
Yamaha 
Soavo
Produkcja kolumn serii Soavo 
odbywa si´ w Malezji, w fabryce 
nale˝àcej do Yamahy. Japoƒski koncern 
ma nad nià pe!nà kontrol´ 
i mo˝e pilnowaç 
w!asnych standardów 
jakoÊciowych. 
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J est to o tyle wa˝ne, ˝e proces tech-
nologiczny klejenia skrzynek, ze
wzgl´du na liczb´ krzywizn bry!y,

jest wyjàtkowo skomplikowany. Japoƒ-
czycy pomyÊleli nawet o specjalnej tech-
nice nak!adania lakieru fortepiano-
wego. Kszta!t obudowy powoduje, ˝e 
w skrajnych warunkach klimatycznych,
kiedy drewno mocno pracuje, twarda 
pow!oka mog!aby zaczàç p´kaç. Zastoso-
wanie odpowiednich krzywizn i odst´pów
pomaga kolumnom zachowaç Êwie˝y 
wyglàd przez wiele lat.

W sk!ad aktualnej serii Soavo wchodzà
dwa modele pod!ogowe: Soavo 1/Soavo 1
Piano i Soavo 3, monitor Soavo 2 oraz
elementy kina domowego: g!oÊnik cen-
tralny Soavo 900C, efektowy Soavo 900M
i subwoofer Soavo 900SW. Do monito-
rów mo˝na dokupiç dedykowane pod-
stawki Soavo SPS-900.

Koji Okazaki przyjecha! do Polski 
z b!yskawicznà wizytà. Nieca!e 48 godzin
w Warszawie i dalej w drog´. Interesowa!
go polski rynek i bie˝àce tendencje, a sam
opowiedzia! o tym, jak projektuje kolum-
ny. Mimo m!odego wieku Koji dzia!a 
w bran˝y hi-fi od 18 lat. Ma nieszablono-
we poglàdy i otwarty umys!. Przeczytajcie
poni˝szà rozmow´ i nie ulegajcie pierw-
szemu wra˝eniu. Niektóre przedstawione
w niej tezy wydadzà si´ Wam kontrower-
syjne, ale kiedy zastanowicie si´ d!u˝ej 
i skonfrontujecie je z w!asnymi doÊwiad-
czeniami, przyznacie, ˝e coÊ w tym jest.

Koji odpowiada za konstrukcj´ i brzmie-
nie serii Soavo. Wzornictwem zajà! si´
Toshiyuki Kita – autor m.in. projektu
Dodo – wymarzonego fotela ods!uchowe-
go wielu audiofilów. OczywiÊcie w trakcie
przygotowaƒ dosz!o do kilku ró˝nic po-
glàdów, ale ostatecznie Kita przyjmowa! 
koronny argument, ˝e owszem, kolumna
powinna !adnie wyglàdaç, ale przede
wszystkim ma dobrze graç. Polecamy t´
rewolucyjnà tez´ naszym ulubionym de-
koratorom wn´trz.

A teraz ju˝ bez dalszych wst´pów zapra-
szamy do lektury. 

Z Koji Okazakim 
– projektantem kolumn
Yamaha Soavo 
- rozmawia Jacek K!os:

J.K.: W projektowaniu wa˝niejsze 
sà pomiary czy ods!uchy?

K.O.: Kiedy zaczynam prac´ nad nowym
zespo!em g!oÊnikowym, wyobra˝am sobie
krajobraz. Poza muzykà pasjonuje mnie
fotografia. Rozwija wra˝liwoÊç i wp!ywa
na sposób, w jaki myÊl´ o dêwi´ku. Widz´
fragment krajobrazu i zaczyna si´ on prze-
plataç z moim wyobra˝eniem dêwi´ku.
Chc´ przenieÊç harmoni´ Êwiata ze-
wn´trznego do brzmienia moich kolumn.

Ciekawa inspiracja, ale kiedy 
przychodzi do konstruowania, zdaje si´

pan na przyrzàdy i symulacje 
komputerowe czy ufa w!asnym uszom?

S!ucham. Bardzo du˝o s!ucham. Pomiary
schodzà na dalszy plan. Zale˝y mi na osiàgni´-
ciu optymalnego efektu dêwi´kowego i dà˝´
do niego, opierajàc si´ g!ównie na ods!uchu.
OczywiÊcie, pomiarów ca!kowicie pominàç si´
nie da, ale nie sà najwa˝niejsze. Testujemy ra-
zem z innymi projektantami Yamahy. Zg!asza-
jà uwagi, rozmawiamy. Tak si´ to odbywa.

Z jakiego systemu korzysta pan 
w domu?

Przed pojawieniem si´ serii Soavo kolumny
robi!em sobie sam. Póêniej kupi!em Soavo 2,
ale na poczàtku mia!em z nimi k!opot. Posta-
nowi!em je zmodyfikowaç.
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Co pan zmieni!?
Wszystko. Przeprojektowa!em je od podstaw,
˝eby uzyskaç dobry efekt w moim pomiesz-
czeniu. Nie lubi´ widoku pot´˝nych kolumn 
w moim mieszkaniu, ale podoba mi si´ du˝y
dêwi´k. Postanowi!em dokonaç gruntownych
przeróbek i uzyskaç du˝y dêwi´k z ma!ych
skrzynek.

Naturalnà konsekwencjà takiego 
dzia!ania wydaje si´ wprowadzenie 
nowego modelu. Mo˝na 
zakomunikowaç odbiorcom: 
ten monitor jest niewielki, 
ale nie dajcie si´ zwieÊç pozorom.

Niewykluczone, ale w tej chwili nie zdradz´
˝adnych szczegó!ów.

Jednego nie rozumiem. Skoro zmieni!
pan wszystko w seryjnych Soavo 2, 
to czy nie mo˝na ich by!o tak 
zaprojektowaç od poczàtku?
To jest tak zwane dobre pytanie. Przez ponad
dziesi´ç ostatnich lat Yamaha zajmowa!a si´
g!ównie kinem domowym. Segment g!oÊni-
ków ogranicza! si´ do zestawów profesjonal-
nych. Z domowym hi-fi nie mieliÊmy zbytnio
do czynienia i pierwsze modele serii Soavo
wiàza!y si´ u nas z okresem intensywnego zbie-
rania doÊwiadczeƒ. Odbywa!o si´ to równie˝ 
w trakcie u˝ytkowania g!oÊników w warun-
kach domowych, by nast´pnie uwzgl´dniç 
poczynione obserwacje w kolejnych, coraz lep-
szych modelach.

Czy mieszkaƒcy Europy i Azji 
s!yszà inaczej?
Cz´Êç firm z Japonii zatrudnia europejskich
specjalistów, którzy pomagajà im dostrajaç no-
we produkty. Nie jest to pozbawione sensu.
Ró˝nice w percepcji dêwi´ku istniejà. Moim
zdaniem wynikajà w znacznym stopniu z wa-
runków lokalowych. W Japonii mieszkania
majà cienkie Êciany. Uzyskanie g!´bokiego,
mocnego basu oznacza!oby w tych warunkach
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przenoszenie si´ rezonansu i wibracji do sàsia-
dów. Dlatego ci´˝ar prezentacji japoƒskich
urzàdzeƒ przesuwa si´ wy˝ej – w rejon Êredni-
cy i góry pasma. W kierunku zdarzeƒ mikro-
dynamicznych kosztem mocnego uderzenia.
W Europie domy majà grube Êciany. Mo˝na
sobie pozwoliç na wi´cej basu i dynamiki bez
ryzyka, ˝e wywo!a to dyskomfort u innych. To
oczywiÊcie pewne uogólnienie, niemniej jed-
nak wyjaÊnia ró˝nice w preferencjach odbior-
ców i brzmieniu sprz´tu.

To by si´ zgadza!o. Wielu odbiorców 
z Europy uwa˝a, ˝e japoƒskie 
wzmacniacze grajà zbyt jasno i chudo.
A czy Yamaha równie˝ korzysta 
z pomocy europejskich specjalistów?
Tak, g!ównie z Niemiec.

Przydajà si´?
Zdecydowanie.

Z jakich wzmacniaczy korzystacie 
w czasie prac nad prototypem 
nowych kolumn?
Wy!àcznie tranzystorowych.

Wydawa!o mi si´, ˝e lampy cieszà si´ 
w Japonii popularnoÊcià.
Tak, ale dzia! badawczo-rozwojowy u˝ywa tyl-
ko sprz´tu solid-state. Lampy grajà pi´knie, ale
dodajà zbyt wiele harmonicznych. Ubarwiajà
dêwi´k. Rezultat strojenia na tej podstawie
by!by zafa!szowany.

W domu te˝ u˝ywa pan tranzystora?
Tak.

Yamahy?
Linna. CD to tak˝e Linn. Od Yamahy pocho-

dzà monitory i gramofon. Ten ostatni to raczej
tani model, ale na razie wystarczy.

Czy Yamaha stosuje parowanie 
przetworników?
Podchodzimy do tego inaczej. Wytwarzamy
przetworniki od podstaw, we w!asnej fabryce.
Nie kupujemy ich od zewn´trznych dostaw-
ców. Kontrolujemy produkcj´ ka˝dego ele-
mentu, na ka˝dym etapie. Wychodzimy z za!o-
˝enia, ˝e skoro panujemy nad powstawaniem
elementów sk!adowych, to gotowy g!oÊnik
utrzyma okreÊlone parametry. GdybyÊmy 
kupowali przetworniki na zewnàtrz, pewnie
nale˝a!oby je dobieraç, ale jako ˝e wytwarzamy
ich elementy sk!adowe, kontrola zaczyna si´ na
wczeÊniejszym etapie.

Co by pan radzi! audiofilom 
chcàcym dobrze dobraç kolumny 
do pomieszczenia? Co b´dzie pasowaç
do du˝ych, a co do ma!ych pokoi?
Do ma!ych pokoi sugerowa!bym du˝e kolum-
ny. Do du˝ych – monitory podstawkowe. To
mo˝e si´ wydawaç zaskakujàce, ale prosz´ za-
uwa˝yç, ˝e ma!e g!oÊniki wymagajà zazwyczaj
dostarczenia wysokiej mocy. Tylko wtedy gra-
jà pe!nym potencja!em. S!uchane cicho, ze
wzmacniaczem o niewielkiej mocy, brzmià
ma!o dynamicznie i brakuje im basu. Kiedy
jednak odkr´cimy potencjometr, o˝ywajà i do-
starczajà dêwi´k, na który czekaliÊmy. 
Kolumny pod!ogowe zachowujà si´ inaczej.
Zazwyczaj sà wyposa˝one w g!oÊniki niskoto-
nowe o du˝ej Êrednicy, które nawet przy sto-
sunkowo niewielkim poziomie wysterowania
zapewniajà odpowiednie nasycenie i zejÊcie
basu. Mo˝na s!uchaç cicho i uzyskaç pe!noza-
kresowy dêwi´k. Z ma!ymi monitorami zwykle
si´ to nie udaje. Dopiero w ogromnych po-

mieszczeniach potrzebujemy zarówno du˝ych
kolumn, jak i mocnych wzmacniaczy.

A co pan powie o bi-wiringu ?
Nie widz´ sensu. Ka˝dy kabel w jakimÊ 
stopniu filtruje sygna!, koloryzuje dêwi´k. 
W bi-wiringu ta koloryzacja si´ podwaja. 
Nawet je˝eli u˝yje pan dwóch par takich sa-
mych przewodów, wprowadzi pan wi´ksze 
zafa!szowanie dêwi´ku. Najlepiej stosowaç jed-
nà par´ dobrych kabli. Bi-wiring to wprowa-
dzanie do dêwi´ku kolumn podbarwieƒ, któ-
rych oryginalnie nie by!o.

Dlaczego wi´c montuje pan 
w kolumnach dwie pary gniazd?
Bo ludzie lubià zmiany. Prosz´ zwróciç uwag´,
˝e dwie pary gniazd nie muszà s!u˝yç do 
bi-wiringu. Pod!àczajàc pojedynczy komplet
kabli do gniazd dolnych, uzyskamy inny
dêwi´k, ni˝ gdy zasilimy oba górne. Zworki ca-
!y czas pozostajà na swoim miejscu, ale zmie-
niajàc tylko pozycj´ kabli, wp!ywa si´ na cha-
rakterystyk´ brzmienia. Z kablami w dolnych
gniazdach dostaniemy troch´ wi´cej basu; 
w górnych – wysokich tonów. W prawid!owo
zestrojonych kolumnach najbardziej zrówno-
wa˝ony dêwi´k uzyskamy, pod!àczajàc kable
po skosie – np. lewy górny plus i prawy dolny
minus.

Tak w!aÊnie pod!àczam kolumny 
w testach. Dopiero kiedy coÊ jest 
nie tak, sprawdzam inne mo˝liwoÊci.
S!usznie. T´ ró˝nic´ widaç nawet w pomia-
rach.

Bardzo dzi´kuj´ za rozmow´.  "
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