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Poprzednie linie mia!y zaokr"glenia 
i nowoczesne akcenty wzornicze. 
Podkre#lano w nich „kosmiczne” 

rozwi"zania, jak cho$by nautilusowe 
g!o#niki z tubk". Futurystyczne kszta!ty 
doskonale wygl"da!y na !amach kolo-
rowych magazynów i w mieszkaniach 
zamo%niejszych klientów – oferta B&W, 
zw!aszcza ze #rednich i wy%szych serii 
nigdy do tanich nie nale%a!a. Co sk!o-
ni!o projektantów, by wróci$ do &róde!? 
Trudno powiedzie$, ale CM-y od ponad 
trzech lat ciesz" si' wzi'ciem i zbieraj" 
dobre opinie.

Tradycyjne kanciaste skrzynie trudno 
przy tym zaliczy$ do nudnych dla oka. 
Dzieje si' tak g!ównie za spraw" b!ysz-
cz"cych metalowych obr'czy, okalaj"cych 
g!o#niki nisko- i #redniotonowe. Tak%e 
kopu!ka wygl"da jak okr"g!e lusterko. 
Dla tych, którzy uznaj" aluminiowe ak-
centy za nadmiar szcz'#cia, mam dobr" 
wiadomo#$ – przednie #cianki mo%na za-
kry$ czarnymi maskownicami. Sam jed-
nak bym tego nie zrobi!, bo CM9 mi si' 
podobaj". Poza tym ka%da przeszkoda, 
jak" stawiamy falom d&wi'kowym, nie 
pozostaje bez wp!ywu na ich propagacj'.

Budowa
CM9 to najwi'ksze i najdro%sze ko-

lumny z serii. Obudowy maj" ponad 
metr wzrostu. Na przednich #ciankach 
zamontowano po cztery g!o#niki. Najcie-
kawszy jest #redniotonowy. B&W stosuje 
membrany z plecionki kewlarowej; jest 
pionierem w tej dziedzinie. Inni produ-
cenci tak%e okraszaj" swoje kolumny %ó!-
tymi membranami, ale powiedzmy sobie 
szczerze: to na#ladownictwo. Je%eli warto 
kopiowa$ takie rozwi"zanie, to oznacza, 
%e jest ono dobre, a przynajmniej przyj'-
!o si' na rynku.

Producent podkre#la zdolno#$ plecion-
ki do rozpraszania fal stoj"cych w samej 
membranie. S" przekazywane wzd!u% 
w!ókien, od centrum do obrze%a. Zalet 
samego kewlaru przedstawia$ nie trzeba. 
W!ókna s" lekkie, diabelsko wytrzyma!e,  
a impregnacja poprawia jeszcze sztyw-
no#$. W centrum sto%ka znalaz! si' 
nieruchomy korektor fazy w kszta!cie 
pocisku. Najciekawsze jest zawieszenie. 
Pod nazw" FST kryje si' rozwi"zanie, 
b'd"ce kolejnym wynalazkiem B&W. 
Nie znajdziemy tu resoru, a przynaj-
mniej nie w tradycyjnej posta-
ci. Mo%na nawet powiedzie$, %e  
w ogóle go nie ma. W przypadku, 
kiedy membrana ma przetwarza$ 
wy!"cznie #rednic' i nie obci"%a si' jej 

dodatkowo wy%szym basem, wychylenia 
s" minimalne. Poza tym powierzchnia 
jest du%a; na pierwszy rzut oka wydaje si' 
nawet wi'ksza ni% w wooferach. Bior"c 
pod uwag' sam" cz'#$ drgaj"c", bez re-
soru, tak to nawet wychodzi, bo 14,5 cm  
w danych technicznych obejmuje #redni-
c' sto%ka wraz z zawieszeniem.

(redniotonowy przetwornik pracuje 
w osobnej, zamkni'tej komorze. Podob-
nie 2,5-cm tweeter z aluminium. Ten ma 
oczywi#cie przymocowan" z ty!u plasti-
kow" tubk', która wygasza fale, emitowa-
ne przez tyln" cz'#$ kopu!ki. Rol' nap'-
du pe!ni neodymowy magnes.

Dwa g!o#niki niskotonowe wyposa-
%ono w celulozowe membrany, spore 
magnesy i nak!adki przeciwpy!owe. Do 

strojenia wykorzystano bas-re)eks, wy-
prowadzony do ty!u, tu% nad podwójny-
mi, z!oconymi gniazdami w plastikowej 
wyt!oczce. Wylot tunelu to kolejny patent 
B&W: )ow port, z powierzchni" przypo-
minaj"c" pi!eczk' golfow". Ma pono$ 
minimalizowa$ turbulencje powietrza. 
Ja ich wprawdzie nigdy nie s!ysza!em, ale 
wierz' na s!owo.

Zwrotnica jest prosta i sk!ada si' z kon-
densatorów oraz cewek nawini'tych dru-
tem z miedzi beztlenowej.
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O urodzie kolumn decyduj" g!ów-
nie skrzynie. Wykonano je z grubych 
p!yt MDF. Do stolarki, podobnie jak  
w przypadku innych modeli BW z po-
dobnej pó!ki, nie mo%na mie$ zastrze%e*. 
Wszystkie po!"czenia i kanty wygl"daj" 
perfekcyjnie. Oczywi#cie, mo%na powie-

dzie$, %e za te pieni"dze nikt !aski nie 
robi, ale z drugiej strony konkurencja, 
zw!aszcza francuska, jest w stanie oklei$ 
skrzynki za 10000 z! winylow" foli". Tu 
znajdziemy eleganckie forniry, w mo%e 
niezbyt szerokiej gamie (wenge, palisan-
der i klon), ale za to najch'tniej kupo-

wane. Mody si' zmieniaj", ale natural-
ne s!oje drewna opieraj" si' chwilowym 
trendom.

W pude!kach znajdziecie tak%e drew-
niane podstawy. Nale%y je przykr'ci$  
i uzbroi$ w metalowe kolce, tak%e prze-
widziane w wyposa%eniu. Wprawdzie 
mog" pokaleczy$ pod!og', ale mo%na 
tego unikn"$ na dwa sposoby. Pierw-
szy to zamówienie granitowych p!yt  
u kamieniarza i podklejenie ich +lco- 
wymi podk!adkami meblowymi (kom- 

plet w Ikei to wydatek góra 20 z!, a przy 
okazji wystarczy do wszystkich krze- 
se! w domu; same p!yty to ju% ponad  
300 z!, ale op!aca si' zainwestowa$). 
Drugi to pod!o%enie monet albo specjal- 
nych podk!adek. Kolce powoduj", %e 
d&wi'k si' oczyszcza i nie jest to wymys! 
audio+lskich ekstremistów. Ró%nic' 
us!yszy przeci'tny zjadacz chleba z pasz-
tetow".

Dobór elektroniki nie jest trudny. Pa-
rametry s" stosunkowo przyjazne (sku-
teczno#$ 89 dB), przebieg impedancji 

wyrównany (nominalna 4 omy, mini-
malna 3 omy). Mo%na #mia!o zastoso- 
wa$ dowolny wzmacniacz tranzystoro-
wy. Do energicznego ruszenia czterema 
membranami watów bym jednak nie 
sk"pi!.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Kolumny od razu zwracaj" na siebie 

uwag'. W przypadku starszych BW naj-
wi'cej uwag mia!em do przejrzysto#ci 
d&wi'ku. Tymczasem jest to bodaj naj-

wi'ksza zaleta CM9. Przy takich gabary-
tach mo%na si' spodziewa$, %e bas b'dzie 
zdradza! tendencj' do przykrywania in-
nych cz'stotliwo#ci i przez to d&wi'k si' 
przyciemni. Tutaj mamy do czynienia  
z bardzo dobr" integracj" trzech du%ych 
membran. Nie wchodz" sobie w para-
d', dzi'ki czemu d&wi'k pozostaje czy-
sty. Niskie tony zachowuj" spr'%ysto#$,  
a przy tym g!'bi' i energi'. Mo%na wy-
czu$ delikatne zaznaczenie mi'kko#ci, 
ale nie ma to zwi"zku ze spowolnieniem 
tempa. Kontrola ataku i wybrzmienia nie 
budzi cienia zastrze%e*.

W wy%szej cz'#ci pasma s!yszymy kon-
sekwencj' w realizacji tego podej#cia do 
muzyki. Tak%e w brzmieniu instrumen-
tów akustycznych i wokali najwa%niejsza 
jest krystaliczna czysto#$ i wyrazisto#$ 
konturów. Momentami mo%na odnie#$ 
wra%enie, %e ogl"damy faktur' wspó!- 
brzmie* przez lup'.

Wysokie tony s" dozowane stosun- 
kowo oszcz'dnie. Konstruktorom chyba 
zale%a!o, aby d&wi'k nie m'czy! i nie k!u! 
w uszy sybilantami ani cykni'ciami elek-
tronicznej perkusji. Mimo to góra jest 
dos!owna, a lekkie utemperowanie tylko 
wysz!o jej na dobre. W niektórych na- 
graniach wyczuwamy ekspozycj' #red-
nicy. Je%eli chcecie zrozumie$ tekst 
podawany przez wokalist', b'dziecie 
mieli u!atwione zadanie. Du%y g!o#nik  
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z kewlarowej plecionki dodaje wokalom  
masy.

CM9 potra+" zaimponowa$ dynami-
k". Radz" sobie z wysokimi nat'%eniami 
d&wi'ku i dobrze ró%nicuj" kontrasty 
pomi'dzy piano i forte. Co wa%niejsze  
– nawet gdy s"siedzi b'd" $wiczy$ solów-
ki perkusyjne na kaloryferach, d&wi'k 
nie powinien m'czy$.

Je%eli chodzi o przestrze*, dosy$ !a-
two zauwa%ycie tendencj' do zazna-
czania pierwszego planu; wysuwania 
go przed lini' g!o#ników. W dziedzinie 
g!'bi mo%liwo#ci dziewi"tek okazuj" si' 
ograniczone. B&W zachowuj" si' raczej 
jak studyjne monitory bliskiego pola ni% 
znikaj"ce z pokoju elektrostaty. Dalsze 
obszary sceny s" przybli%one, a sze- 
roko#$ i g!'bia zdecydowanie nie wyra-
staj" ponad przeci'tn" w tym segmencie 
cenowym.

.RQNOX]MD
B&W graj" energicznym i czytelnym 

d&wi'kiem. Pozwalaj" rozebra$ muzyk' 
na czynniki pierwsze, nie eksponuj"c 
przy tym góry. Je%eli jaki# zakres jest  

w nich uprzywilejowany, to #redni- 
ca pasma. Dodatkow" atrakcj" jest  
mocny, kontrolowany bas.

A przestrze* i muzykalno#$? Nie 
wszystko naraz.

Podwójne gniazda w plastikowej 
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Dane techniczne:

/LF]ED�GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 3/4

6NXWHF]QRĂÊ��� 89 dB

,PSHGDQFMD��� 4 omy

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 56 Hz – 22 kHz

5HNRPHQGRZDQD� 
PRF�Z]PDFQLDF]D��� 30-200 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 102/20/30 cm

0DVD��� 26 kg

Ocena:
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