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Z a Yamah¹ stoj¹ powa¿ne tradycje – pro-
dukcji nie tylko sprzêtu (domowego) audio,
lecz równie¿ profesjonalnego, instrumen-

tów muzycznych, projektowania sal koncerto-
wych... Ale konstruowanie zespo³ów g³oœniko-
wych to odrêbna dziedzina, kumuluj¹ca na swój
sposób wiele ró¿nych w¹tków technicznych, akus-
tycznych, muzycznych, estetycznych. Patrz¹c na
Soavo 1 jako na bardzo wa¿ne dla firmy dzie³o,
w które w³o¿ono tyle wysi³ku, serca i nadziei, za-
stanawia³em siê, jakie by³y pocz¹tki tego projektu,
jak¹ przeszed³ ewolucjê, jakie inne wersje powsta-
³y, czy mo¿e zrezygnowano z czegoœ jeszcze cie-
kawszego...

Soavo 1 s¹ eleganckie, perfekcyjnie wykonane,
ale to niemal oczywiste - to przecie¿ kolumny,
które maj¹ prze³amaæ hegemoniê europejskich po-
tentatów na ich rodzimym rynku, podejmuj¹ce
walkê z powa¿n¹ konkurencj¹ bardzo interesuj¹-
cych kolumn w tym zakresie cenowym.

Obudowa jest bardzo solidna i akustycznie wy-
profilowana - jej front ma gruboœæ 32mm, piono-
we wzmocnienie biegnie przez ca³¹ wysokoœæ,
w górnej czêœci jest jeszcze ukoœna przegroda ko-
mory œredniotonowego – wyj¹tkowo du¿a, bior¹c
pod uwagê wcale nie nisk¹ czêstotliwoœæ podzia³u
miêdzy sekcj¹ niskotonow¹ a œredniotonow¹
(500Hz). Przednia œcianka jest ustawiono piono-
wo, ale wra¿enie jej pochylenia wywo³uje opadaj¹-
ca ku ty³owi œcianka górna, lekko pochylona œcian-
ka tylna, a tak¿e ukoœne fragmenty w górnej czêœci
obudowy – powinny poprawiaæ rozpraszanie
z g³oœników œredniotonowego i wysokotonowego,
znajduj¹cych siê miêdzy nimi. Ale najefektowniej-
sze jest to, co znajduje siê na dole, pod w³aœciw¹
skrzynk¹ – d³ugie stalowe nogi nie tylko bardzo
szeroko rozstawiaj¹ punkty podparcia (oczywiœcie
ostateczny atak na parkiet przypuszcz¹ kolce), ale
te¿ unosz¹ j¹ znacznie do góry, tworz¹c pod spo-
dem du¿y przeœwit. Dolna czêœæ konstrukcji, ale
ju¿ w obrêbie w³aœciwej obudowy, zawiera te¿
potê¿ny i piêkny wylot bas-refleksu – wykonany
z litego drewna. Przedniej œcianki nie szpec¹ ¿ad-
ne uchwyty na maskownicê, która trzyma siê dziê-
ki systemowi miniaturowych magnesów, ukrytych
pod fornirem. Okleina jest oczywiœcie naturalna,
brzozowa, dostêpna jednak w czterech wybarwie-
niach – czarnym, ciemno-br¹zowym, br¹zowym,
i naturalnym.
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Odnowiony muzyczny autorytet
Yamaha SOAVO1

Takiej konferencji chyba jeszcze nie by³o –
Yamaha, a wiêc firma na wskroœ japoñska,
zaprosi³akilkudziesiêciu europejskich
dziennikarzy do egzotycznego kraju, aby
uroczyœcie i dok³adnie przedstawiæ swój
nowy wa¿ny projekt – zespo³y g³oœnikowe
Soavo. I nie chodzi o ¿aden komplet
do kina domowego, ale parê kolumn za
blisko 10 000z³. Jak bardzo ich kusi³o, aby
pochwaliæ siê nowymi amplitunerami,
odtwarzaczami, projektorami... nie wiem,
ale wytrzymali do koñca. Ani s³owa. Tylko
o kolumnach. Yamaha z innej bajki.
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Gniazdo przy³¹czeniowe jest podwójne
– tu Yamaha nie mog³a sobie pozwoliæ na ekstrawagancjê

i zainstalowanie tylko jednej pary trzpieni, i naraziæ choæby
na cieñ podej-rzenia o nieznajomoœæ arkanów konstruowa-

nia audiofilskich kolumn... ¿eby postawiæ “kropkê nad i”,
zworami s¹ krótkie odcinki przewodów, a nie zwyk³e

blaszki. Nie ma te¿ standardowej plastikowej puszki, ale
p³ytka mdf-u g³adko wkomponowana w œciankê.

Komora g³oœnika
œredniotonowego

zajmuje znaczn¹ czêœæ
kolumny – du¿a objê-

toœæ utrzymuje rezonans na niskim pozio-
mie, a nieregularny kszta³t redukuje fale

stoj¹ce. Ca³¹ konstrukcjê wzmacnia piono-
wy wieniec. Obydwa g³oœniki niskotonowe
pracuj¹ we wspólnej komorze, z otworem

bas-refleks wyprowadzonym do przodu.
Trójdro¿na klasyka.

Zwrotnica, jak na uk³ad trójdro¿ny, jest
œredniego stopnia skomplikowania, zbudowa-
na z dobrych elementów (w wiêkszoœci cewki

powietrzne i kondensatory polipropylenowe –
Soleny), po³¹czonych bezpoœrednio, a nie na

bazie p³ytki drukowanej – to rozwi¹zanie
mo¿e ciut mniej estetyczne, ale elektrycznie

lepsze (mniej punktów lutowniczych)
i kosztowniejsze w produkcji

(ca³e lutowanie trzeba
wykonaæ rêcznie).

Soavo2
to dwudro¿-
ny podstaw-
kowiec -
audiofilski
monitor
pe³n¹ gêb¹.

Yamaha wskazuje, ¿e brzoza zosta³a wybrana
ze wzglêdów akustycznych, a nawet uœciœla,
¿e jej zalety s³ychaæ w zakresie niskotonowym (i
zdradzê tutaj, ¿e Soavo 1 rzeczywiœcie maj¹
piêkny bas!). Z tego powodu brzoza jest stoso-
wana w konstrukcji fortepianów Yamahy, ale
w przypadku obudów g³oœnikowych chodzi prze-
cie¿ tylko o cienk¹ warstwê forniru na p³ytach
z mdf-u (co prawda k³adzion¹ zawsze równie¿ na
stronie wewnêtrznej, dla wyrównania naprê¿eñ)
– czy to mo¿e byæ s³ychaæ? Je¿eli tak, to Yamaha
rzeczywiœcie siêga szczytów audiofilskiej staran-
noœci, bo przecie¿ najwiêksi g³oœnikowi specjaliœ-
ci wybieraj¹ forniry doœæ dowolnie, pod k¹tem
kosztów i mody. Yamaha zwraca równie¿ uwagê,
¿e specjalny sposób ³¹czenia œcianek zapewnia
ponadprzeciêtn¹ sztywnoœæ i zwartoœæ ca³ej kon-
strukcji, co równie¿ ma wp³ywa na reprodukcjê
niskich czêstotliwoœci.

Sensown¹ estetycznie i funkcjonaln¹ mecha-
no-akustycznie jest wyodrêbniona górna czêœæ
przedniej œcianki – g³oœnik wysokotonowy zamo-
cowany jest bowiem na masywnej aluminiowej
odlewanej p³ycie, która w du¿ym stopniu odci¹¿¹
go od wibracji obudowy, a wizualnie nawi¹zuje
do wykonanych w ten sam sposób wielkich nóg.
Sam g³oœnik wysokotonowy to jednocalowa alu-
miniowa kopu³ka. Nietypowa jest jej os³ona – nie
ograniczaj¹ca siê swoim zasiêgiem tylko do samej
membrany, ale obejmuj¹ca znacznie wiêksz¹ po-
wierzchniê lekkiego tubowego wyprofilowania.
W katalogu napisano, ¿e g³oœnik wysokotonowy
ma neodymowy uk³ad magnetyczny, tymczasem
jestem pewien, ¿e widzia³em pierœcieñ ferryto-
wy, a za nim puszkê wyt³umiaj¹c¹. Zreszt¹, zro-
bi³em zdjêcie... Faktem jest natomiast, ¿e g³oœnik
œredniotonowy wyposa¿ono w magnes neody-
mowy. G³oœniki niskotonowe maj¹ ponownie
magnesy klasyczne, ferrytowe, ale w pe³ni ekra-
nowane. Gdyby wiêc wysokotonowy rzeczywiœ-
cie mia³ magnes neodymowy, to ca³y uk³ad g³oœ-
ników by³by ekranowany – choæ nie wiem po co;
nawet je¿eli luksusowe Soavo 1 stanê³yby obok
telewizora, to nie bardzo sobie wyobra¿am, ¿e
by³by to tradycyjny CRT. Jasnoszare, niemal bia-
³e, satynowe membrany g³oœników niskotono-
wych i œredniotonowego przypominaj¹ alumi-
nium, bior¹c je w palce czuæ du¿¹ sztywnoœæ, ale
nie jest to jednak metal ani ¿adna ceramika –

Yamaha opracowa³a w³asn¹ kompozycjê polime-
ru (polimetylopentenu) wzbogaconego mik¹, któ-
ra jest znacznie l¿ejsza od polipropylenu i celulo-
zy, sztywna i o wysokiej stratnoœci wewnêtrznej.
Kosze g³oœników s¹ odlewane, ich wzór bardzo
przypomina kosze g³oœników B&W poprzedniej
generacji, co nie znaczy, ¿e s¹ to kosze nienowo-
czesne – maj¹ w¹skie ¿ebra i przeœwit miêdzy
dolnym zawieszeniem a uk³adem magnetycznym.
Jednak wykoñczenie zewnêtrznego pierœcienia
samego kosza jest na tyle “surowe”, ¿e koniecz-
ne by³o przykrycie go dodatkowym, ozdobnym
pierœcieniem (ponownie jak w B&W, coœ jest na
rzeczy...). I tutaj projektant da³ cia³a, powiem

szczerze. Odlewane kosze przykryte s¹ bo-
wiem... plastikowymi pierœcieniami, co zak³óca
obraz solidnoœci i ekskluzywnoœci, tworzony
przez pozosta³e, wymienione ju¿ elementy
przedniej œcianki.

Soavo 1 jest w rodzinie Soavo najwa¿niejszy,
ale na konferencji nie pominiêto te¿, i poœwiêco-
no mu specjaln¹ porcjê ods³uchów w innym po-
mieszczeniu, podstawkowych Soavo 2, które ma-
j¹ ponoæ nieekranowany g³oœnik nisko-œrednio-
tnowy, a przez to “ni¿sze zniekszta³cenia” (?),
jak pochopnie stwierdzi³ prowadz¹cy ich prezen-
tacjê. Soavo 2 maj¹ 16-cm g³oœnik nisko-œrednio-
tonowy – podobny, jak g³oœniki niskotonowe
w Soavo 1. Mniejsze Soavo 900M maj¹ 13-cm
g³oœnik nisko-œredniotonowy, i s¹ przeznaczane
przede wszystkim do powieszenia na œcianie –
jako “efekty” w systemie wielokana³owym. W ta-
kiej sytuacji musi te¿ byæ g³oœnik centralny – to
model Soavo-900C, i subwoofer – wyposa¿ony
w 25-cm g³oœnik i 600-watowym wzmacniacz,
Soavo-900SW.

Wielokana³owe kinowe oblicze serii Soavo
trochê os³abia efekt “powrotu do Ÿróde³” – Ÿró-
de³ muzycznych i stereofonicznych – jakie na
pewno chcia³a wywo³aæ Yamaha, ale tylko tro-
chê. Ostatecznie nie ma (jeszcze) powodu do
takiego radykalizmu, aby rezygnowaæ z kinowych
uzupe³nieñ serii. G³ówni bohaterowie to tak czy
inaczej Soavo 1 i Soavo 2, zespo³y g³oœnikowe
przygotowane z myœl¹ o audiofilskich gustach.
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rys. 1. Soavo 1, charakterystyka modułu impedancji.

 rys. 3. Soavo 1, charakterystyki przetwarzania
w zakresie średnio−wysokotonowym, na osiach 00, 150, 300

w płaszczyźnie poziomej.

rys. 2. Soavo 1, charakterystyka przetwarzania w całym pasmie.

rys. 5.  Soavo 1, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym, wpływ maskownicy.

Soavo 1 to nie skromny g³oœniczek z systemu
kina domowego, i chocia¿ razem z innymi mode-
lami serii Soavo, mo¿e tworzyæ komplet pod³¹-
czony do wielokana³owego amplitunera, to lepiej
z tym uwa¿aæ, albo pod³¹czaæ do jakiejœ mocnej
Yamahy – i nie dlatego, ¿eby by³a na pewno lep-
sza od amplitunerów innych firm, ale tak na
wszelki wypadek... ewentualne problemy zosta-
n¹ w rodzinie, czyli bêd¹ zg³aszane do tego sa-
mego dystrybutora. Rzecz w tym, ¿e s¹ to ko-
lumny o impedancji znamionowej 4Ω (w katalogu
– impedancja 6Ω, co prawda bez s³owa “znamio-
nowa”), z minimum o wartoœci 3Ω przy 150Hz
(rys. 1). Dwa wierzcho³ki w zakresie niskotono-
wym maj¹ zwi¹zek z prac¹ obudowy bas-refleks,
dostrojonej do ok. 30Hz (minimum). Niewysoki,
ale doœæ stromy wierzcho³ek przy 5kHz œwiadczy
o stosowaniu filtrów wy¿szego rzêdu.

Charakterystyka przetwarzania (rys. 2) do-
kumentuje nastêpuj¹ce fakty: przyzwoit¹, ale nie
nadzwyczajn¹ efektywnoœæ – ok. 87dB; lekkie
wzmocnienie zakresu niskich czêstototliwoœci,
ze spadkiem –6dB wzglêdem poziomu œredniego
(ustalonego jako 87dB) wystêpuj¹cym przy ok.
35Hz; minimalne os³abienie na prze³omie œred-
nich i wysokich czêstotliwoœci (przy 3kHz) i w¹s-
kopasmow¹ zapad³oœæ w najwy¿szej oktawie – ta
niedoskona³oœæ nie musi byæ ewidentna w ods³u-
chach, ale jednak jest jakimœ problemem kon-
strukcyjnym samego g³oœnika wysokotonowego.

100cm poziom w tych okolicach jest nawet nieco
wy¿szy ni¿ na przyjêtej za oœ g³ówn¹ wysokoœci
90-cm.

Roli maskownicy nie mo¿na nazwaæ a¿ de-
strukcyjn¹, jednak wyraŸnie widaæ zmiany,
zw³aszcza w zakresie 6-12kHz, zwiêkszaj¹ce nie-
równomiernoœæ charakterystyki (rys. 5).

Pomiary w polu bliskim (rys. 6) pozwalaj¹
precyzyjnie ustaliæ czêstotliwoœæ rezonansow¹
bas-refleksu – to 32Hz, gdzie pojawia siê mini-
mum na charakterystyce samego g³oœnika, wyni-
kaj¹ce z jego odci¹¿enia przez uk³ad rezonanso-
wy obudowy. Charakterystyka ciœnienia z otwo-
ru ma w tym zakresie maksimum, ale wyra¿one
³agodnym grzbietem, który opada powoli a¿ do
200Hz, efektywnie wspomagaj¹c przetwarzanie
równie¿ wy¿szych rejestrów basu. Cha-
rakterystyka wypadkowa zaczyna
spokojnie opadaæ poni¿ej 100Hz,
jej kszta³t daje nadziejê na dob-
re odpowiedzi impulsowe.

Producent podaje w katalogu zaskakuj¹ce,
i raczej ma³o zrozumia³e dane dotycz¹ce mocy:
“maksymalna moc wejœciowa” okreœlona jest ja-
ko 200W, i mo¿na by s¹dziæ, ¿e w tych okolicach
plasuje siê moc znamionowa, ale podawana jest
te¿ “nominalna moc wejœciowa”, która wynosiæ
ma... 50W. Mo¿na podejrzewaæ, ¿e z tak¹ moc¹
Soavo 1 graj¹ najlepiej, ale pierwszy raz spoty-
kam siê z podobnymi sugestiami.

Zespo³y g³oœnikowe 2000-3000 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000-3000 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000-3000 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000-3000 z³Zespo³y g³oœnikowe 2000-3000 z³

rys. 4.  Soavo 1, charakterystyki przetwarzania w zakresie
średnio−wysokotonowym na wysokościach 90cm, 100cm i 110cm.

Charakterystyka z rys. 2 dla zakresu œrednio-
wysokotonowego pochodzi z osi g³ównej, usta-
lonej na wysokoœci 90 cm. Dalej sprawdziliœmy
charakterystyki na innych osiach, zmieniaj¹c nie
tylko k¹t w p³aszczyŸnie poziomej, ale i wyso-
koœæ (a poprzez to k¹t w p³aszczyŸnie pionowej).

Na rys. 3 pokazujemy charakterystyki w
p³aszczyŸnie poziomej (dla k¹tów 15O i 30O, na tle
0O – osi g³ównej, ustalonej na wysokoœci 90cm).
Zaskakuj¹ce jest gwa³towne rozejœcie siê charak-
terystyk w punkcie 3kHz (im ni¿ej po³o¿ona cha-
rakterystyka, tym wiêkszy k¹t), jak gdyby zakres
ten zacz¹³ przetwarzaæ g³oœnik o bardzo w¹skich
charakterystykach kierunkowych, chocia¿... na
samym skraju pasma przebiegi znów siê schodz¹,
niemal w jednym punkcie. Wyj¹tkowa sytuacja.

Rys. 4 to ponownie charakterystyka odnie-
sienia 0O/90cm, a obok niej kolejne dwie – na
wysokoœciach 80cm i 100cm, ale tym razem
wci¹¿ 0O. WyraŸne os³abienie przy 5kHz pojawia
siê na osi 80cm, s³uchaj¹c Soavo 1 nie nale¿y wiêc
siedzieæ zbyt nisko, natomiast na wysokoœci Spod plastikowych

obrêczy g³oœników niskoto-
nowych i œredniotonowego

wyskakuj¹ aluminiowe kosze –
g³oœniki s¹ jeszcze solidniejsze, ni¿ siê to

wydaje z zewn¹trz. G³oœnik œredniotonowy
ma magnes neodymowy, g³oœnik wysoko-

tonowy mia³ mieæ.56
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rys. 6.  Soavo 1, charakterystyki przetwarzania w zakresie
niskich częstotliwości.

Impedancja znamionowa [Ω]* 4
Efektywność (2,83V/1m) [dB]* 87
Rek. moc wzmacniacza [W]** b.d.
Wymiary (WxSxG) [cm]*** 105x35x49

* wartości zmierzone, ** wg danych producenta, *** z cokołem
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Pierwsze zetkniêcie z Soavo 1, równie¿  ich
brzmieniem, nast¹pi³o na wspomnianej
konferencji Yamahy. Niezale¿nie od tego,

jak bardzo starannie takie prezentacje s¹ przygo-
towane, równie¿ od strony akustycznej, nie potra-
fiê wyzwoliæ siê z pewnego samoograniczenia
w wyci¹ganiu jakichkolwiek wniosków na ich pod-
stawie, nie potrafiê nabraæ przekonania, ¿e w nie-
znanych mi wczeœniej warunkach, ocenianie
brzmienia, zw³aszcza na poziomie recenzenckim,
nie jest uprawnione. Przygoda z Soavo 1 dodatko-
wo mnie w tym utwierdza. Siedz¹c gdzieœ w trze-
cim rzêdzie, za kilkoma osobami, s³ysza³em tyle
o ile - ¿e “wydaje siê”, i¿ s¹ dobrze zrównowa¿o-
ne, ¿e bas jest przyzwoicie kontrolowany, ¿e mo-
¿e na prze³omie œrednich i wysokich jest lekkie
rozjaœnienie... Na pewnym etapie zaproszono
przed audytorium marokañskiego artystê, który
wykona³ “na ¿ywo”, na gitarze kilka utworów,
wczeœniej (czy te¿ póŸniej, ju¿ nie pamiêtam) od-
tworzonych z p³yty. Takie porównania s¹ baaar-
dzo odwa¿ne, nawet najlepszy sprzêt (i nagrania!)
z trudem broni¹ siê przed ¿yw¹ muzyk¹. Tym ra-
zem jednak ró¿nica wcale nie by³a pora¿aj¹ca...
tyle ¿e okaza³o siê, ¿e “na ¿ywo” oznacza³o pod-
piêcie ma³ego gitarowego piecyka do systemu,
czyli odtworzenie ponownie za pomoc¹ kolumn
Soavo 1! Có¿ wiêc porównywaliœmy? Raczej
sprawdziliœmy, ¿e kolumny te nadaj¹ siê równie¿
do roli “estradówek”. Ale w obydwu przypadkach
by³o mi³o, i w ogóle...

Teraz przenoszê siê do naszego studia ods³u-
chowego, gdzie ju¿ nie jest tak sympatycznie, ale
gdzie dowiem siê o samych Soavo 1 znacznie wiê-
cej. S³ucha³em ich w towarzystwie kilku kolumn
z przedzia³u cenowego 7000-9000z³. W sumie a¿
dziesiêæ modeli, w kilku grupach, zostanie przed-
stawionych w Audio w ci¹gu kilku najbli¿szych
miesiêcy. Soavo okazuj¹ siê jednak trochê dro¿sze,
i nie chc¹c ju¿ rozszerzaæ wczeœniej ustalonego
zakresu cenowego, wyodrêbni³em je do indywidu-
alnej prezentacji. Takie indywidualne testy maj¹
jednak najczêœciej s³aboœæ pewnego wyabstraho-
wania – oceniaj¹c testowane urz¹dzenie odnosimy
siê poœrednio do urz¹dzeñ z tej samej klasy ceno-
wej, ale zwykle testowanych wczeœniej, a nie
w tym samym miejscu i czasie. Testy porównaw-
cze s¹ wiêc oczywiœcie rzetelniejsze, i nawet je¿eli
opis nie skupia siê na ró¿nicach, to ocena pozwala

SOAVO 1
Cena (para)[z³] 9500
Dystrybutor AUDIO-KLAN

www.audioklan.com.pl

Wykonanie i komponenty
Widaæ starannoœæ i zapobiegliwoœæ, ¿eby nie uchybiæ
¿adnym regu³om sztuki konstruowania kolumn dla
europejskiego audiofila. Skrzynka, g³oœniki, zwrotnica
– wszystko solidne i dopieszczone, bez technicznych
rewolucji i fajerwerków, ma³a dawka ekstrawagancji
dziêki d³ugim nogom podpieraj¹cym kolumnê.

Laboratorium
Dobre zrównowa¿enie z lekkim wzmocnieniem
niskich czêstotliwoœci.
Brzmienie
Imponuj¹ce i piêkne. Nasycone i dok³adne, rytmicznie
zwarte, na œrednicy plastyczne i minimalnie wycienio-
wane w górnym podzakresie, góra pasma delikatna
i rozdzielcza, bas wyœmienity – mocny, niski i konkretny.
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G³oœnik zamocowano na aluminiowej
p³ycie, która blokuje wibracje rozpêdzone
w przedniej œciance obudowy
i zaokr¹gla górn¹ krawêdŸ obudowy,
os³ona z metalowej siatki obejmuje
znacznie wiêksz¹ powierzchniê, ni¿ wyma-
ga³aby tego tylko ochrona samej kopu³ki.

Wykonany z drewna, prawid³owo
wyprofilowany, du¿ej œrednicy tunel
bas-refleksu powinien równie
efektywnie dzia³aæ, jak elegancko
wygl¹da. Podobnie masywne nó¿ki
– szeroko rozstawiaj¹ punkty
podparcia, a jednoczeœnie unosz¹
ca³¹ kolumnê wyraŸnie do góry.

lepiej umocowaæ testowane urz¹dzenie w kontek-
œcie urz¹dzeñ tej samej klasy. Soavo 1 nie mia³y
wiêc przywileju pozostawiania poza grup¹, musia-
³o siê zmierzyæ z kilkoma konkurentami – nieco
tañszymi, ale na tyle bliskimi cenowo, ¿e daj¹cymi
dobre “t³o”.

Soavo 1 zas³uguj¹ na pochwa³y za wiele ró¿-
nych zalet, ale od czegoœ trzeba wreszcie zacz¹æ –
wiêc zacznê od basu, który na d³ugo pozosta³ mi
w pamiêci, jako jeden z najlepszych w tej grupie
kolumn, a wedle moich osobistych preferencji –
dos³ownie najlepszy. Nie mam skrajnych upodo-
bañ, nie roztkliwiam siê nad basem tak krótkim
i tak dobrze kontrolowanym, ¿e go w ogóle nie
s³ychaæ, ale nie zachwycam siê bezkszta³tn¹ na-
wa³nic¹. Lubiê dobrze s³yszeæ, co tam gra w naj-
ni¿szych rejestrach, a do tego potrzebna jest i do-
k³adnoœæ, i rozci¹gniêcie, i si³a. Nie jest za to po-
trzebna miêkkoœæ i zaokr¹glenie, co w ma³ych
dawkach mo¿na zaakceptowaæ, a nawet polubiæ,
choæ nie jest te¿ dobrze, gdy wyraŸne kontury
i dynamika okupione s¹ tak ewidentn¹ twardoœci¹,
któr¹ natychmiast jako tak¹ identyfikujemy i trak-
tujemy jako z³o koniecznie, jako usprawiedliwion¹
cenê za wysoki poziom precyzji. Bas Soavo 1 jest
wewnêtrznie solidny, gêsty, “korzenny” – a wiêc
naturalny, nie mechaniczny, dok³adny, ale nie
drêtwy, zwinny, ale i wype³niony. Wreszcie udzia³
niskich czêstotliwoœci w ca³ej charakterystyce nie
daje powodu do sensownego dywagowania, czy
jest go za ma³o, czy za du¿o. Przecie¿ bêdzie to
te¿ zale¿a³o od ustawienia. W odleg³oœci ok. pó³-
tora metra od œcian tylnej i bocznych by³o O.K.,
i mo¿na by polubiæ zarówno trochê mniej, jak i tro-
chê wiêcej basu – to z kolei kwestia gustu... Zrów-
nowa¿enie w pierwszym zdaniu notatek okreœli³em
jako doskona³e. Œrednica jest wyprofilowana w taki
sposób, aby jej wyraŸna obecnoœæ nigdy nie sta³a siê
powodem zmêczenia; wokale s¹ przesuniête trochê
w dó³, ale pozostaj¹ czyste, bezpoœrednie, bez
cienia nosowoœci. Piêknie uchwycony moment,
w którym jest ma³y uk³on w stronê przyjemniej-
szego, cieplejszego wybrzmienia, a nie ma fa³szo-
wania. Góra pasma jest g³adka i delikatna, bez œla-
dów metalicznoœci. Tutaj wrócê w jednym zdaniu
do wra¿eñ z konferencji – wtedy nie stawia³bym
na taki wynik powa¿nych ods³uchów, chwilami do-
strzega³em rozjaœnienia w zakresie “ni¿szej góry”,
a w ogólnym wra¿eniu dŸwiêk by³ ch³odniejszy,
i choæ wyrazisty w ca³ym pasmie, to nie tak ³adnie
nasycony. W “zadbanych” warunkach ods³ucho-
wych dŸwiêk nabra³ i cia³a, i finezji. Miote³ki per-
kusji wybrzmiewa³y rozdzielczo, nawet z powiet-
rzem, z czym wiêkszoœæ metalowych kopu³ek so-
bie radzi s³abo, z kolei mocne uderzenia w blachy
mia³y w³aœciwe wype³nienie. Brawa za integracjê,
dziêki temu Soavo 1 graj¹ te¿ dynamicznie, ale bez
¿adnej nerwowoœci i najmniejszych niepokojów.
Daj¹ bogate wybrzmienia, które s¹ dok³adnie po-
uk³adane w ca³oœci. Scena jest wype³niona, Ÿród³a
plastyczne, dobrze lokalizowane, ale nie punkto-
we – i dobrze, dziêki temu muzyka ma cia³o...
i duszê. Soavo 1 graj¹ bardzo przekonuj¹co, treœci-
wie, aromatycznie, bez kompromisów w dziedzi-
nie przejrzystoœci i rozdzielczoœci, jakie mo¿na by
mieæ im za z³e na tym pu³apie cenowym.

Czy gdyby Soavo 1 okaza³o siê po prostu rów-
norzêdnym rywalem dla takich kolumn, jak np.
Dynaudio Focus 220 czy Focal Chorus 836V, kosz-
tuj¹cych ciut mniej, to ju¿ by³by sukces? Bior¹c
pod uwagê specjalizacjê wymienionych firm, oczy-
wiœcie tak – wiêkszoœæ audiofilów by³aby nawet
zaskoczona takim wynikiem. Ale Yamaha na taki
uk³ad iœæ nie mo¿e, bo przecie¿ nie chodzi tylko
o uznanie dla umiejêtnoœci konstruowania kolumn,
ale o zwyciêstwo przed obliczem wymagaj¹cego
klienta, który porównuj¹c Soavo 1 z konkurencj¹,
kupi w³aœnie je, nawet dop³acaj¹c – czyli musz¹
byæ po prostu lepsze. Soavo 1, wystêpuj¹c razem
z dziesiêcioma ods³uchanymi kolumnami zakresu
7000-9000 z³, w rankingu moich preferencji upla-
sowa³yby siê w pierwszej trójce. A kto poza nimi
znalaz³by siê w tej czo³ówce, tego komunikat nie
wyjaœnia, bo przecie¿ chodzi nam teraz o Soavo 1,
a nie o inne kolumny. Ale czy Soavo 1 by³yby pier-
wsze, drugie czy te¿ trzecie, tego sam naprawdê
nie jestem pewien. Musia³bym chyba spêdziæ jesz-
cze wiele godzin, ¿eby to ustaliæ.

Andrzej Kisiel
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T emat japoñskich zespo³ów g³oœnikowych wpisuje siê w kilka krêgów
wtajemniczenia. Znajomoœæ rzeczy wœród obywateli pozostaj¹cych
poza œwiatem audiofilskim sprowadza siê do kojarzenia ca³ego

sprzêtu audio-wideo przede wszystkim z kilkoma popularnymi japoñskimi
markami; czy to wzmacniacz stereo i odtwarzacz CD kiedyœ, czy DVD
i amplituner wielokana³owy dzisiaj, tak samo i para kolumn lub ca³y kinowy
komplet g³oœników mog¹, a nawet powinny pochodziæ od tego samego
producenta – kiedy na wszystkich obudowach widaæ to samo logo, mo¿na
s³uchaæ, a potem spaæ spokojnie. Nie ma problemu jakiegoœ niedopasowa-
nia, nie ma ryzyka kupienia czegoœ kompletnie pomylonego, jest przeko-
nanie o wszechstronnoœci i kompetencji du¿ych firm. To pierwszy kr¹g,
a teraz drugi: Jedn¹ z najwa¿niejszych prawd, jakie odkrywa œwie¿o
upieczony audiofil, poprzez rozmowê z bardziej œwiadomym tych spraw
znajomym, argumentacjê sprzedawcy (pardon, eksperta) w specjalistycz-
nym salonie, czy te¿ wyk³ady w bran¿owej gazetce (tutaj autoironicznie),
jest akustyczny niedow³ad japoñskich zespo³ów g³oœnikowych, i generalna
supremacja projektów i produktów europejskich i amerykañskich, czyli
jakby nie patrzeæ, pó³nocnoatlantyckich. Z t¹ produkcj¹ sprawa robi siê
coraz cieñsza, bo najczêœciej przenosi siê j¹ do Chin, ale mo¿e przekona-
nie o g³oœnikowej wy¿szoœci bia³ej rasy (niech tam, niepoprawne, ale
prawdziwe) ratuje chocia¿ zasada, ¿e “po markach ich poznacie”? Tylko do
pewnego stopnia, jest ju¿ bowiem sporo firm, które dawno temu zosta³y
za³o¿one w Wlk. Brytanii, i przez wiele lat jako takie budowa³y swój
presti¿, a teraz s¹ w stu procentach w rêkach Chiñczyków. Ale nie psujmy
sobie klarownego podzia³u, obowi¹zuj¹cego w krêgu drugim, bo i tak
czeka nas kr¹g trzeci... W którym na scenê powracaj¹ sami Japoñczycy,
znani najbardziej wtajemniczonym jako jednak godni uznania eksperci od
g³oœników. W samej Japonii taka firma jak Fostex rz¹dzi rynkiem g³oœników
do samodzielnego monta¿u, ale trzeba wiedzieæ, ¿e upodobania
Japoñczyków s¹ specyficzne – bardzo lubi¹ g³oœniki i kolumny tubowe,
które z masochistycznym zaciêciem wpychaj¹ do swoich ma³ych mieszkañ.
Kiedy jednak przychodzi do opracowania kolumn przeznaczonych na rynek
europejski, a zw³aszcza audiofilsko-europejski, pojawiaj¹ siê problemy, po
czêœci natury brzmieniowej, po czêœci psychologicznej, po czêœci
marketingowej. Trzeba przyznaæ, ¿e konstruowanie zespo³ów g³oœniko-
wych jest spraw¹ o znacznie wiêkszym stopniu z³o¿onoœci, o odrêbnej
specyfice w porównaniu do konstruowania urz¹dzeñ czysto elektronicz-
nych. Zespó³ g³oœnikowy stoi przed najtrudniejszym zadaniem – zamiany
pr¹du elektrycznego na dŸwiêk. Wymaga to wprowadzenia do gry
elementów nie tylko elektrycznych, ale mechanicznych i magnetycznych,
i znacznie wiêkszej palety materia³ów – metali, kompozytów, drewna,
gumy, tkanin, najró¿niejszych klejów... To rzeczywiœcie wymaga
opanowania wielu dziedzin, i wymaga specjalistów, jak równie¿ tych
najwybitniejszych, którzy ogarniaj¹ ca³oœæ – wzi¹wszy dodatkowo pod
uwagê coraz wiêksze znaczenie wzornictwa, a przecie¿ zespo³y
g³oœnikowe daj¹ równie¿ tutaj wyj¹tkowe pole do popisu. I wreszcie
wynika z tego sprawa najbardziej kluczowa, wa¿na te¿ w ogóle dla

zrozumienia znaczenia roli i jakoœci poszczególnych urz¹dzeñ w ca³ym
systemie audio. Jednym zdaniem – zespo³y g³oœnikowe w najwiêkszym
stopniu determinuj¹ charakter brzmienia ca³ego systemu. Przypominamy
chyba o tym zbyt rzadko, tym bardziej ¿e relacjami z testów ods³ucho-
wych sami wprowadzamy Czytelników w b³¹d... ale nie ma na to rady! Czy
to testuj¹c g³oœniki, czy wzmacniacze, czy kable, wci¹¿ u¿ywamy tych
samych okreœleñ. I porównuj¹c bezpoœrednio opis kolumn czy kabli trudno
dostrzec, ¿e w obydwu przypadkach piszemy o zjawiskach wystêpuj¹cych
w zupe³nie ró¿nych skalach. Sformu³owanie “mocny bas” u¿yte w opisie
kabla oznacza jedn¹ setn¹ tego, co “mocny bas” w recenzji kolumn.
Oczywiœcie wystarczy trochê doœwiadczenia, aby te relacje uchwyciæ
i wszelkie testy czytaæ przez w³aœciwy pryzmat, ale pocz¹tkuj¹cy
podejmuj¹ próby skorygowania nadmiernego basu kolumn poprzez
kontroluj¹cy bas kabel... Zostawmy kable, wróæmy do samych kolumn –
ich charakter brzmienia jest w najwiêkszym stopniu zindywidualizowany,
przez co w najwiêkszym stopniu odzwierciedla zarówno umiejêtnoœci, jak
i gust konstruktora. Samo wykszta³cenie techniczne, choæ jest konieczn¹
podstaw¹ (o czym wielu g³oœnikowych “artystów” chce zapomnieæ, lub
wrêcz temu jawnie temu zaprzecza) nie wystarczy – potrzebne jest
jeszcze doœwiadczenie i wyrobienie w³asnego stylu, który jednak bêdzie
wpisywa³ siê w upodobania europejskich audiofilów. Mo¿na wiêc
elegancko dowodziæ, ¿e za europejskimi konstruktorami stoi europejska
kultura, któr¹ wysysaj¹ z mlekiem matki, i to oni najlepiej rozumiej¹
potrzeby europejskiego s³uchacza... ale mo¿na tê tezê podwa¿aæ
powa¿nymi argumentami. Przecie¿ do najznamienitszych wykonawców
Chopina nale¿¹ Japoñczycy (Chiñczycy i Koreañczycy te¿), wiêc jednak nie
brakuje im wyczucia, o co w europejskiej muzyce chodzi. A same
europejskie kolumny reprezentuj¹ tak szeroki wachlarz brzmieñ, ¿e gotów
jestem siê za³o¿yæ, i¿ gdyby umieœciæ miêdzy nimi zespo³y g³oœnikowe
zaprojektowane przez Japoñczyków, to ¿aden ekspert w œlepym teœcie nie
potrafi³by wskazaæ, które to. Owa cywilizacyjna odmiennoœæ japoñskiego
brzmienia wydaje nam siê oczywista wtedy, kiedy wiemy co gra... to
klasyczne uprzedzenie, które jednak ma dobr¹ stronê – przynajmniej
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ekonomiczn¹ – Japoñczykom uda³o siê opanowaæ rynek elektroniki
powszechnego u¿ytku, a nam wyolbrzymionymi obawami przed japoñskim
brzmieniem uda³o siê obroniæ europejskich producentów kolumn.

Nastêpuje sprzê¿enie zwrotne – utrwalony brak akceptacji dla
g³oœników japoñskich (w drugim krêgu wtajemniczenia) spycha Japoñczy-
ków do defensywy i podcina im skrzyd³a – wysi³ek, jaki musieliby
w³o¿yæ nie tyle w zaprojektowanie, co w wypromowanie swoich kolumn,
odbiera chêæ do takich dzia³añ i stawia pod znakiem zapytania ekonomicz-
ny sens przedsiêwziêcia. Oddaj¹ to pole w zasadzie walkowerem,
a poniewa¿ nie walcz¹, wiêc rzeczywiœcie siê nie doskonal¹, i trac¹ kontakt
z czo³ówk¹.

Ale walka o “to¿samoœæ” i pieni¹dze toczy siê nie tylko miêdzykonty-
nentalnie – lecz równie¿ w obrêbie samej Europy. Jej wewnêtrzne
kulturowe zró¿nicowanie i narodowe patriotyzmy daj¹ temu doskona³¹
po¿ywkê. Klienci sterowani s¹ za pomoc¹ nie tylko realnych brzmieñ, ale
i mitów na ich temat. I dobrym przyk³adem na to bêd¹... Soavo 1! Okazuje
siê bowiem, ¿e choæ  kolumny te maj¹ byæ chlub¹ Yamahy, to w ich
konstruowaniu uczestniczyli eksperci europejscy – niemieccy i brytyjscy.
Z tego jeszcze nie robiono wielkiej tajemnicy, ale dowiedzia³em siê, ¿e
dosz³o do rywalizacji miêdzy jednymi a drugimi. Jak zrozumia³em,
pierwsze i z za³o¿enia byæ mo¿e docelowe strojenie przygotowali akustycy
niemieccy. Jednak nie mogli tego prze³kn¹æ Anglicy, którzy oœwiadczyli, ¿e
po niemiecku brzmi¹cych kolumn u siebie sprzedawaæ nie bêd¹.
I ostatecznie powsta³y dwie wersje – w Polsce sprzedawana bêdzie
angielska. Wyjawili mi to Anglicy, którzy z wielk¹ pewnoœci¹ mówili
o zupe³nie ró¿nych œwiatach brzmieñ: brytyjskiego i niemieckiego.
Spyta³em o znajomoœæ brzmieñ kilku niemieckich wspó³czesnych
konstrukcji, oczywiœcie nie znali, bo i po co – wiadomo, niemieckie. Spór
nie dotyczy tego, czy maj¹ prawo funkcjonowaæ ró¿ne “szko³y brzmienia”.
Chodzi o to, ¿e wed³ug mnie dawne “niemieckie brzmienie”, którego
grzechy ci¹gle s¹ przypominane, od wielu lat nie funkcjonuje, a w ka¿dym
razie nie dominuje i nie okreœla w sposób uniwersalny tego, co dostarczaj¹
nam niemieccy producenci. Ale brytyjscy recenzenci maj¹ ju¿ g³oœnikowy

œwiat pouk³adany. I jest im z tym podwójnie wygodnie – nie musz¹ za
wiele s³uchaæ, bo pewne sprawy s¹ przecie¿ wiadome od lat, zreszt¹ po co
s³uchaæ kolumn, których i tak nie ma na rynku brytyjskim, a nie ma, bo
graj¹ po niemiecku... i ko³o siê (korzystnie) zamyka - rynek brytyjski jest
praktycznie zamkniêty dla Niemców, bez ¿adnych formalnych szykan. Nie
dlatego, ¿e kolumny niemieckie graj¹ po niemiecku. Dlatego, ¿e
Brytyjczycy w to wierz¹. I co tu marzyæ o tym, aby zaakceptowali kolumny
graj¹ce po japoñsku? No, chyba ¿e pozwoli siê dostroiæ je brytyjskim
ekspertom, bo wówczas bêd¹ gra³y po brytyjsku, i brytyjska prasa to
³askawie obwieœci na ³amach swoich uznanych za najbardziej wiarygodne
“czojsów”. Tutaj premia, jak¹ zbieraj¹ Angole za rozpowszechnienie
swojego jêzyka na œwiecie, jest naprawdê bolesna i niesprawiedliwa.
Uzyskana dziêki temu pozycja i popularnoœæ brytyjskich Ÿróde³ informacji
pozwala im czuæ siê niemal bezkarnie w ferowaniu fa³szywych, a korzyst-
nych dla siebie opinii, a dodatkowo wykszta³ci³a autentyczne poczucie
wy¿szoœci. Naprawdê nie wiem, czy oni wierz¹ w te samolubne bzdury
które g³osz¹, czy robi¹ to z zimn¹ krwi¹ z czystego kunktatorstwa. Teraz
mnie na Heathrow przetrzepi¹! Ale je¿eli trochê przesadzi³em, to nie
bardziej ni¿ oni sami przesadzaj¹.

Myœlê wiêc, ¿e Yamaha musia³a zap³aciæ swoisty okup Brytyjczykom,
aby ci zaakceptowali japoñskie kolumny, i przystawili na nich swoj¹
“piecz¹tkê”, zwiêkszaj¹c¹ te¿ szanse na innych, audio/anglofilskich
rynkach.

Ruch Yamahy ignoruje pewien ustalony porz¹dek rzeczy – ¿e
producenci elektroniki, zw³aszcza japoñscy, zajmuj¹ siê elektronik¹,
a specjaliœci od g³oœników – g³oœnikami. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e pakt
o nieagresji ³ama³y w ostatnich latach g³ównie firmy g³oœnikowe, które
próbowa³y si³ w innych komponentach i ca³ych systemach (Jamo, JBL,
KEF). Dlatego czujê siê zwolniony z lojalnoœci wobec tradycyjnego klubu
specjalistów g³oœnikowych i z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ stwierdzam, ¿e
Yamaha ma obecnie w ofercie jedne z najlepszych kolumn w okolicach
10000z³. Co bêdzie dalej, zobaczymy...

A.K.


