupe³nie nowy, jest wrêcz
stary, ma ze dwadzieœcia lat, przecie¿ znamy go z najlepszych g³oœników
Focala. Z t¹ jednak ró¿nic¹, i trzeba tu przyznaæ Seasowi nawet pewn¹ prze-
wagê, ¿e jego magnesiki s¹ neodymowe, a wiêc daj¹ce silniejszy strumieñ
magnetyczny. Z drugiej strony, Seas nie wprowadzi³ tego typu uk³adów
magnetycznych do g³oœników wiêkszych od 15-cm. G³oœnik œredniotonowy
jest wiêc nowoczesny i finezyjny, chocia¿ jego wielkoœæ wydaje siê, mówi¹c
oglêdnie, nieprzesadzona w stosunku do potencja³u sekcji niskotonowej.
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“By³a tylko jedna mo¿liwoœæ, kiedy przysz³o
wybieraæ g³oœnik przetwarzaj¹cy delikatne wysokie

czêstotliwoœci... legendarny Revelator Scan-Speaka”.
To cytat z opisu przygotowanego przez Jamo!

Co w tym dziwnego?

Do tej pory Jamo, tak jak wiêkszoœæ innych firm, korzystaj¹cych
z przetworników nawet najbardziej renomowanych producentów,
raczej nie chcia³a dzieliæ siê presti¿em, i nie ujawnia³a Ÿród³a po-

chodzenia stosowanych przez siebie komponentów g³oœnikowych. Tym ra-
zem jest inaczej (firma nie ukrywa równie¿, kto wyprodukowa³ g³oœnik
œredniotonowy). NajwyraŸniej uznano, ¿e to raczej s³awa tych producen-
tów dodatkowo opromieni dzie³o Jamo. Znaj¹cy Revelatora w najs³ynniej-
szej wersji “9900”, czyli z du¿ym, wyprofilowanym frontem, natychmiast
dostrzeg¹, ¿e w R909 front tweetera jest mniejszy – ale i domyœl¹ siê, ¿e
mamy do czynienia z wersj¹ “9700”. Bo prawd¹ jest, ¿e ta wersja lepiej
nadaje siê do wspó³pracy z 15-cm œredniotonowym, podczas gdy wersja
z du¿ym frontem, ze wzglêdu na specyfikê charakterystyk kie-
runkowych, jest wyspecjalizowana do partnerowania wiêk-
szym nisko-œredniotonowym. Ale wewn¹trz “9700” znajduje
siê ca³y komplet zaawansowanych rozwi¹zañ Revelatora, któ-
rym zawdziêcza on s³awê swojego aksamitnego brzmienia.

28-mm jedwabna kopu³ka ma rezonans przy 500Hz, co
pozwala – w razie koniecznoœci – stosowaæ w³aœnie bardzo
niskie czêstotliwoœci podzia³u, a redukcja indukcyjnoœci cewki
za pomoc¹ uk³adu SymmetricDrive, prowadzi do linearyza-
cji impedancji i charakterystyki fazowej. Dodatkowo efekt
ch³odzenia, wprowadzanego przez miedziane elementy
w centrum uk³adu magnetycznego, pozwala zrezygnowaæ
ze stosowania ferrofluidu, co poprawia mikrodynamikê.

Nie wiemy tylko, sk¹d pochodz¹ jednostki niskotono-
we, bo nie znamy ich z katalogu ¿adnego popularnego pro-
ducenta g³oœników, i Jamo te¿ tej sytuacji nie wyjaœnia –
ale bezkompromisowy dobór g³oœników œredniotonowego
i wysokotonowego uspokaja, ¿e i w przypadku niskotono-
wych zdecydowano siê na to, co najlepsze. Ani Seas, ani
Scan-Speak nie maj¹ w ofercie 40-cm niskotonowych –
trzeba wiêc by³o poszukaæ gdzie indziej.

Sposób filtrowania g³oœników jest kluczowy dla osta-
tecznego efektu. Na nic najlepsze przetworniki i naj-
sprytniejsze obudowy, je¿eli nie pokieruje tym mózg
zwrotnicy. W konwencjonalnych zespo³ach g³oœniko-
wych filtry dostosowane s¹ przede wszystkim do cech
zastosowanych przetworników, chocia¿ dobra kon-
strukcja nie mo¿e abstrahowaæ od wp³ywu obudowy (nie
tylko w zakresie basu – kszta³t przedniej œcianki i jej kra-
wêdzie daj¹ o sobie znaæ równie¿ w zakresie œrednio-
wysokotonowym). Ale przy zastosowaniu odgrody, jej
wymiary i kszta³t ca³kowicie zmieniaj¹ pocz¹tkowe,
“katalogowe” charakterystyki, i filtry musz¹ zostaæ na
tê now¹ sytuacjê specjalnie przygotowane. Generalnie,
trochê na przekór prostocie obudowy, charakterysty-
ki g³oœników (jeszcze niefiltrowanych) zostan¹ w od-
grodzie poddane zmianom zawê¿aj¹cym ich u¿ytecz-
ne pasmo, co mo¿e z kolei wywo³ywaæ potrzebê bar-
dziej zdecydowanego, stromego filtrowania – a wiêc
u¿ycia rozbudowanych filtrów. Stoi to w sprzecznoœ-
ci z sam¹ ide¹ minimalizmu, jak¹ wprowadza obudo-
wa-odgroda... ale tak to w³aœnie w elektroakustyce
czêsto bywa, ¿e uproszczenie konstrukcji na jednym
etapie, prowadzi do jej komplikowania na nastêpnym.
Jednoczeœnie obecnie panuje wœród producentów
tendencja do upraszczania filtrów, mo¿e nie rady-
kalnego, nie “ideologicznego”, nie bezwzglêdnie do

purystycznego pierwszego rzêdu, ale do postaci, która dostarcza dobr¹
charakterystykê przetwarzania przy najmniejszej mo¿liwej liczbie elemen-
tów. W zgodzie z tym trendem Jamo deklaruje, ¿e dziêki optymalnym w³aœ-
ciwoœciom g³oœników (dobrze, ale odgroda...) zwrotnica jest relatywnie
prosta i sk³ada siê z filtrów 1. rzêdu. Poniewa¿ jednak doliczy³em siê w jej
uk³adzie piêciu cewek, a do zbudowania konwencjonalnego uk³adu filtrów
2. rzêdu (elektrycznie) w uk³adzie trójdro¿nym wystarczy³yby cztery, wiêc
ta dodatkowa najprawdopodobniej jest drug¹ w filtrze dolnoprzepustowym
sekcji niskotonowej, który w tej sytuacji jest filtrem 3. rzêdu - ale nic
dziwnego, bo filtr ten, oprócz w³aœciwego filtrowania powy¿ej czêstotliwoœci
podzia³u (w pasmie zaporowym), musi dodatkowo korygowaæ 6-dB spadek
charakterystyki jeszcze w pasmie przetwarzania, bêd¹cy w³aœnie skutkiem
“zwarcia akustycznego” wywo³ywanego przez odgrodê. Mo¿na wiêc te¿
uznaæ, ¿e pierwsza cewka nie jest czêœci¹ w³aœciwego filtru dolnoprzepus-
towego (który jest 2. rzêdu), ale dodatkowym elementem koryguj¹cym.

Elementy zwrotnicy s¹ wysokiej jakoœci – kondensatory to g³ównie po-
lipropylenowe Soleny, wiêkszoœæ cewek jest powietrzna, za wyj¹tkiem

dwóch najwiêkszych (w sekcji niskotonowej). Okablowanie
przygotowano na bazie dwóch rodzajów przewodów – in-
nych do g³oœników niskotonowych, innych do œredniotono-
wego i wysokotonowego. Zwrotnicê zmontowano na jednej
du¿ej p³ytce, schowanej w cokole. Krótkimi przewodami
(analogicznego typu, jak do g³oœników) p³ytka ³¹czy siê z ter-
minalem przy³¹czeniowym – z dwoma parami bardzo solid-
nych zacisków. Mo¿e i nie s¹ to tak szanowane WBT, ale nic

nie szkodzi – prezentuj¹ siê jeszcze lepiej! Potê¿na podsta-
wa kolumny (musi przecie¿ stabilizowaæ we w³aœciwej

pozycji ca³y panel z g³oœnikami) jest ¿eliwnym odlewem
o masie 26 kg. Szczytem audiofilizmu bêdzie wkrêce-
nie w ni¹ kolców – s¹ takie na wyposa¿eniu. Ale ra-
zem z nimi dostajemy te¿ os³ony z twardej gumy
i metalowe “talerzyki” – je¿eli chcemy oszczêdziæ
pod³ogê przed podziurawieniem, mo¿emy wybraæ
któreœ z tych zabezpieczeñ.

Idea zainstalowania g³oœników na odgrodzie
mog³a zostaæ zrealizowana w bardzo prosty spo-
sób – za pomoc¹ p³askiej, prostok¹tnej “deski”.
No có¿, wygl¹da³oby to jednak nazbyt surowo.
Nie zmieniaj¹c wiêc zasadniczo kszta³tu, lekko
go zmodyfikowano - boki i górna krawêdŸ od-
grody biegn¹ ³agodnymi ³ukami, odgroda w gór-
nej czêœci (“w ramionach”) jest nieco szersza ni¿
na dole, co daje jej sylwetce nawet znamiê wy-
smuk³oœci. Równie przyjemne dla oka, a tak¿e
maj¹ce pewne znaczenie akustyczne, jest lekkie
wygiêcie odgrody w p³aszczyŸnie poziomej.
Wykonano to technologi¹ sklejania kilku (w
tym przypadku siedmiu) cieñszych warstw
mdf-u, osi¹gaj¹c ca³kowit¹ gruboœæ 43 mm. Do
tego front jest lekko pochylony do ty³u – i w
sumie zrobi³o siê ca³kiem ciekawie. Wbrew
pozorom,  w przypadku “kolumny” o tak sil-
nie zredukowanej obudowie, walory este-
tyczne jej szcz¹tkowej postaci wcale nie mo-
g¹ byæ potraktowane marginalnie. Wrêcz
przeciwnie, powinny zostaæ podkreœlone,
a jednoczeœnie luksusowe wykonanie nie
bêdzie dla producenta tak kosztowne, jak

Ogl¹dane z ka¿dej strony, R909
wygl¹daj¹ niezwykle. Ale wra¿enia
zawsze s¹ doskona³e, bo wszêdzie
zastosowano najlepsze materia³y
i perfekcyjne wykoñczenie.
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Jak na uk³ad trójdro¿ny
zastosowany w odgrodzie, zestaw filtrów nie jest zbyt

skomplikowany. Ale pozostaje tylko siê z tego cieszyæ, tak jak
z wysokiej jakoœci elementów.

Oryginalne, bardzo masywne terminale przy³¹czeniowe
swoj¹ mas¹ i jakoœci¹ chc¹ nawet przelicytowaæ referencyjne
produkty WBT...

przy typowych, du¿ych obudowach. I chocia¿ mo¿na sobie wyobraziæ i za-
akceptowaæ wariant (nieistniej¹cy), w którym front wykoñczono natural-
nym fornirem, to jednak pomys³ polakierowania odgrody na wysoki po³ysk,
choæ jak zwykle nie ka¿demu musi przypaœæ do gustu, jest bardzo trafnym
uzupe³nieniem niekonwencjonalnej formy konstrukcyjnej. Wersjê czarn¹
(“lakier fortepianowy”) mo¿na uznaæ za “najbezpieczniejsz¹”, ale s¹ jeszcze
dwie inne – w kolorach “wyœcigowych” - czerwonym i ¿ó³tym. Po raz kolej-
ny brawo za pomys³ i odwagê – o ile sam chyba jednak nie zdecydowa³bym
siê na tak¹ awangardê w swoim mieszkaniu, to w du¿ych pomieszczeniach
takie g³oœnikowe Ferrari mo¿e wygl¹daæ naprawdê bosko, zw³aszcza ¿e
kolorowe t³o œwietnie eksponuje wielkie ciemnoszare ko³a g³oœników nis-
kotonowych, dodatkowo podkreœlaj¹c niesamowitoœæ konstrukcji – zaró-
wno techniki, jak i designu. Do tego jeszcze z ty³u mocarny, b³yszcz¹cy
stalowy wspornik – R909 przenios³y dawne firmowe has³o “sound and de-
sign” w zupe³nie nowy wymiar. Z poziomu ³adnych, popularnych produk-
tów na pu³ap ekstrawaganckiego hi-endu, gdzie jednak fundamentem jest
innowacyjnoœæ i bezkompromisowoœæ koncepcji technicznej, a zabójczy
wygl¹d dodatkow¹ premi¹. Sam siê nakrêcam – chyba ju¿ muszê je mieæ...
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 rys. 2a.   R909, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej (bez maskownicy).

rys. 4.  R909, pomocniczy pomiar głośników niskotonowych
w polu bliskim.

rys. 2b.   R909, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym (0O), wpływ maskownicy.

Charakterystyka impedancji R909 nie zdradza
specyficznej konstrukcji tych kolumn (rys. 1).
Widaæ niewielk¹ zmiennoœæ w ca³ym pasmie (wy-
raŸnie zaznacza siê tylko czêstotliwoœæ rezonan-
sowa g³oœników niskotonowych), i nie pokazuje
szczególnie trudnego obci¹¿enia dla wzmacnia-
cza. Co prawda minimalna wartoœæ wynosi 3Ω,
co kwalifikuje R909 jako kolumny znamionowo
4Ω (a producent przyznaje to bez ¿adnych wy-
krêtów – dziêkujemy, wiêkszoœæ konkurentów
nie waha³aby siê przed napisaniem 8Ω), ale wy-
stêpuje ona przy bardzo niskich 40Hz, a ju¿ od
100Hz wzwy¿, impedancja nie spada poni¿ej po-
ziomu 6Ω.

Bardzo wysokie maksimum przy 20Hz wska-
zuje nam na tak¹ w³aœnie czêstotliwoœæ rezonan-
sow¹ g³oœników, a tak¿e na wysok¹ dobroæ mecha-
niczn¹, pochodn¹ niskim stratom mechanicznym.

Pomiary charakterystyki przetwarzania w za-
kresie œrednio-wysokotonowym, dla trzech k¹-
tów w p³aszczyŸnie poziomej (rys. 2a) ujawniaj¹,
¿e w pobli¿u osi g³ównej pojawia siê kilkudecy-
belowe os³abienie w okolicach 1kHz. Wyjaœnie-
nie tego zjawiska znajduje siê w innej czêœci arty-
ku³u – w skrócie jest to efekt wygaszania siê fali
od przedniej i tylnej strony membrany g³oœnika
œedniotonowego, która na drodze od tylnej stro-
ny g³oœnika do krawêdzi odgrody wykona pe³ne
360O, a wiêc “wyjdzie” zza krawêdzi w fazie prze-
ciwnej do fazy fali od przedniej strony membra-
ny. Przesuniêcie tego zjawiska w stronê wy¿szych
czêstotliwoœci (ok. 1,4kHz) na osi 30O ³atwo wy-
jaœniæ – w tej pozycji droga od tylnej strony
membrany, wokó³ bli¿szej krawêdzi odgrody, do
punktu pomiarowego, jest krótsza.

Za³o¿enie maskownicy (przedniej) powoduje
z kolei dobrze widoczne, ale bardzo w¹skopas-
mowe os³abienie przy 3kHz (rys. 2b).

Dla konstrukcji konwencjonalnych taki spo-
sób pomiaru charakterystyki przetwarzania w za-
kresie œrednio-wysokotonowym by³by miarodaj-
ny; dodanie do niego przebiegu niskich czêstotli-
woœci zmierzonych w polu bliskim da³oby ju¿
kompletn¹ charakterystykê w ca³ym pasmie akus-
tycznym. Ale w przypadku odgrody taki schemat
dzia³ania jest niemo¿liwy. Po pierwsze pomiar
niskich czêstotliwoœci w polu bliskim daje wynik,
z którego co prawda mo¿na zrobiæ jakiœ u¿ytek
(i taki robimy, o czym dalej), ale którego nie
mo¿na bezpoœrednio interpretowaæ jako charak-
terystyki przetwarzania. Po drugie, równie¿ po-
kazany ju¿ pomiar w zakresie œrednio-wysokoto-
nowym, choæ przeprowadzony w odleg³oœci 1,5
metra (przy “normalnych” kolumnach wystarcza-
j¹cej dla dobrej integracji w za³o¿onym zakresie
czêstotliwoœci), tutaj, ze wzglêdu na metodê po-
miaru uwzglêdniaj¹c¹ wy³¹cznie falê biegn¹c¹

bezpoœrednio od g³oœnika (s³u¿y temu ogranicze-
nie “okna czasu”, w jakim zbierany jest sygna³
przez mikrofon), niesie ze sob¹ b³¹d nieuwzglêd-
nienia du¿ego udzia³u odbiæ generowanych przez
pracê tylnej strony g³oœnika œredniotonowego.
W takich sytuacjach pomiarem daj¹cym praw-
dziwszy obraz sytuacji jest pomiar szumem ter-
cjowym, który uwzglêdnia odbicia, ale i w œlad za
tym rezonanse pomieszczenia. Aby nie poddaæ
siê falom stoj¹cym w³aœciwym wybranemu miejs-
cu w pomieszczeniu, przeprowadzamy seriê (w
naszym przypadku a¿ 200) pomiarów dla ró¿nych
miejsc w pomieszczeniu (zmieniamy pozycjê mik-
rofonu), i na koñcu program oblicza charakterys-
tykê uœrednion¹. Wp³yw pomieszczenia, jego naj-
silniejszych, charakterystycznych rezonansów w za-
kresie niskotonowym, wci¹¿ bêdzie widoczny, ale
mo¿na na tej podstawie oceniæ ogóln¹ równowa-
gê charakterystyki, i z dok³adnoœci¹ +/-2dB jej
przebieg w zakresie œrednio-wysokotonowym.

Rys. 3 to wynik tych dzia³añ. Na jego podsta-
wie, znaj¹c te¿ ju¿ pomiar niskich czêstotliwoœci
w polu bliskim, mo¿na pozwoliæ sobie na nastê-
puj¹c¹ interpretacjê. Wzmocnienie przy 31Hz
jest rezonansem pomieszczenia, tak jak i os³abie-
nie przy 100Hz; bez tych zak³óceñ charakterys-
tyka w zakresie niskich tonów lekko wznosi³aby
siê w kierunku 160Hz, ale tercja 200Hz jest ju¿
obni¿ona – to jednak najprawdopodobniej ju¿
os³abienie w okolicach czêstotliwoœci podzia³u,
bo z innych pomiarów wiemy, ¿e nieco poni¿ej
200Hz g³oœniki niskotonowe zaczynaj¹ byæ zde-
cydowanie filtrowane. G³oœnik œredniotonowy
lekko wzmacnia tercjê 315Hz, powy¿ej jego cha-
rakterystyka delikatnie opada, zapad³oœci przy
1kHz nie widaæ, “zamieni³a siê” w minimalne
os³abienie okolic 800Hz. G³oœnik wysokotono-
wy, który pracuje od 2kHz, dostarcza poziom
nieco obni¿ony w stosunku do zakresu nisko-
œredniotonowego, ale to te¿ specyfika uœrednia-
nego pomiaru szumem tercjowym, sam kszta³t
jest ju¿ bardzo podobny do uzyskanego metod¹
impulsow¹.

Rys. 4 pokazuje, ¿e punktem zwrotnym na
bliŸniaczych charakterystykach g³oœników nisko-
tonowych (pod³¹czone przez ten sam filtr) jest
ok. 37Hz. Powy¿ej charakterystyka opada 6dB/
okt, co pokazuje dzia³anie korekcji maj¹cej na
celu w rzeczywistoœci wyrównanie charakterys-
tyki. Bez niej charakterystyka opada³aby w stro-
nê czêstotliwoœci niskich, ze wzglêdu na “zwar-
cie akustyczne” miêdzy obiema stronami memb-
ran (ten efekt pozostaje jednak niewidoczny
w pomiarze w polu bliskim). Tu¿ przed 200Hz
charakterystyka zdecydowanie zwiêksza nachy-
lenie – w³¹czy³o siê ju¿ dodatkowe filtrowanie
12dB/okt przy pierwszej czêstotliwoœci podzia³u.
Natomiast spadek poni¿ej 37Hz wywo³any jest
charakterystyk¹ samego g³oœnika (g³oœników) –
to naturalny efekt przy zbli¿aniu siê do czêstotli-
woœci rezonansowej g³oœnika. W rzeczywistoœci
(tzn. w pewnej odleg³oœci od kolumny), spadek
charakterystyki w tym zakresie jest silniejszy, bo
kolejne 6dB/okt dodaje “zwarcie akustyczne”.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 85
Moc znamionowa [W] b.d.
Moc w impulsie [W]** 800
Wymiary (WxSxG) [cm] 127,6x48x54,1
Masa (WxSxG) [kg] 63

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta,

rys. 1. R909, charakterystyka modułu impedancji.

rys. 3.  R909, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie,
pomiar szumem tercjowym
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W ed³ug zaleceñ Jamo, punktem wyjœcia
dla osi¹gniêcia najlepszych efektów
jest ustawienie R909 w odleg³oœci ok.

1 metra od tylnej œciany i ok. 1,3 metra od bocz-
nej. Kolumny mo¿na lekko skrêciæ do œrodka,
a uk³ad s³uchacz – kolumny tworzyæ ma trójk¹t
zbli¿ony do równobocznego. Jak widaæ, nie s¹ to
wymagania, które mog³yby wystraszyæ audiofila –
nie odbiegaj¹ od zaleceñ dotycz¹cych klasycz-
nych zespo³ów g³oœnikowych.

W naszym pomieszczeniu ods³uchowym nie
spe³niliœmy ze stuprocentow¹ precyzj¹ tych wa-
runków, ale trzymaliœmy siê ich na tyle blisko, na
ile wydaje siê, ¿e bêdzie do tego gotów normalny
u¿ytkownik. Odleg³oœci od œcian – zarówno tyl-
nej, jak i bocznych – by³y nieco wiêksze (ok.
2 metrów) i czêœciowo “zagospodarowane”. Ale
jak siê wydaje, nie powinno to spowodowaæ po-
wa¿nych problemów, a co najwy¿ej rozproszyæ
fale biegn¹ce od tylnej strony kolumny, i mo¿e
w œlad za tym premia specjalnej przestrzennoœci
nie zosta³a w ca³oœci wyp³acona.

Jest jednak jedno wa¿ne, w³asne spostrze¿e-
nie dotycz¹ce ustawienia, w kwestii do której
producent w swojej instrukcji w ogóle siê nie od-
nosi. No có¿, byæ mo¿e dla niektórych jest oczy-
wiste, ¿e takich kolumn, za takie pieni¹dze, nie
wstawia siê do pokoju 20-metrowego, i w œlad za
tym nie s³ucha z odleg³oœci 3 metrów. Ale to
wcale nie takie pewne – mia³em znajomego,
w którego pokoju na pewno nie wiêkszym od 20
metrów, goœci³y najwiêksze kolumny œwiata, i to
ustawiane konsekwentnie wzd³u¿ d³ugiej œciany,
tak ¿e w przypadku pozostawienia za nimi 1 metra
wolnej przestrzeni, do kanapy ustawionej pod
przeciwleg³¹ œcian¹ pozostawa³o najwy¿ej 2,5
metra. Powiedzmy wiêc jasno – do takich warun-
ków R909 zupe³nie siê nie nadaj¹. Najpierw bo-
wiem rozstawi³em kolumny tak, ¿e wraz z miejs-
cem ods³uchowym powsta³ trójk¹t równora-
mienny (wedle zaleceñ Jamo) o boku ok. 3-3,5
metra, i dŸwiêk by³... dziwny. Mo¿e i bym siê
przyzwyczai³, ale odsun¹³em fotel o metr do ty-
³u, i by³o wyraŸnie lepiej. Jeszcze metr, tym ra-
zem wraz z lekk¹ korekcj¹ pozycji kolumn (sze-
rzej), i w trójk¹cie o bokach: ok. 4 metry miêdzy
kolumnami i ok. 5 metrów od kolumn do miejsca
ods³uchowego, wszystko siê “sklei³o” i ustawi³o
na naturalnej wysokoœci. Problemem zbyt ma³e-
go dystansu by³a wiêc po pierwsze integracja
dŸwiêku – co pocz¹tkowo wydawa³o mi siê na-
wet zastanawiaj¹ce... przecie¿ mimo du¿ej roz-
piêtoœci, na jakiej zainstalowane s¹ g³oœniki, g³oœ-
nik œredniotonowy pracuje ju¿ od 250Hz, i nie-
wielki obszar sekcji œrednio-wysokotonowej po-
winien byæ Ÿród³em dobrze zintegrowanego
brzmienia, bo przecie¿ Ÿród³a basu i tak precy-
zyjnie nie lokalizujemy... Czy¿by k³ania³a siê kon-
cepcja “podwójnych œlepych testów”, których
wy¿szoœæ ma polegaæ na tym, ¿e nie widzimy,

czego s³uchamy, a poniewa¿ ja widzê bateriê
g³oœników, z wysokotonowym na szczycie, roz-
ci¹gniêt¹ na desce o wysokoœci prawie 130 cm,
wiêc co widzê, to i s³yszê? Ale ucho nie k³ama³o.
Dopiero teraz, w trakcie redagowania tekstu,
wpad³em na trop wyjaœniaj¹cy te w¹tpliwoœci –
przecie¿ dipolowe promieniowanie g³oœników
niskotonowych daje nam zdolnoœæ lokalizowania
pozornych Ÿróde³ dŸwiêku równie¿ w tym za-
kresie czêstotliwoœci! Dlatego nie by³o z³udze-
niem wra¿enie “rozbicia” dŸwiêku, gdy s³ucha-
³em go z odleg³oœci ok. 3 metrów – tylko trzy
razy wiêkszej, ni¿ rozpiêtoœæ miêdzy g³oœnikami.
W dodatku, w takiej sytuacji, gdy s³uchacz siedzi
na normalnej kanapie, a wiêc z g³ow¹ na wyso-
koœci ok. 90 cm, tweeter zainstalowany na wyso-
koœci 120 cm, zauwa¿alnie podnosi perspektywê
wysokich tonów do góry, do czego równie¿ nie
jestem przyzwyczajony... od dawna nie trzymam
kolumn na regale. Ale nawet w tym niedoskona-
³ym uk³adzie s³ychaæ by³o fascynuj¹ce cechy
brzmienia. Kiedy ju¿ znalaz³em siê w optymalnej
odleg³oœci (5 metrów, a mo¿e i wiêcej by nie za-
szkodzi³o), mog³em zacz¹æ ucztê.

Brzmienie zrobi³o siê “normalne” w sensie
prawid³owej integracji i naturalnego rozplanowa-
nia sceny (hiperprzestrzennoœci jednak nie zano-
towa³em, na szczêœcie?) – a jednak pozostawa³o
INNE. Zupe³nie inne.

Mimo swojej artylerii kalibru 15 cali, R909
graj¹ dŸwiêkiem jak najdalszym od masywnoœci
i ciê¿koœci. S³ychaæ niezwyk³¹ swobodê i lek-
koœæ, po³¹czon¹ z dynamik¹ w sposób gdzie in-
dziej niespotykany. W dŸwiêkach emitowanych
przez R909 nie ma ani trochê przesady, przesytu,
nadmiaru, niepotrzebnie zwiêkszonej masy, roz-
miarów instrumentów, czy podwy¿szonego na-
piêcia. Nie ma ani pogrubienia, ani wyszczuple-
nia, ani zaciemnienia, ani rozjaœnienia... nie ma
te¿ najmniejszego wypchniêcia pierwszego planu
przed liniê g³oœników, chocia¿ czasami tak dzia-
³aj¹ce kolumny brzmi¹ naprawdê interesuj¹co
i przekonuj¹co. R909 wol¹ zachowaæ dystans do
s³uchacza, z wiêkszym upodobaniem i starannoœ-
ci¹ buduj¹ dalsze plany, ni¿ ucieleœniaj¹ i fawory-
zuj¹ liderów. Zdajê sobie sprawê, ¿e takim opi-
sem mo¿na by obdarzyæ tak¿e kilka bardzo dob-
rych klasycznych kolumn, chocia¿ tutaj przedsta-
wiam dŸwiêk istotnie odmienny, bardzo charak-
terystyczny. Klasyczne kolumny tej wielkoœci,
z tak¹ bateri¹ g³oœników, prawie na pewno za-
gra³yby potê¿nie... czy w takim razie R909 nie
maj¹ potêgi? Ale¿ maj¹, tylko zupe³nie inaczej
wyra¿an¹. Specjalna przejrzystoœæ, dok³adnoœæ,
szybkoœæ i... spokój, nie buduj¹ miêsistego czy
krwistego brzmienia. Si³a R909 przypomina si³ê
najlepszego sportowego samochodu, a nie ciê¿a-
rówki. Oczywiœcie specjalny jest te¿ bas, który sta-
nowiæ mo¿e kwintesencjê ca³ego profilu brzmie-
niowego R909. Pod jego adresem mo¿na powtó-

BRZMIENIE INACZEJ...
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Jamo, powiedzmy sobie szczerze, ju¿ dawno spi-
sane na straty przez audiofilów obra¿onych na
zbyt obszerny katalog produktów popularnych,
kinodomowych, “lajfstajlowych”, tym ruchem
pokaza³o nie tylko klasê, ale i niesamowit¹ deter-
minacjê, aby zwróciæ na siebie uwagê. I znowu
powiedzmy sobie szczerze, skasowa³o wszystko,
co mo¿na kupiæ w tym zakresie cenowym. R909
mo¿na po prostu stawiaæ obok absolutnie najlep-
szych hi-endowych konstrukcji g³oœnikowych,
bez wzglêdu na cenê. Jak to mo¿liwe? Przecie¿
wyjaœni³em ju¿ na pocz¹tku – R909 nie maj¹ obu-
dowy... ca³oœæ “wysz³a” znacznie taniej.

W takim razie pojawia siê jeszcze jedna re-
fleksja. Na pocz¹tku przyj¹³em za³o¿enie, ¿e Ja-
mo stworzy³o R909 g³ównie w celach presti¿o-
wych, i ¿e sama skala sprzeda¿y tego produktu
jest drugoplanowa. Jednak gdyby tak mia³o byæ,
to cena R909 nie tylko mog³aby, ale wrêcz po-
winna byæ wy¿sza. Nikt by siê przecie¿ nie œmia³
ani nie dziwi³, gdyby konstrukcje te kosztowa³y
50.000, a mo¿e nawet 100.000... w audiofilskim
hi-endzie nie ma doœæ œcis³ych kryteriów, które
pozwala³yby takie sytuacje oceniaæ bez w¹tpli-
woœci i sprawiedliwie. Zarazem chyba wszyscy
mamy wbudowany mechanizm, który w du¿ym
stopniu rodzi nasze wyobra¿enie o jakoœci na
podstawie ceny. Zmierzam do tego, ¿e te same
R909, ale kosztuj¹ce 100.000 z³, windowa³yby
presti¿ Jamo jeszcze wy¿ej, bo wówczas pojawi-
³yby siê na tej samej pó³ce cenowej, co naj-
dro¿sze B&W i Sonus Fabery i z tak¹ jakoœci¹ by-
³yby w pierwszym odruchu kojarzone! Jamo skal-
kulowa³o wiêc cenê bardzo powœci¹gliwie – dla-
czego? Chyba dlatego, ¿e R909 ma jednak nie
tylko cel “presti¿owy” – powinien mieæ szansê
na relatywnie dobr¹ sprzeda¿. Chocia¿ dla wiêk-
szoœci z nas ró¿nica miêdzy 33.000 z³ a 100.000
z³ jest czysto arytmetyczna, to gdzieœ s¹ jednak
ludzie, dla których jest to ró¿nica okreœlaj¹ca de-
cyzjê “co kupiæ”. Oczywiœcie nieliczni z nielicz-
nych zawsze wol¹ wydaæ 100.000 z³, bo przecie¿
“staæ ich” na “najlepsze”. Ale bêd¹ te¿ i tacy,
którzy po prostu wykorzystaj¹ okazjê. Do tego
te¿ potrzeba trochê pieniêdzy, ale skoro co-
dziennie sprzedaj¹ siê 50-calowe plazmy w po-
dobnej cenie...

W³aœnie – i za to te¿ szacunek dla firmy Jamo,
¿e na swój jubileusz, na produkt flagowy, w cza-
sach takiej zawieruchy na rynku AV, wybra³a jed-
nak piêkne kolumny, a nie 50-calow¹ plazmê, na
co jakiœ czas temu siê zanosi³o. Niech ka¿dy robi
to, co potrafi najlepiej. Jamo udowodni³o, ¿e po-
winno robiæ kolumny.

Ka¿dy robi swoje i od czasu do czasu stara siê
biæ rekordy w opanowanych przez siebie dzie-
dzinach. Ja pobi³em w³aœnie rekord d³ugoœci opi-
su pojedynczego urz¹dzenia. Czy historia to
sprawiedliwie oceni... oby wczeœniej Czytelnicy
wybaczyli.

Andrzej Kisiel

R909
Cena (para)[z³] 33 000
Dystrybutor KONSBUD HIFI

Wykonanie i komponenty
Brawurowa koncepcja akustyczna i wzornicza, a wy-
konanie absolutnie bezkompromisowe. Dzie³o sztuki
nowoczesnej.

Laboratorium
Umiarkowana efektywnoœæ, niezbyt trudna impedan-
cja, dobra ogólna równowaga charakterystyki, szero-
kie pasmo.

Brzmienie
Swoboda, szybkoœæ i klarownoœæ w ca³ym pasmie,
a bas zupe³nie niepowtarzalny – popisowe po³¹czenie
si³y i definicji.

rzyæ wszystkie wczeœniejsze komentarze, za-
chwycaj¹c siê niewiarygodnym po³¹czeniem do-
k³adnoœci i si³y. Niskie tony s¹ obszerne, ale ani
trochê nie t³uste, lecz suche, niemal “strzelaj¹-
ce” – faza ataku oddana jest piorunuj¹co spraw-
nie, uderzenia w stopê perkusji s¹ idealne. “Su-
choœæ” jest tu wiêc wy³¹cznie komplementem,
bo okazuje siê kluczem do perfekcyjnej kontroli,
definicji, jak te¿ dynamiki. Bas przestaje byæ rz¹-
dz¹c¹ siê swoimi prawami “mas¹”, “substancj¹”,
“fundamentem”, a staje siê Ÿród³em dŸwiêków
tak samo wyrazistych, jak pochodz¹ce z zakresu
œrednio-wysokotonowego. Œrodek pasma nie ma
ambicji okreœlenia siê jako œrodek ciê¿koœci
brzmienia; przy wokalach wydaje siê trochê enig-
matyczny, nie do koñca wype³niony. Ale kiedy
w³¹czy³em p³ytê z dobrze nagranym fortepia-
nem... bajeczne bogactwo, klarownoœæ, wyrów-
nanie, œladu fa³szywych dudnieñ po lewej stronie,
a do tego jeszcze magiczna noœnoœæ, dŸwiêki
unosi³y siê w powietrzu i rozp³ywa³y, jakby ka¿-
dy z nich mia³ swoje krótkie, ale niepowtarzalne
¿ycie. Przy dobrze nagranych p³ytach pojawia siê
wra¿enie k¹pieli w czystym, orzeŸwiaj¹cym, ale
i niewyt³umaczalnie ciep³ym strumieniu muzyki
i jej dŸwiêków. O ile dobrze nagrane, nie spra-

wi¹ k³opotu nawet najbardziej skomplikowane
orkiestracje. R909 panuje nad sytuacj¹, gra jed-
nak na luzie, nigdy nie wpada w nerwowoœæ, do-
starcza dok³adny, ale i nie skrêpowany obraz sy-
tuacji. Otó¿ to, kompresja – R909 nie wiedz¹, na
czym polega to zjawisko. Ciche fragmenty gra siê
cicho, g³oœne g³oœno, szybkie szybko, wolne wo-
lno, w czym problem?

Jakby nie doœæ by³o niesamowitych
kszta³tów, R909 dostêpne s¹ nie tylko
w kolorze czarnym, ale te¿ w czerwo-

nym i ¿ó³tym.

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=378
http://www.audio.com.pl/noweaudio/dystrybutorzy/konsbudaudio
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