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ym razem jednak do recenzji tra!"o 
urz#dzenie, które na pierwszy rzut oka 
zosta"o wyprodukowane… o kilka lat za 

pó$no. Mowa o projektorze d$wi%ku prze-
strzennego Lifestyle 135.

Jak zapewne pami%tacie, takie urz#dzenie 
jako pierwsza, w 2004 roku, zaprezentowa"a 
Yamaha. Wkrótce do"#czyli do niej Denon, 
Harman/Kardon oraz kilku innych produ-
centów sprz%tu AV. Czy&by Amar Bose prze-
spa" koniunktur%?

Budowa
Jednostka centralna

Lifestyle 135 dotar" do mnie w poka$nym 
pudle. W jego wn%trzu znalaz"em jednostk% 
centraln#, d"ug# i w#sk# kolumn% kryj#c#  
w sobie zespó" g"o'ników, aktywny sub- 
woofer Acoustimass, zestaw ADAPTiQ oraz 
du&y modu" zasilaj#cy, stacj% dokuj#c# iPo-
da, pilot i kilka kabelków.

Sercem i mózgiem zestawu jest ob"a jed-
nostka centralna utrzymana w stylistyce 
typowej dla Bose. Pró&no jednak szuka( na 
froncie wy'wietlacza czy nap%du p"yt. Pod 
w#sk# uchyln# klapk# znajdziemy jedynie 
kilka podstawowych przycisków, podr%czne 
wej'cie AV, gniazdo s"uchawkowe oraz z"#-
cze USB. Niestety, jego g"ównym zadaniem 
jest aktualizacja oprogramowania, a z ze-
wn%trznych urz#dze) mo&na pod"#czy( cyf- 
rowy aparat fotogra!czny.

Z ty"u zmie'ci"y si% cztery z"#cza HDMI 
oraz kilkana'cie gniazd audio i wideo. Pe"n# 
list% znajdziecie w tabelce z danymi. 

Wn%trze jednostki centralnej pozostaje 
s"odk# tajemnic# projektanta. Wszystkie 
elementy zmontowano tak, &e nie sposób 
si% do nich dosta( bez uszkodzenia obudów, 
a przynajmniej tak to wygl#da. Nie ryzyko-
wa"em trudnej rozmowy z dystrybutorem  
i opisuj#c budow%, pos"u&y"em si% materia"a-
mi producenta.

Drugim elementem Lifestyle’a 135 jest 
niewielki aktywny modu" basowy Acousti-
mass. Nic mi nie wiadomo na temat mocy 
wzmacniacza ani 'rednicy g"o'nika, a Bose 
nie wyrywa si% z informacjami dotycz#cymi 
parametrów technicznych. „Lajfstylowego 
subbasowca” na tle t"umu kinowych dopala-
czy wyró&nia mo&liwo'( pracy bezprzewodo-
wej w oparciu o transmisj% radiow#. Cech% t% 
pokochaj# kobiety, dla których najmarniejszy 
kabelek pl#cz#cy si% po pod"odze urasta do 
rozmiarów ruroci#gu „Przyja$)”. Jedyny wa-
runek dotyczy odleg"o'ci od jednostki cen-
tralnej – maksimum 6 metrów, co 
w wi%kszo'ci mieszka) nie po-
winno stanowi( problemu.

PhaseGuide
Istot# Lifestyle’a 135 

jest d"ugi modu" zawiera-
j#cy g"o'niki. W trakcie prac nad nim 

wykorzystano do'wiadczenia zdobyte przy 
konstruowaniu telewizora VideoWave.

W d"ugiej na blisko metr obudowie umiesz-
czono pi%( konwencjonalnych przetworni-
ków dynamicznych. Trzy w 'rodku pe"ni# 
funkcj% g"o'nika centralnego; dwa rozsuni%te 
na boki – g"o'ników g"ównych. Efekty sur- 
round generuj# dwa d"ugie modu"y Phase- 
Guide, zlokalizowane na obu ko)cach ko- 
lumny. Pierwszy raz mia"em z nimi kontakt 
przy okazji opisu VideoWave’a („HFiM 5/11”) 
i do dzi' pozostawi"y niezatarte wra&enia.

Modu"y PhaseGuide przypominaj# kilku-
dziesi%ciocentymetrowe linijki, z d"ug# szcze-
lin# w „cz%'ci roboczej” oraz pogrubieniem  
z ty"u, które wygl#da, jakby przykrywa"o rz#d 
magnesów. Dowcip polega na tym, &e ich 
tam nie ma, a sposób wytwarzania d$wi%ku 
jest obecnie chyba najpilniej strze&on# ta-
jemnic# Bose. Rola modu"ów PhaseGuide  
w Lifestyle’u 135 polega na generowaniu od-
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g"osów pierwotnie przypisanych bocznym  
i tylnym kana"om efektowym, które – od-
bite od 'cian pomieszczenia – powinny tra-
!( w 'ci'le okre'lone miejsce na widowni.  
O celno'( dba !rmowy system automatycz-
nej kalibracji ADAPTiQ, rozpoznaj#cy nawet 
charakter umeblowania pokoju. Wyj#tko-
wo'( patentu doktora Bose polega na tym, 
&e w zale&no'ci od rodzaju d$wi%ku mo&e 
on mie( wirtualne $ród"o dos"ownie w do-
wolnym punkcie pokoju. Gdy wiosn# tego 
roku sko)czy"em test telewizora VideoWave, 
pracownik dystrybutora zademonstrowa" mi 
dzia"anie modu"u PhaseGuide. Stoj#c przed 
ekranem kierowa" go w dowolne punkty po-
mieszczenia, a laserowy wska$nik dok"adnie 
pokazywa" miejsca, z których powinien do-
chodzi( g"os. Cho( trudno w to uwierzy(, 
pozorne $ród"a d$wi%ku idealnie pod#&a"y 
za czerwonym punkcikiem. Czy w przypad-
ku Lifestyle’a 135 uda"o si% osi#gn#( równie 
spektakularny efekt – o tym za chwil%.

2EVïXJD

Nie od dzi' wiadomo, &e Bose dos"ownie 
przychyla nieba swoim klientom. Czyn-
no'ci instalacyjne s# zredukowane do  
absolutnego minimum i sprowadzaj# si% 
do wpi%cia kilku 
kabelków. Do- 
"#czone koloro-
we diagramy oraz 
zindywidualizo- 
wane wtyczki za-
pobiegaj# pomy"-
kom. Nie inaczej 

jest w przypadku zestawu 
Lifestyle 135, a dodatkowe u"at- 
wienie stanowi polskoj%zyczne menu.

Unikaln# cech# Bose s# piloty emituj#ce 
fale radiowe. Pozwalaj# na obs"ug% syste-
mów z dowolnego punktu mieszkania, na-
wet przez grube 'ciany. Co prawda ramocik 
do"#czony do Lifestyle’a nie jest cacuszkiem 
z dotykowym ekranem, jakie towarzyszy te-
lewizorowi VideoWave, ale wyposa&ono go 
w wy'wietlacz podaj#cy najwa&niejsze pa-
rametry pracy. Funkcj#, któr# Lifestyle 135 
odziedziczy" po VideoWave, jest natomiast 
mo&liwo'( przej%cia kontroli nad ka&dym 
urz#dzeniem pod"#czonym do jednostki 
centralnej. Dzi%ki temu nawet sprz%t za-
mkni%ty w szafce pod telewizorem nie b%-
dzie stanowi" przeszkody dla fal radiowych.

Integralnym elementem zestawu jest sys- 
tem ADAPTiQ. Sk"ada si% on z pary mikro-
fonów nak"adanych na g"ow% jak s"uchawki. 

Po pod"#czeniu ich do jednostki centralnej 
wystarczy zaj#( miejsce w fotelu i uruchomi( 
funkcj% automatycznej kalibracji. Najnowsza 
wersja oprogramowania umo&liwia zde!-
niowanie pi%ciu stref optymalnego ods"uchu  
i wybór w zale&no'ci od punktu siedzenia. 
Ale czy b%dzie to konieczne?

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Do testu Lifestyle’a 135 podchodzi"em  
z du&# pewno'ci# siebie. Nieraz mia"em 
do czynienia z projektorami d$wi%ku prze-
strzennego i wiedzia"em, czego si% spodzie-
wa(. Jako &e cena urz#dzenia nijak nie pasuje 
do jego warto'ci postrzeganej, poprzeczka 
pow%drowa"a wysoko.

Po w"o&eniu pierwszej z brzegu p"yty 
zosta"em dos"ownie otoczony d$wi%kami. 
Mia"em do czynienia z kinem domowym, 
wi%c nie powinno mnie to dziwi(, ale Life- 
style 135 zdawa" si% sk"ada( z kilkunastu g"o'- 
ników, a nie jednej patykowatej kolumny 
przed telewizorem. Pozorne $ród"a d$wi%ku 
lokowa"y si% na ró&nej wysoko'ci, co dodat-
kowo uatrakcyjnia"o seans. Efektowne prze-
mieszczanie si% odg"osów wzd"u& przek#tnych 
pokoju, z przodu do ty"u i z powrotem odby-
wa"o si% niemal z !zyczn# namacalno'ci#.  
I cho( do tej pory zestaw Bose zrobi" na mnie 
du&e wra&enie, to najciekawsze mia"o si% do-

piero wydarzy(. Kiedy wsta"em z miejsca 
znajduj#cego si% na 'rodku pokoju i prze-
szed"em kilka kroków w bok, odbiór efektów 
przestrzennych uleg" zaskakuj#cej zmianie. 
Zamiast zbli&enia si% jednego z kana"ów,  
a co za tym idzie – zaburzenia równowagi 
pomi%dzy nimi, scena odsun%"a si% ode mnie 
i „zobaczy"em” j# z boku. Id#c tym tropem, 
pokr#&y"em troch% po pokoju i za ka&dym 
razem obserwowa"em podobne zjawisko. 
A teraz najlepsze: gdy opar"em si% pleca-
mi o tyln# 'cian%, nadal s"ysza"em d$wi%ki 
dochodz#ce zza pleców i z rogów pokoju. 
Maj#c w pami%ci podstaw% funkcjonowania 
projektorów d$wi%ku przestrzennego, czyli 
wykorzystanie zjawiska fal odbitych, nie po-
tra!% tego wyt"umaczy(. Wszystkie podobne 
urz#dzenia, z którymi mia"em wcze'niej do 
czynienia, wymaga"y od s"uchacza przynaj-
mniej metra przestrzeni za plecami. Pod tym 
wzgl%dem Lifestyle 135 jest urz#dzeniem re-
wolucyjnym!

Na koniec wisienka na torcie: w klasycz-
nych zestawach wielokana"owych miejsce 
najlepszego odbioru (tzw. sweet spot) zajmu-
je najwy&ej metr kwadratowy. W przypadku 
Lifestyle 135 obszar ten by" na tyle du&y, &e 
spokojnie zmie'ci si% w nim czteroosobo-
wa rodzina z psem kinomanem. W 'wietle 
powy&szego kwota 10,5 tysi#ca, jak# trzeba 
zap"aci( za ten zestaw, przestaje by( abstrak-
cyjna.

Konkluzja
Nie dziwi% si% ludziom gotowym sporo za-

p"aci( za zestaw Bose. Rozwi#zuje wiele pro-
blemów z instalacj# kompletnego systemu 
wielokana"owego, nie zuba&aj#c efektów 
przestrzennych. 
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Dane techniczne:
Jednostka centralna: 
:HMĂFLD�DQDORJRZH��� 7 x stereo, 3 x kompozyt, 

 2 x komponent

:HMĂFLD�F\IURZH��� �4 x HDMI, 6 x stereo  

(3 x opt., 3 x koaks.), 

USB, iPod dock, USB

:\MĂFLD�DQDORJRZH��� VïXFKDZNL�
:\MĂFLD�F\IURZH��� HDMI 

:\PLDU\��Z�V�J���� 7,6/42,2/23,6 cm

0DVD��� 3,4 kg

.ROXPQD�JïRĂQLNRZD��
:\PLDU\��Z�V�J���� 12,4/93,5/6,1 cm

:DJD��� ����NJ�

6XEZRRIHU��
:\PLDU\��Z�V�J���� 28,2/37,3/19,3 cm

0DVD��� 3,4 kg 

6WDFMD�GRNXMÈFD�L3RGD��
:\PLDU\��Z�V�J���� 1,7/8,1/7,3 cm

0DVD��� 0,2 kg

/LIHVW\OH�����Z�FDïHM�RND]DïRĂFL��

=H�VïXFKDZNDPL�$'$37L4� 
NRQğJXUDFMD�MHVW�G]LHFLQQLH�SURVWD��

3LORW�QD�IDOH�UDGLRZH��

'R�/LIHVW\OHĳD�����PRĝQD�SRGïÈF]\Ê�
NLONDQDĂFLH�ěUöGHï�REUD]X�L�GěZLÚNX�
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