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Muzyka w domu
P

rzygotowanie akustyczne pomieszczenia, w którym chcielibyœmy
s³uchaæ muzyki i/lub ogl¹daæ filmy
to wa¿na i potrzebna rzecz. Mo¿na nawet
powiedzieæ, ¿e to po³owa sukcesu i dobrze,
jeœli przeprowadzimy j¹ na pocz¹tku, bo
oszczêdzi to i rozczarowañ, i ewentualnych
remontów. A tego przecie¿ byœmy nie
chcieli, prawda? To samo tyczy siê ukrycia
okablowania, szczególnie jeœli planujemy
bardziej rozbudowany system lub automatykê. To jednak tylko przygotowania. Tym,
co czyni z katalogu sprzêtu system, a wiêc
coœ wiêcej ni¿ zbiór przypadkowych urz¹dzeñ, jest WYBÓR. I o tym bêdzie ten
tekst – o tym, na co warto zwróciæ uwagê,
jakie s¹ mo¿liwoœci i czego lepiej unikaæ,
kupuj¹c urz¹dzenia do odtwarzania muzyki. A warto zatroszczyæ siê o to, aby nagra-

nia zabrzmia³y jak najlepiej. Przecie¿ to,
jak brzmi orkiestra, zespó³, wokalist(k)a
stanowi czêœæ wizji artystycznej i jako takie przynale¿y nieod³¹cznie do danego
utworu.
Muzyka to jedna z bardziej ulotnych
form sztuki, i chyba najbardziej intensywna. Tak siê przynajmniej wydaje.
To dziedzina dzia³alnoœci cz³owieka,
która dzia³a na wszystkie zmys³y jednoczeœnie, nawet jeœli czêœæ bodŸców
jest tylko wyobra¿ona, bo ostatecznie
najwiêkszym i najwra¿liwszym organem homo sapiens jest mózg, a ten jest
na muzykê wyj¹tkowo podatny. St¹d
ju¿ tylko krok do tego, co czêsto nazywa siê audiofilizmem, a co w mniej
ekstremalnej wersji ³¹czy siê z okreœleniem „meloman”.

Nigdy system do kina domowego nie odtworzy muzyki tak
dobrze, jak dedykowany system stereo
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Zak³adam, ¿e Czytelnicy, którzy postanowili ten tekst przebiec choæby pobie¿nie,
s¹ s³uchaniem muzyki zainteresowani. Nie
ma znaczenia jakiej muzyki, bo to sprawa
indywidualnych upodobañ i gustu – po
prostu MUZYKI. Jeœli tak jest w rzeczywistoœci, to warto siê zastanowiæ nad tym, czy
kupuj¹c mieszkanie, buduj¹c dom, urz¹dzaj¹c go, nie warto by by³o pomyœleæ od
razu nad tym, aby s³uchaæ muzyki tak, jak
powinna byæ s³uchana, jak j¹ s³ysza³ muzyk/kompozytor. Problemem s¹ zazwyczaj
finanse, bo dom sam w sobie poch³ania
ka¿d¹ dostêpn¹ iloœæ gotówki, ale to chyba
najlepszy moment na to, aby zmieniæ jakoœæ ¿ycia na lepsze nie tylko w dziedzinie
„hard” materialnej, ale tak¿e w tej wersji
bardziej wysublimowanej. Jak to zrobiæ,
¿eby jak najlepiej wydaæ pieni¹dze? Zaczynamy… Albo nie, jeszcze s³owo: bêdziemy mówili niemal wy³¹cznie o systemach
stereofonicznych. Naczeln¹ zasad¹ wspó³-
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czesnego rynku audio-wideo jest to, ¿e nigdy, powtarzam – NIGDY – system do kina
domowego nie odtworzy muzyki tak dobrze, jak dedykowany system stereo. Jeszcze na koñcu do tego powrócimy, ale warto
o tym wiedzieæ ju¿ teraz. Teraz zaczynamy
wiêc naprawdê.

MINI-WIE¯A
Najprostsz¹ form¹ obcowania z muzyk¹
w domu jest tzw. mini-wie¿a. To zwarty,
kompaktowy system, który w jednej obudowie (czasem w kilku) mieœci wzmacniacz, odtwarzacz CD (DVD), radio (tuner) i kolumny. Te ostatnie s¹ od³¹czalne,
ale najczêœciej pozostaj¹ na zawsze przytwierdzone do g³ównego korpusu. Z punktu widzenia audiofilizmu, a wiêc dziedziny
wiedzy specjalistycznej, zajmuj¹cej siê ocen¹ (subiektywn¹ – przez s³uchanie oraz
obiektywn¹ – przez pomiary; najlepiej, jeœli te dwie rzeczy id¹ rêka w rêkê) jakoœci
urz¹dzeñ s³u¿¹cych do odtwarzania dŸwiêku, mini-wie¿a nie jest najlepszym wyborem. Prawdê mówi¹c, wiêkszoœæ audiofili powie, ¿e to kaszana i obciach. Przez
d³ugi czas jakoœæ takich zintegrowanych
systemów by³a bowiem naprawdê ¿enuj¹ca
i w³aœciwie nie mia³o ¿adnego znaczenia,
co wybierzemy, pod warunkiem, ¿e bêdzie
pasowa³o do stylistyki mieszkania. I nie
bêdzie drogie. Nie b¹dŸmy jednak snobami i powiedzmy, ¿e w ostatecznoœci, jeœli
stoimy twardo na stanowisku, ¿e to nam
wystarczy, da siê s³uchaæ tak¿e na tym. Ale,
¿eby mia³o to sens, trzeba tak to urz¹dziæ,
¿eby „wydobyæ” z owego systemiku jak
najwiêcej.
Przy kupnie mini-wie¿y generalna zasada
mówi, ¿eby nie kupowaæ czegoœ, co siê bardzo œwieci, co ma mnóstwo u³atwieñ, gad¿etów itp. Jeœli na kolumnach napisano

np. „Moc 360 W”, to wiedzmy, ¿e to bzdura i te g³oœniki nie znios¹ wiêcej ni¿
10-15 W. Zreszt¹ nie o dane techniczne tu
chodzi – im wy¿ej w cenniku, tym bardziej
liczy siê subiektywny odbiór dŸwiêku,
a nie same dane. Chodzi na przyk³ad o to,
¿e najlepiej wybraæ taki system, w którym
nie ma mnóstwa g³oœników – najlepiej jeœli
w kolumnie s¹ dwa (bardzo rzadko, jak
w przypadku systemów JVC z g³oœnikami
o membranach wykonanych z drewna, dobre rezultaty osi¹ga siê te¿ z pojedynczym
g³oœnikiem). Dobrze te¿, jeœli kolumienki
maj¹ obudowê drewnian¹, ew. metalow¹ –
choæ to ostatecznoœæ. Zasad¹ naczeln¹
jest wiêc umiar. Za³ó¿my wiêc, ¿e ju¿ kupiliœmy coœ fajnego. To dobry pocz¹tek.
¯eby wszystko dobrze zagra³o, nale¿y teraz
wie¿yczkê ustawiæ na jakimœ stabilnym
pod³o¿u, najlepiej czymœ w rodzaju komody, albo bieliŸniarki. Pó³ka te¿ bêdzie dobra, warto jednak w takim przypadku postaraæ siê o kawa³ek marmuru (w dowolnie
wybranym kolorze), który postawimy pod
sprzêtem. I najwa¿niejsze – kolumny nale¿y bezwzglêdnie odczepiæ od urz¹dzenia
i rozstawiæ na szerokoœæ ok. 1,5-2,5 m.
W pierwszej czêœci sporo o tym mówiliœmy, jednak teraz powtórzmy – powinny
byæ one tak rozmieszczone, ¿eby znajdowa³y siê na wysokoœci uszu siedz¹cego s³uchacza i nale¿y przy tym zadbaæ o to, aby
by³y w takiej samej odleg³oœci od niego.
Najlepiej ilustruje to diagram, w którym
s³uchacz i kolumny tworz¹ trójk¹t równoboczny lub równoramienny. Tylko wtedy
us³yszymy coœ z przestrzeni, a nie tylko
zbit¹ masê. Równie wa¿ne jest to, aby kolumienki sta³y na stabilnej powierzchni.
Najgorszym wyborem bêdzie przykrêcenie kolumn bezpoœrednio do œciany – nie
róbmy tego! Pó³ka, to niezbyt dobre miej-

Mini-w
wie¿a to absolutnie pocz¹tkowe stadium d¹¿enia do jak najlepszego dŸwiêku. Dobrze, gdyby by³o to pozbawione wodotrysków, solidnie wykonane urz¹dzenie, takie jak np. przedstawiona na zdjêciu Yamaha

sce, ale i tak lepsze od œciany. Pamiêtajmy
o ustawieniu i postarajmy siê o grub¹ p³ytê
MDF, albo p³ytki z marmuru pod kolumny (dociête na wymiar jej spodu), na których bêdzie mo¿na je postawiæ. Tak przygotowany sprzêt bêdzie wygl¹da³ dalece
bardziej „nobliwie”, a przy tym lepiej zagra. Przykrêcenie do œciany by³oby niez³ym pomys³em, ale pod warunkiem, ¿e
zrobilibyœmy to za poœrednictwem specjalnych uchwytów. Takie stabilne mocowanie
mo¿e byæ bardzo dobrym rozwi¹zaniem,
pod warunkiem, ¿e bêdziemy pamiêtali
o odleg³oœci miêdzy kolumnami, s³uchaczem i wysokoœci. Powtarzam siê trochê,
ale to naprawdê kluczowe i podstawowe
sprawy, które maj¹ zastosowanie niezale¿nie od tego, czy kolumny kosztuj¹ 100 z³,
czy 100 000 z³ (to wcale nie s¹ najdro¿sze
kolumny; najdro¿sze, jakie znam kosztuj¹
ok. 1 000 000 USD).

SEPARACJA
Nie, nie chodzi mi o to, ¿e aby móc s³uchaæ
muzyki na dobrym sprzêcie, trzeba siê rozejœæ z ma³¿onk¹ (-iem), a o to, ¿e id¹c
w górê z jakoœci¹ dŸwiêku system zaczyna
siê dzieliæ na coraz wiêcej urz¹dzeñ. Co
prawda, istniej¹ od tego wyj¹tki (przyjrzymy siê im w osobnym akapicie), jednak zasada jest w³aœnie taka.
Jeœli bowiem zdecydujemy siê wyjœæ
z dŸwiêkowego ¿³obka, jakim jest miniwie¿a, i bêdziemy wreszcie chcieli us³yszeæ
(niemal zobaczyæ), jak naprawdê brzmi
g³os Katie Melua, albo tr¹bka Tomasza
Stañki, trzeba bêdzie dojrzeæ. Dojrzeæ zarówno do wiêkszych wydatków (tego nie
da siê unikn¹æ), ale tak¿e do œwiadomoœci,
¿e wkraczamy na teren zarezerwowany dla
mi³oœników muzyki i dŸwiêku zarazem,
gdzie trzeba przestrzegaæ pewnych zasad.
Najprostszy system sk³ada siê z odtwarzacza CD, wzmacniacza zintegrowanego oraz kolumn. I oczywiœcie kabli, którymi trzeba to po³¹czyæ. Powiem to teraz, ¿eby potem nie j¹trzyæ: niestety, tak – niestety, jakoœæ kabli po³¹czeniowych ma wp³yw
na jakoœæ dŸwiêku. Dlatego nie warto sk¹piæ na kabelkach. Generalna zasada mówi,
aby wydaæ na kable 10-20% tego, co przeznaczamy na urz¹dzenia. Proszê nie zmieniaæ kana³u! Tak to ju¿ jest i im szybciej
przywykniemy, tym lepiej. Jeœli do samochodu kupujemy dobre opony, to wiedzmy, ¿e z kablami jest podobnie – pojedziemy na ka¿dej, ale jedne bêd¹ lepsze ni¿ inne. £atwo wiêc obliczyæ, ¿e jeœli kupujemy

6

2007

55

audio1.qxd

2007-05-30

14:44

Page 56

TEMAT NUMERU

kolumny za, powiedzmy 10 000 z³, taki¿
wzmacniacz i CD, to kable bêd¹ kosztowaæ… 3000-6000 z³. Zgroza! Nie nale¿y
z tym przesadzaæ, ale tylko w ten sposób
uda siê z³o¿yæ system, który zagra tak, jak
sobie ¿yczymy. Dla porz¹dku powiem, ¿e
moje kable kosztuj¹… Albo nie powiem,
nie zamierzam doprowadziæ do separacji,
przynajmniej w moim domu :-) W ka¿dym
razie kosztuj¹ niema³o.
Kable mamy ju¿ wiêc za sob¹. Teraz g³ówne sk³adniki. Najtañsze urz¹dzenia, jakimi
warto siê zainteresowaæ zaczynaj¹ siê
w okolicach 700 z³, a powy¿ej 1000 z³ mamy coraz wiêkszy wybór. Niestety, chodzi
o cenê za KOMPONENT. Jeœli wiêc sk³adamy system z trzech elementów, czeka
nas wydatek rzêdu 3000 z³ + kable – jakieœ
500 z³. Do tego, jeœli kupimy ma³e kolumny, w jêzyku angielskim nazywane „bookshelf ”, których jednak nie wolno stawiaæ
na pó³ce na ksi¹¿ki, bêdziemy musieli do
tego doliczyæ jeszcze ok. 300 z³ (minimum)
na podstawki pod kolumny. Tak wygl¹daj¹
znacznie lepiej i wyraŸnie lepiej graj¹.
Jest tak¿e kilka zasad, których nale¿y siê
trzymaæ w czasie samych zakupów. O ile
w przypadku mini-wie¿y najlepszym
miejscem na polowanie bêd¹ du¿e sieci
handlowe, bo tam mini-wie¿ê dostaniemy najtaniej i wybór bêdzie najwiêkszy,
o tyle w przypadku audiofilskich komponentów (a o takich tutaj mówimy) bezwzglêdnie nale¿y udaæ siê do specjalistycznego salonu audio (wideo). Nie ma
wyjœcia i trzeba przy zakupach podeprzeæ
siê wiedz¹ sprzedawcy. Ta, niestety, nie zawsze jest – jakby to powiedzieæ – du¿a, jednak od czegoœ warto zacz¹æ. Drugim Ÿród³em wiedzy niech bêd¹… nasze uszy. To
ostatecznie my kupujemy sprzêt, to nasze
pieni¹dze i to nasza muzyka. Przed udaniem siê do salonu warto tam zadzwoniæ
i umówiæ siê na ods³uch. Z „marszu” te¿
mo¿na to przeprowadziæ, jednak lepiej siê
zapowiedzieæ.
W takiej rozmowie nale¿y powiedzieæ:
1. Ile mamy do wydania.
2. Czego oczekujemy.
3. Jakiej wielkoœci pomieszczeniem dysponujemy.
4. Jakiej muzyki s³uchamy.
Wszystkie te elementy musz¹ zaistnieæ
równoczeœnie, w przeciwnym razie sprzedawca mo¿e nie utrafiæ w nasze oczekiwania. Najbardziej delikatnym punktem jest
oczywiœcie ten dotycz¹cy pieniêdzy. Proszê
mi wierzyæ – nikt nie chce Pañstwa okraœæ.
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Generalna zasada mówi, aby wydaæ na kable 10-20 % tego,
co przeznaczamy na urz¹dzenia. £atwo wiêc obliczyæ, ¿e jeœli
kupujemy kolumny za, powiedzmy 10 000 z³, taki¿ wzmacniacz i CD, to kable bêd¹ kosztowaæ... 3000-6000 z³. Zgroza!
To jest po prostu pierwsze, co obs³uga musi wiedzieæ, poniewa¿ ceny za jeden element wahaj¹ siê, jak powiedzia³em, miêdzy 1000, a 1 000 000 z³. W przeciêtnym salonie audio-wideo znajdziemy co najmniej
kilkaset odtwarzaczy, wzmacniaczy, kolumn, kabli itp. I st¹d informacja o pieni¹dzach jest podstawowa. A bêd¹c przy nich,
moja osobista, wynikaj¹ca z wielu lat doœwiadczenia, rada: kiedy postanowimy, ile
wydamy, dodajmy do tego jakieœ 25-30%.
Naprawdê. Inaczej niemal na pewno doœæ
szybko przyzwyczaimy siê do lepszego
dŸwiêku i bêdziemy zaraz chcieli wymieniæ w systemie któryœ z elementów na lepszy. A tak „kupujemy” sobie – dos³ownie
i w przenoœni du¿o wiêcej czasu. Bo zadziwiaj¹ce jest, jak szybko cz³owiek „uczy siê”
dobrego dŸwiêku. Nie jest prawd¹, ¿e jeœli
s³oñ nadepn¹³ nam na ucho, a pani od muzyki na czas wystêpów na akademiach wysy³a³a nas do kiosku po prasê, to nie us³yszymy ró¿nicy. To jest jak z dobrym ³ó¿kiem. Œpi¹c przez lata na czymœ zwyk³ym
nie potrafimy nawet zdefiniowaæ naszych
oczekiwañ wobec czegoœ lepszego. Jeœli
jednak poœpimy przez jakiœ czas na markowym materacu, dostosowanym do naszej
wagi, kszta³tów cia³a itp., to ju¿ zawsze potem bêdziemy jak ksiê¿niczka na ziarnku
grochu. Bêdziemy po prostu bardziej wybredni, bo zdobêdziemy wiedzê i doœwiadczenie.
Za³ó¿my wiêc, ¿e jesteœmy umówieni
i idziemy do salonu na ods³uch. W takim
przypadku bezwzglêdnie nale¿y ze sob¹

Salony audio to miejsce,
z którym warto siê zaprzyjaŸniæ. Poszukajmy
takiego, który oferuje
szeroki wybór
i w którym jesteœmy
traktowani co najmniej
bardzo dobrze. Takie
przywi¹zanie op³aci siê
obydwu stronom.
Adresy salonów audio
w Twojej okolicy
i wszelkie o nich
informacje znajdziesz
bez trudu na
www.audio.com.pl

wzi¹æ kilka p³yt, których s³uchamy najczêœciej i najlepiej kogoœ w charakterze g³osu
doradczego. To mo¿e byæ znajomy, który
mia³ stycznoœæ z lepszym sprzêtem, polecony przez znajomych audiofil, albo – i to
jest najlepsze wyjœcie – ¿ona lub przyjació³ka. Prawda jest bowiem taka, ¿e kobiety s³ysz¹ lepiej od mê¿czyzn. Naprawdê.
Brakuje im jedynie aparatu terminologicznego, ¿eby wyt³umaczyæ to, co s³ysz¹. Z zasady jednak systemy, których dŸwiêk
spodoba³ siê Paniom s¹ wyborami udanymi. A zreszt¹ – i tak trzeba bêdzie negocjowaæ z nimi wygl¹d naszych wymarzonych
klocków… Sytuacja jest prostsza, jeœli kupuj¹cym jest kobieta, a jeœli wierzyæ statystykom, ponad po³owa kupuj¹cych urz¹dzenia AGD to w tej chwili ta lepsza czêœæ
ludzkoœci. W tym przypadku moc decyzyjna i wykonawcza spoczywaj¹ w jednym
rêku.
No dobrze – umówiliœmy siê, przyszliœmy
z p³ytami oraz osob¹ towarzysz¹c¹ i co dalej? Do ods³uchu powinny byæ zawsze co
najmniej trzy systemy: ten, który proponuje nam sprzedawca oraz dwa kolejne,
w podobnym przedziale cenowym, których elementy bêdziemy porównywali.
St¹d na ods³uch trzeba przeznaczyæ od godziny do kilku dni. Nie spieszmy siê, s³uchajmy spokojnie – po to s¹ salony. Jeœli
ju¿ siê jednak zdecydujemy i uznamy, ¿e
jesteœmy zadowoleni z obs³ugi, to b¹dŸmy
tym ludziom (firmie) wierni: nie biegnijmy do Internetu, ¿eby kupiæ coœ taniej. To
zawsze koñczy siê Ÿle – wczeœniej czy póŸ-
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niej, a poza tym to nieuczciwe. Ceny w sieci s¹ ni¿sze w³aœnie dlatego, ¿e nikt nie
musi nam prezentowaæ sprzêtu, nie musi
go mieæ na stanie itd. A jedn¹ z wa¿niejszych zalet salonów audio-wideo s¹ ludzie,
którzy tam pracuj¹. Audiofilizm, s³uchanie
muzyki, czy jak tam to nazwiemy, w przewa¿aj¹cej mierze opiera siê bowiem na wiedzy kumulatywnej, „uczymy siê” dŸwiêku,
trenujemy s³uch, w pewien sposób go szkolimy. A przy zakupach chc¹c nie chc¹c,
musimy skorzystaæ z wiedzy kogoœ, kto siê
na tym zna lepiej.

INTEGRACJA
W poprzednim akapicie wspomnia³em
o tym, ¿e wbrew tendencji do coraz wiêkszej separacji, w wy¿szej czêœci cennika,
gdzieœ powy¿ej 3000 z³ znajdziemy tak¿e
kilka przyk³adów odmiennej koncepcji polegaj¹cej na integracji. Pamiêtaj¹ Pañstwo
radiolê ze szkolnego sekretariatu? To taki
zintegrowany system stereo. Znajdziemy
takie tak¿e w wyrafinowanym towarzystwie urz¹dzeñ specjalistycznych. Niegdyœ
z pogard¹ odrzucane, wracaj¹ z now¹ si³¹,
g³ównie dziêki temu, ¿e nie traktuje siê ich
jako tañszych odpowiedników, a jako sposób na ominiêcie wielu problemów zwi¹zanych z osobnymi urz¹dzeniami – obs³ugi,
miejsca itp.
Nowe systemy kompaktowe s¹ niezwykle
³atwe w obs³udze i najczêœciej bardzo ³adne. Graj¹ te¿ nie gorzej ni¿ ich rozdzieleni
kuzyni. ¯eby to jednak mia³o sens, trzeba
za to zap³aciæ. Najtañsze, godne polecenia
urz¹dzenia firmy NAD kupimy za kilka
tysiêcy z³otych. Warto te¿ zapytaæ o systemy Primare i Arcama. Wszystkie maj¹ wysokiej klasy odtwarzacz CD (albo DVD),
dwa wzmacniacze (Arcam ma te¿ wersjê do
kina domowego), tuner, obs³ugê drugiej
strefy (mo¿emy s³uchaæ muzyki tak¿e
w drugim pomieszczeniu) i s¹ niewielkie.
Warto wiêc przemyœleæ zakup pod tym k¹tem. Warunkiem wstêpnym musi byæ
przekonanie, ¿e nie zamierzamy w systemie przez d³u¿szy czas niczego zmieniaæ,
bo np. wymiana samego CD bêdzie nieco
utrudniona…

KINO CZY STEREO?
W podrozdziale Separacja zajêliœmy siê
ogólnie sztuk¹ kupowania na podstawie
systemu, który mo¿na nazwaæ „startowym”: ka¿dy element za jakieœ 1000 z³
(plus-minus). To absolutny start dla dŸwiêku wysokiej jakoœci i niezale¿nie do tego,

Chocia¿ wydawa³o siê, ¿e wraz z koñcem lat 70. do lamusa odesz³y tzw. „kombajny”, dopiero teraz dostêpne s¹ urz¹dzenia zawieraj¹ce w jednej obudowie radio, wzmacniacz i CD, jak przedstawiony na zdjêciu
Arcam Solo, s¹ równie wysokiej jakoœci, co separowane komponenty

co nam ktoœ bêdzie mówi³, bo poni¿ej tej
kwoty tylko nieliczne urz¹dzenia i to raczej w pobli¿u 800 z³ ni¿ 500 z³ potrafi¹
wydaæ z siebie satysfakcjonuj¹ce dŸwiêki.
A prawdziwa muzyka zaczyna siê wy¿ej.
Ile powinniœmy wydaæ na system? Tyle, ¿eby byæ z niego zadowolonym. Nie ma innej
odpowiedzi. Poza tym, czêœæ z Pañstwa za
jakiœ czas bêdzie chcia³a w nim coœ poprawiæ. To normalne, to znak, ¿e siê uwra¿liwiliœmy i na muzykê, i na dŸwiêk. Dlatego
warto od razu podj¹æ kilka decyzji tycz¹cych siê tego, jaki kierunek przybierze nasza podró¿. Pierwsza i najwa¿niejsza decyzja bêdzie dotyczy³a tego, czy to ma byæ
system tylko do muzyki czy do kina domowego. Brutalna – choæ, jeœli siê jej przyjrzeæ, to oczywista – prawda jest bowiem taka: nigdy system do kina domowego kosztuj¹cy, rzucam jak¹œ cenê, 5000 z³ nie zagra
muzyki tak dobrze jak kosztuj¹cy tyle samo system stereo. Przecie¿ nie ma tak, ¿e
za te same pieni¹dze dostaniemy czegoœ
wiêcej. W stereo mamy dwa kana³y, a wiêc
dwie koñcówki mocy (wzmacniacze), dwie
kolumny, dwa kable g³oœnikowe itd. W kinie – po piêæ, z szóstym subwooferem.
A do tego drog¹ sekcjê wizyjn¹. Dlatego od

razu, na wstêpie, trzeba podj¹æ decyzjê: kino czy stereo?
Nie chcê rozstrzygaæ tego za nikogo, to
ostatecznie bêd¹ Pañstwa pieni¹dze, jednak chcia³bym podrzuciæ jakieœ rozwi¹zanie. Najlepiej, naj³atwiej, najbardziej elegancko mieæ te dwa systemy rozdzielone.
Kropka. Najprostszym rozwi¹zaniem bêdzie zakup systemu do kina i stereo
i umieszczenie ich albo w osobnych pokojach, albo w tym samym, ale np. na s¹siedniej œcianie. Mo¿na te¿ pomieœciæ wszystko razem, jednak wówczas kolumny do kina musz¹ byæ jak najmniej rzucaj¹ce siê
w oczy. Jest bowiem tak, ¿e efekty kinowe
nawet z niedrogich pude³ek rozpal¹ nas do
czerwonoœci jeszcze d³ugo po zakupie – kino to g³ównie gwa³towne emocje, a te da
siê doœæ prosto wywo³aæ. Dziel¹c wiêc pieni¹dze, a nie chc¹c wydawaæ za du¿o, lepiej
kupiæ jakiœ przyjemny, kompaktowy system do kina, a gro przeznaczyæ na stereo.
Takie zintegrowane systemy home theater
ma ka¿dy licz¹cy siê producent elektroniki
i najlepiej, jeœli pozostaniemy przy sprawdzonych markach. To wysoko zaawansowana technologia i wola³bym mieæ pewnoœæ, ¿e bêdzie to gra³o jak najd³u¿ej, a jak

To idealny przyk³ad ustawienia kolumn i sprzêtu audio. Nie znaczy to, ¿e tak to musi wygl¹daæ, bo w realnym
wnêtrzu te¿ bêdzie gra³o, jednak nale¿y zachowaæ kilka ¿elaznych regu³, m.in. rozstaw kolumn
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Najwiêksza sprzeda¿ dotyczy w tej chwili p³askich ekranów LCD i plazmowych. Zadbajmy o to, aby wysokiej klasy obrazowi dorównywa³a równie¿ wysoka jakoœæ dŸwiêku

siê zepsuje, to bêdê w stanie dokonaæ naprawy w dobrym, firmowym punkcie napraw.
Na co warto zwróciæ uwagê – ¿adnych gad¿etów, iluminacji, a wiêc zasada ta sama
co przy mini-wie¿y. Odtwarzacz DVD powinien wypuszczaæ sygna³ wideo ³¹czem
cyfrowym HDMI w postaci 1080. To liczba
linii na ekranie, gwarantuj¹ca dobr¹ jakoœæ
(to tzw. full-HD). Warto te¿ pomyœleæ od
razu o wyœwietlaczu (plaŸmie, LCD itp.)
z wejœciem HDMI. Tylko takie ³¹cze
w sprzêcie tej klasy zapewni naprawdê dobry obraz. Nie warto jeszcze rzucaæ siê na
systemy wysokiej rozdzielczoœci, takie
jak Blu-Ray czy HD-DVD. Oferuj¹ one
obraz i dŸwiêk daleko lepszy ni¿ ten
z DVD, jednak raz, ¿e s¹ dwa i nie wiadomo który siê ostanie, a dwa, ¿e to
wci¹¿ technologia w powijakach i urz¹dzenia nie s¹ jeszcze tak dobre, jak mo¿na by oczekiwaæ. Tyle o kinie.
Ale mo¿na jeszcze zrobiæ pewn¹ sztuczkê,
któr¹ zrobi³em i ja: do wysokiej klasy sys-

58

2007

6

temu stereo pod³¹czyæ dobry odtwarzacz
DVD. Mamy wówczas dŸwiêk stereo bez
subwoofera i kana³ów tylnych, jednak jest
on wielokrotnie lepszy od tego, co uzyskamy z tanich, zintegrowanych systemów.
Raz us³yszany dŸwiêk filmowy w dobrym
stereo zawsze powali na kolana nawet najbardziej efektowne sztuczki z przestrzeni¹
wielokana³ow¹ niedrogiego systemu 5.1.

W GÓRÊ
Kiedy ju¿ podjêliœmy pierwsze decyzje,
kiedy wiemy, ile chcemy wydaæ, czas na…
kolejne decyzje. W ramach szeroko pojêtego uniwersum stereo istniej¹ bowiem ró¿ne „szko³y” i mamy ró¿ne mo¿liwoœci.
Naj³atwiej jest z odtwarzaczem CD – to powinno byæ mo¿liwie najlepsze urz¹dzenie,
które bez problemu odtworzy wiêkszoœæ
p³yt, tak¿e nieco porysowanych. Ze
wzmacniaczami jest inaczej. Mamy bo-

wiem do wyboru miêdzy wzmacniaczami
tranzystorowymi i lampowymi. Wbrew temu, do czego nas przyzwyczajono, lampy
nigdy nie zesz³y ze sceny. U¿ywane s¹
wci¹¿ przez wojsko w urz¹dzeniach
nadawczych, radarach itp., a nawet w myœliwcach MIG-29 (w uk³adach stabilizacji
napiêcia). W pewnych aplikacjach lampy
s¹ bowiem niezast¹pione. S¹ te¿ jedn¹ z wizytówek audio. Wzmacniacze lampowe
graj¹ nieco inaczej ni¿ tranzystorowe.
W kategoriach absolutnych trudno powiedzieæ, które s¹ lepsze, bo nawet jeœli do niedawna uwa¿ano, ¿e w topowych systemach
sprawdzaj¹ siê jedynie wzmacniacze lampowe, to ostatnio pojawi³o siê sporo urz¹dzeñ tranzystorowych, które s¹ ca³kowicie
satysfakcjonuj¹ce. Trzeba wiêc siê zdecydowaæ, czego oczekujemy. Wzmacniacz
lampowy oferuje piêkny, ciep³y dŸwiêk,
który nigdy niczym nie urazi. Najczêœciej
urz¹dzenia tego typu s¹ te¿ ³adnymi „meblami”, oferuj¹cymi coœ wiêcej ni¿ zwyk³¹,
nudn¹ „paczkê”. Minusem lamp jest ich
mniejsza trwa³oœæ. Przy normalnym u¿ytkowaniu lampy wystarcz¹ jednak na jakieœ
3-6 lat grania. Potem zamawiamy nowe,
a w naszym salonie nam je wymieniaj¹ i od
nowa. Wzmacniacz lampowy grzeje siê te¿
znacznie bardziej ni¿ tranzystorowy. Dlatego nie mo¿na go wsadziæ do pó³ki, szafki
itp.
Z kolei tranzystory (na podstawowych poziomach cenowych) maj¹ zazwyczaj dok³adniejszy, czystszy dŸwiêk. Lepiej te¿
graj¹ bas. Ich cech¹ jest jednak coœ, co audiofile nazywaj¹ „technicznym” brzmieniem. Uwa¿a siê bowiem, ¿e to lampy podaj¹ bardziej naturalny, mo¿e nie tak dok³adny, ale na pewno przyjemniejszy
dŸwiêk. Prawda le¿y gdzieœ poœrodku, jed-

Wzmacniacz lampowy to obok gramofonu jedno z najlepszych Ÿróde³ dŸwiêku. Pomimo 102 lat od wynalezienia lampy wci¹¿ jest ona niedoœcig³a w wielu dziedzinach, a urz¹dzenia tego typu – chocia¿ mo¿na znaleŸæ
chiñskie wzmacniacze ju¿ za jakieœ 1500 z³ – kosztuj¹ od kilkanastu do kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych. Taki
wzmacniacz oprócz dŸwiêku oferuje tak¿e niepowtarzalny design
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Wzmacniacz cyfrowy to najwy¿sze stadium rozwoju
wzmacniaczy tranzystorowych

nak coœ w tym jest. Jeœli zdecydujemy siê ju¿ na wzmacniacz, to czas na
kolumny. I tutaj zmiennych jest tak du¿o, ¿e trzeba naprawdê du¿ego wyczucia i wiedzy, ¿eby wszystko ze sob¹ z³o¿yæ. Mamy bowiem ma³e kolumny, które nazywa siê podstawkowymi, albo monitorami (od funkcji,
jak¹ czêsto spe³niaj¹ w studiach nagraniowych) oraz du¿e kolumny nazywane wolno stoj¹cymi, albo pod³ogowymi. Przy niskich poziomach cenowych niemal niepodzielnie króluj¹ te pierwsze. Jeœli zobaczymy kolumny
wolno stoj¹ce poni¿ej 1000 z³, to wiedzmy, ¿e raczej nie spe³ni¹ naszych
wymagañ. W takim przypadku lepiej wybraæ mniejsze kolumny, do których trzeba bêdzie dokupiæ podstawki. Nie sugerujmy siê przy tym liczb¹
g³oœników. Byæ mo¿e przyzwyczailiœmy siê, ¿e jeœli niegdyœ by³y trzy, albo wiêcej, to oznacza³o to lepsz¹ kolumnê. Przy tych poziomach cenowych (powiedzmy, poni¿ej 5000 z³ za kolumny) jest dok³adnie odwrotnie.
Lepiej, jeœli u¿yjemy dwóch lepszych g³oœników (przetworników) ni¿
trzech s³abszych – ostatecznie ka¿dy projekt ma swój œciœle okreœlony bud¿et. Im wy¿ej w cenniku, tym ta zasada jest luŸniejsza i gdzieœ od 4000 z³
za parê spotkamy kolumny o wiêkszej liczbie g³oœników, które zagraj¹ naprawdê nieŸle. Generalna zasada jest jednak taka: nie sugerujmy siê konkretn¹ technik¹, rozwi¹zaniami, ale tym, co us³yszymy. Jeœli kolumna
z jednym g³oœnikiem zagra lepiej ni¿ z dwudziestoma, to nie ma siê nad
czym zastanawiaæ. W drug¹ stronê – to samo (chocia¿ to tylko teoretyczna mo¿liwoœæ…).

SZCZYTY
Jeœli przebrnêli Pañstwo przez artyku³ a¿ dot¹d, to znak, ¿e jesteœcie przygotowani na wiêcej. Jak wspomnia³em, system za jakieœ 4000 z³ (za ca³oœæ)
przyniesie wiele radoœci. Jednak system za 6000 z³, byle rozs¹dnie zestrojony, zagra lepiej. Prawdziwa jazda zaczyna siê jednak wówczas, kiedy za
jeden element damy ponad 10 000 z³. To taka umowna granica, poza któr¹ zaczyna siê coœ, co nazywamy hi-endem, a wiêc szczytem. Jest to granica umowna, bo i poni¿ej znajdziemy urz¹dzenia (kolumny) tego typu
i powy¿ej takie, które siê tam nie kwalifikuj¹, jednak jako narzêdzie operacyjne kwota 10 000 z³ jest u¿yteczna. Przy takich pieni¹dzach oprócz
wspomnianych wy¿ej dylematów: tranzystor czy lampa; wolno stoj¹ce czy
monitory itp., dochodz¹ nowe. Im wy¿ej w cenniku, tym bowiem urz¹dzenia ulegaj¹ wiêkszej separacji. Najwczeœniej stanie siê to ze wzmac-

REKLAMA

Przedstawione na zdjêciu urz¹dzenie, to dzielony wzmacniacz-oodtwarzacz firmy Marantz.
Dzielenie urz¹dzeñ na kilka wyspecjalizowanych modu³ów to szczyt wyrafinowania
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niaczem, który nie bêdzie ju¿ jedn¹ paczk¹, a wiêc wzmacniaczem zintegrowanym,
a z du¿ym prawdopodobieñstwem bêdzie
siê sk³ada³ z przedwzmacniacza i koñcówki mocy, albo z przedwzmacniacza i dwóch
monobloków (monofonicznych koñcówek
mocy). Taka karma… To samo z odtwarzaczem – przy pewnym stopniu wyrafinowania bêdziemy mieli do czynienia z osobnym transportem i przetwornikiem DAC.
W najdro¿szych systemach odtwarzacz
dzieli siê na cztery – piêæ elementów! To
samo ze wzmacniaczem. Nie jest to obowi¹zkowe, bo i za 50 000 z³ mo¿na kupiæ
wysokiej klasy wzmacniacz zintegrowany,
jednak bêdzie to raczej wyj¹tek.
I w ten sposób weszliœmy naprawdê wysoko – i w cenniku, i w mo¿liwoœciach. Jeœli
uwa¿aj¹ Pañstwo, ¿e to g³upota i marnotrawstwo tyle wydawaæ na sprzêt audio, to
mo¿e najwy¿szy czas pomyœleæ o tej dziedzinie naszego ¿ycia, jak o kolejnej luksusowej stronie ¿ycia. Jak drogie zegarki czy
samochody. Te ostatnie te¿ przecie¿ s³u¿¹
do przenoszenia nas z miejsca na miejsce,
a przecie¿ chcemy to robiæ szybciej, wygodniej i bezpieczniej. I tak jest ze sprzêtem audio – to wyrafinowana rozrywka,
która jest czymœ wiêcej ni¿ mi³ym spêdzêniem wolnego czasu, jest bowiem obcowaniem ze SZTUK¥.

COŒ WIÊCEJ
NI¯ TYLKO SPRZÊT…
Omawiaj¹c systemy stereo nie da siê nie
wspomnieæ o dwóch rzeczach: o maj¹cym
ponad 100 lat gramofonie analogowym
oraz o sprzedanym w³aœnie w milionowym
egzemplarzu i.Podzie. Ten ostatni ju¿ na
pewno bêdzie ikon¹ pocz¹tku XXI wieku.
Starsi maj¹ jednak pierwszeñstwo, wiêc zaczynamy od gramofonu.
Niew³aœciwie nazywany czasem „adapterem”, gramofon wci¹¿ jest najdoskonalszym domowym urz¹dzeniem odtwarzaj¹cym. Nie, to nie pomy³ka, i nie znajd¹ Pañstwo erraty do tego akapitu. Technika analogowa, na której bazuje czarny kr¹¿ek, jest
najbardziej zbli¿ona do sposobu, w jaki
s³yszymy i technika cyfrowa (CD, SACD,
DVD) wci¹¿ jeszcze nie upora³y siê ze swoimi problemami w tej dziedzinie. St¹d
u znacz¹cej wiêkszoœci recenzentów systemów audio najwa¿niejszym Ÿród³em sygna³u
jest gramofon. Poza jakoœci¹
dŸwiêku oferuje on jeszcze
jedno – mo¿liwoœæ obcowania

i.dock to obowi¹zkowe wyposa¿enie ka¿dego
posiadacza odtwarzacza MP3. Posiadaj¹ one
wygodne ³¹cza pozwalaj¹ce ³¹czyæ je z domowym
systemem audio, a nawet na sterowanie ich za
pomoc¹ pilota systemowego

z prawdziwym, maj¹cym „duszê” urz¹dzeniem, czymœ, co nie tylko œwietnie gra, ale
tak¿e dodaje wnêtrzu mieszkalnemu szczególnego sznytu. Dobry gramofon mo¿na
dostaæ ju¿ za jakieœ 1500 z³, a w tych przedzia³ach cenowych specjalizuj¹ siê dwie
firmy – angielska Rega oraz austriackoczeski Pro-Ject. Gramofony za te pieni¹dze
s¹ fabrycznie wyposa¿ane we wk³adkê gramofonow¹ i powinny byæ wyregulowane,
abyœmy w domy tylko wyjêli je z pude³ka i
pod³¹czyli do wzmacniacza. No, mo¿e nie
od razu do wzmacniacza, bo do gramofonu
jest potrzebne coœ, co nazywa siê przedwzmacniaczem gramofonowym, ale chodzi o to, ¿ebyœmy siê z tym za bardzo nie
mocowali. Przedwzmacniacz jest potrzebny po to, aby bardzo cichy i specyficznie
ukszta³towany sygna³ z wk³adki dopasowaæ do potrzeb wzmacniacza. Niektóre
wzmacniacze zintegrowane posiadaj¹
przedwzmacniacz gramofonowy ju¿ wbudowany (np. Denon czy Yamaha) i w
Czarna p³yta to nie tylko nostalgia za przesz³ym,
a wci¹¿ niedoœcig³y wzorzec dŸwiêku w domu.
Ceny zaczynaj¹ siê od kilkuset z³otych, a koñcz¹ na
kilkuset tysi¹cach euro

znacznej mierze jego jakoœæ wystarczy na
taki gramofon. Jeœli we wzmacniaczu
przedwzmacniacza nie ma, lub jeœli wymagamy od ¿ycia czegoœ wiêcej, a od urz¹dzeñ
lepszego dŸwiêku, to warto zainwestowaæ
w zewnêtrzny przedwzmacniacz. Ich ceny
rozpoczynaj¹ siê od 100 z³, jednak w takim
przypadku nie schodŸmy poni¿ej 300 z³.
A o p³yty siê nie martwmy – znacz¹ca
wiêkszoœæ nowych wydawnictw znowu jest
t³oczona na winylu, a poza tym dostêpne s¹
reedycje wszystkich najwa¿niejszych nagrañ jazzowych, rockowych i muzyki klasycznej. A jeœli zasmakujemy w tego rodzaju dŸwiêku, to w górê nie ma ograniczeñ –
wydaj¹c na gramofon jakieœ 5000-6000 z³
dopiero liŸniemy to, co potrafi stara, czarna p³yta.
Drugim elementem, który nieod³¹cznie
kojarzy siê dzisiaj z muzyk¹ jest odtwarzacz MP3, w najbardziej wyrafinowanej
formie – i.Pod. Chocia¿ audiofile wieszaj¹
na nim psy, poniewa¿ kompresja oznacza
wyrzucenie czêœci danych i w efekcie
znacznie gorszy dŸwiêk (bez wzglêdu na
to, co mówi¹ sprzedawcy), to jednak dziêki
temu ma³emu gad¿etowi ludzie znowu zaczêli s³uchaæ muzyki. Moda na MP3, przynajmniej moim zdaniem, oddali³a widmo
wymarcia melomanów i zniweczy³a plany
przekazania Ziemi we w³adanie mi³oœnikom gier komputerowych i filmów. Wa¿ne
wszak¿e, aby kiedyœ przejœæ na „regularne”
urz¹dzenia. Jednak tu i teraz mo¿emy
w znacznym stopniu polepszyæ dŸwiêk
i.Poda. Wiele firm produkuje bowiem tzw.
docki, czyli stacje dokuj¹ce, do których
mo¿na w³o¿yæ urz¹dzenie tego typu. Stacje
s¹ pod³¹czone z wie¿¹ i dziêki temu mo¿na
u¿ywaæ MP3 jako Ÿród³a sygna³u – s³uchaæ
przez du¿y system muzykê z twardego dysku odtwarzacza. To naprawdê du¿y krok
naprzód i dobrze przygotowany dock przyniesie du¿o radoœci. A tego typu udogodnienie oferuj¹ niemal wszyscy producenci
sprzêtu audio. Warto siê wiêc od razu, przy
zakupie systemu zapytaæ, jak
mo¿na zintegrowaæ z nim
nasz player. Czêœæ urz¹dzeñ, jak wspomniany
model Solo firmy Arcam,
zosta³y od razu zaprojektowane pod k¹tem wspó³pracy z i.Podem i mo¿na odtwarzaczem sterowaæ za pomoc¹ pilota systemu, a informacje o utworach podawane s¹
na g³ównym wyœwietlaczu.
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Jak widaæ, audio to nie tylko obowi¹zek,
a tak¿e dobra zabawa. Jest skomplikowanym œwiatem, jednak jeœli raz siê tym zarazimy, to wkroczymy w nowy, jak wierzê – lepszy œwiat. A nawet jeœli nie, to
przynajmniej upewnijmy siê, ¿e nie zachowujemy siê jak dziecko – ubieramy
ciep³¹ kurtkê, a zapominamy o czapce,
i kupmy jakiœ godziwy system. A warto
te¿ wczeœniej rzuciæ okiem na to, co
o konkretnych urz¹dzeniach pisz¹ poœwiêcone tym zagadnieniom pisma. Gor¹co polecam przede wszystkim najlepszy polski magazyn – „Audio” (www.audio.com.pl; którego redaktorem zreszt¹
jestem) i internetowy, jedyny polski magazyn tego typu – „HIGH Fideity OnLine” (www.highfidelity.pl), z którym te¿
jestem œciœle zwi¹zany. To na pewno pozwoli wyrobiæ sobie pojêcie o tym,
z czym mamy do czynienia i mo¿e pos³u¿yæ jako swego rodzaju œci¹ga – œci¹ga, za
któr¹ tym razem nikt nas nie ukarze,
a wprost przeciwnie, bêdzie to bryk, który pozwoli nam oszczêdziæ sporo pieniêdzy i nerwów. Czego Pañstwu i sobie gor¹co ¿yczê!
Q

Prenumerata e-wydania
BD mo¿esz czytaæ na monitorze swego komputera
w postaci identycznej z wydaniem papierowym!

A ponadto e-wydanie ma swoje bezcenne zalety:
Q

Q

Q

Q

wbudowane linki
klikasz i jesteœ na odpowiedniej stronie WWW
hipertekstowy spis treœci i wyszukiwarka
od razu znajdziesz to, czego szukasz
wygodne archiwum
czyli poprzednie wydania pod rêk¹
multimedia
animacje, dŸwiêk, wideo

Prenumerata e-wydania jest bezp³atna
– zamów na stronie www.budujemydom.pl/eprenumerata
REKLAMA

