
B ose SoundLink do z!udzenia przy-
pomina stacj´ dokujàcà Sound-
Dock. Nie ma jednak podstawki

do iPoda, a z ty!u znajdziemy jedynie dwa
gniazda: zasilajàce i wejÊcie liniowe w po-
staci ma!ego jacka. Prawdziwa ciekawost-
ka polega na tym, ˝e z ˝adnego nie musi-
my korzystaç, a przynajmniej nie zawsze.
Stacja jest bowiem bezprzewodowa.

Zazwyczaj, kiedy widz´ magiczny napis
„wireless” na opakowaniu, myÊl´ sobie
„jasne... transmisja sygna!u mo˝e i jest
bezprzewodowa, ale sprz´t i tak trzeba
pod!àczyç do gniazdka, a jeÊli producent
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Test system bezprzewodowy

Jako redakcyjny 
specjalista 

od komputerowych 
gad˝etów dosta!em 

do testu kolejnà 
ciekawostk´ 

z tego segmentu. 
Tym razem nie jest to 

drogi przetwornik na USB, 
który móg!by przejàç rol´ 

podstawowego êród!a 
dêwi´ku w audiofilskim 
systemie. Ze Êwiatem 

srebrnych kabli i goràcych
lamp bohater dzisiejszej 

recenzji niewiele 
ma wspólnego. Ale jako 

sprz´t do odtwarzania 
muzyki w sypialni, kuchni 
lub gabinecie przyda si´ 

ka˝demu audiofilowi.

Stacja z g!oÊnikami, 
nadajnik USB i pilot – wszystko,
czego potrzeba do szcz´Êcia.

Muzyka bez sznurków
Bose SoundLink Tomasz Karasiƒski

Muzyka bez sznurków
Bose SoundLink
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si´ nie postara!, to mo˝e do czegoÊ jesz-
cze”. Od razu staje mi przed oczami zdj´-
cie znalezione w sieci: modem bezprze-
wodowy, na którego wierzchu u!o˝ono
kilkanaÊcie kabli i przejÊciówek. Tymcza-
sem wyposa˝enie stacji Bose to tylko zasi-
lacz, pilot i nadajnik USB Key. Jest te˝
grubaÊna instrukcja obs!ugi, którà od ra-
zu rzuci!em w kàt. To samo proponuj´
przysz!ym u˝ytkownikom SoundLinka.
Ca!a ta ksi´ga okazuje si´ zupe!nie nie-
potrzebna, bo obs!uga urzàdzenia jest 
bajecznie prosta.

Najpierw pod!àczamy stacj´ do zasila-
cza. Tu drobna uwaga – plastikowa pusz-
ka jest doÊç du˝a. JeÊli zechcecie pod!à-
czyç jà do listwy, musicie si´ liczyç z tym,
˝e przys!oni dwa sàsiednie gniazda. Krok

drugi: pod!àczamy USB Key do kompu-
tera, czekamy, a˝ system si´ z nim zapo-
zna, po czym w ustawieniach dêwi´ku
zmieniamy urzàdzenie wyjÊciowe na Bose 
SoundLink Audio. I koniec. JeÊli teraz
uruchomicie dowolny odtwarzacz na
komputerze, dêwi´k pop!ynie ze stacji
Bose. Mo˝na nawet obs!ugiwaç wszystko
cienkim pilotem: ustawiç g!oÊnoÊç, pau-
zowaç albo skakaç mi´dzy utworami.

Konstruktorom nale˝à si´ wielkie bra-
wa ju˝ za samà !atwoÊç obs!ugi. Wydaje
si´, ˝e ˝yjemy w czasach, kiedy ka˝de
urzàdzenie elektroniczne powinno byç
przyjazne u˝ytkownikowi. Ale wcale tak
nie jest, a najcz´Êciej wszystko wyglàda 
!atwo tylko w reklamach. Szara rzeczywi-
stoÊç to wcià˝ skomplikowane ustawie-
nia, plàtanina kabli pod biurkiem i wy-
skakujàce okienka b!´dów. A tutaj – jak
po maÊle. Szkoda, ˝e nie w!àczy!em sto-
pera w momencie otwierania pude!ka 
i nie zatrzyma!em, kiedy ze stacyjki po-

p!yn´!y pierwsze dêwi´ki. Mo˝liwe, ˝e nie
min´!y dwie minuty.

A teraz najwi´ksza atrakcja. Kiedy 
SoundLink jest pod!àczony do zasilacza,
!aduje si´ jego wbudowany akumulator.
Teraz mo˝na od!àczyç przewód i zanieÊç
wcià˝ grajàcà stacj´, gdzie nam si´ podo-
ba. OczywiÊcie zasi´g nadajnika jest ogra-
niczony, ale musielibyÊcie mieç naprawd´
du˝e mieszkanie lub dom, ˝eby sta!o si´
to problemem. Wyszed!em z mieszkania
na korytarz – gra!o. Przeszed!em jeszcze
kilka metrów – nadal gra!o. Wszed!em
wi´c do windy i zjecha!em na parter.
Przesta!o, ale poniewa˝ mój komputer
stoi doÊç blisko okna, wyszed!em przed
budynek i co? Znowu zacz´!o graç. JeÊli
bawiliÊcie si´ kiedyÊ w !apanie sygna!u sie-

ci Wi-Fi – tu jest dok!adnie tak samo. Za-
k!adam wi´c, ˝e nawet w du˝ym mieszka-
niu b´dzie mo˝na ustawiç stacj´ w kuchni
i s!uchaç muzyki w czasie gotowania, wie-
czorem zabraç jà do !azienki, a potem do
sypialni. Gdzie dla bezpieczeƒstwa mo˝na
mieç pod!àczony zasilacz i przez noc pod-
!adowaç akumulator.

Co z jakoÊcià brzmienia? Naturalnie
nie nale˝y si´ spodziewaç wra˝eƒ jak 
z du˝ych kolumn pod!àczonych do au-
diofilskiego wzmacniacza. Ale jeÊli nie
wiecie, jak dobry dêwi´k Bose potrafi
wydobyç z ma!ych g!oÊniczków, mo˝ecie
byç zaskoczeni. SoundLink gra najle-
piej, postawiony na stabilnym pod!o˝u 
i z akustycznym wspomaganiem w po-
staci tylnej Êciany. W sprzyjajàcych wa-
runkach mo˝e si´ pojawiç bas, o jakim
si´ fizykom nie Êni!o. Dwie maleƒkie
membrany wspomagane prawdopodob-
nie doÊç skomplikowanà linià transmi-
syjnà (na 100 % tego nie wiadomo, po-
niewa˝ urzàdzenia nie da si´ rozkr´ciç,
ale Bose stosuje to rozwiàzanie we
wszystkich podobnych produktach) po-
trafià zdrowo pompowaç niskie tony 

i zapewniç wi´cej ni˝ przyzwoity poziom
g!oÊnoÊci.

Co prawda musimy si´ liczyç z brakiem
stereofonii, ale mimo niewielkiej odleg!o-
Êci mi´dzy g!oÊnikami dêwi´k stacyjki 
Bose jest doÊç przestrzenny. Nie chodzi
mi oczywiÊcie o budowanie prawdziwej
sceny, ale o efekt wype!niania pomiesz-
czenia dêwi´kiem. Muzyka nie jest st!u-
miona wewnàtrz tego ma!ego pude!eczka,
ale ca!kiem swobodnie rozchodzi si´ 
w przestrzeni, a my nie odnosimy tego
klaustrofobicznego wra˝enia, ˝e wszystko
dobiega do nas tylko z jednego punktu.

Konkluzja
Brzmienie SoundLinka jest na tyle do-

bre, ˝e nie powinno dra˝niç audiofila. 

To spory sukces, bo wielu przedstawi-
cieli tej rasy na dêwi´k boomboxa czy s!a-
bego systemu w samochodzie krzywi si´,
jakby wypili szklank´ soku cytrynowego.
Najbardziej spodoba!o mi si´, ˝e jest to
urzàdzenie naprawd´ bezprzewodowe 
i !atwiejsze w obs!udze ni˝ otwieracz do
konserw. 

I tylko ta cena... Jak zwykle u Bose, za
technologi´ trzeba s!ono zap!aciç.

Test system bezprzewodowy

Bose SoundLink 
Dystrybucja: Bose
Cena: 2299 z!

Dane techniczne

Wymiary (w/s/g): 17/30,7/12,8 cm
Masa: 2 kg (z baterià)

Bateri´ mo˝na od!àczyç.
Tylko nie wiadomo po co.

Gdyby jednak chcia!o nam
si´ podejÊç do SoundLinka,
z boku umieszczono ledwie
widoczne przyciski 
do sterowania g!oÊnoÊcià.


