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W przypadku kompletów „su-
permarketowych” (za 3000-
4000 z!) musimy si" jednak 

pogodzi#, $e b"dzie to poziom radiood-
biornika „Amator” z poczciwymi Altu-
sami albo i gorzej. Cudów nie ma i je$eli 
szukamy $eru dla skner, lepiej liczmy si", 
$e b"d% to niedojedzone odpadki z pa&-
skiego sto!u. Tym bardziej, gdy wybie-
rzemy jedn% z chi&skich marek, których 
nazwy powsta!y w czasie poobiedniej 
kontemplacji importera.

Dobra 'rma (JBL to jedna z legend 
hi-') jeszcze nie gwarantuje jako(ci, bo 
w ko&cu i ona musi si" przystosowa# do 
realiów. Jednak w cenie blisko 3000 z! za 
fronty mo$emy ju$ wymaga# przyzwoite-
go poziomu, tak$e w stereo.

Seria Studio 1 obejmuje dwa modele ko-
lumn frontowych. Oprócz 190 s% te$ mniej-
sze 180, pozbawione jednego woofera.  
Z ty!u wyl%duj% dwudro$ne monitory Stu-
dio 130, dialogi powierzono 2,5-dro$ne-
mu g!o(nikowi centralnemu Studio 120 C.  
W zale$no(ci od rozmiarów pokoju i ape-
tytu na bas mo$emy wybra# jeden z sub-
wooferów aktywnych, opartych na 20-cm 
g!o(niku. Mniejszy Studio 140 P wypo-
sa$ono we wzmacniacz 150 W, wi"kszy 
– 150 P – w dwukrotnie mocniejszy. Obu-
dowy s% dost"pne w dwóch wariantach 
kolorystycznych: drewnie wi(niowym  
i srebrzystej czerni. Oczywi(cie s% to pla-
stikowe okleiny. Przy tych cenach i gabary-
tach chyba nikt nie proponuje fornirów.

Budowa

Studio 190 s% ogromne. Wiele osób 
mo$e przez to uwa$a#, $e zapewni% w ki-
nie bas wystarczaj%cy, by zaoszcz"dzi# na 
subwooferze. To jednak b!"dny wniosek, 
bo kana! „po kropce” odbiera sygna!, któ-
rego amplituner nie wysy!a do frontów, 
a w dodatku bas z aktywnej jednostki to 
zupe!nie inna szko!a i charakter. Dlatego 
nawet przy kolosalnych frontach nale$y 
si" po$egna# z wybuchami i ha!asami. Za 
to w stereo mo$emy oczekiwa# g!"bokich 
pomruków.

Obudowy s% wykonane ze (redniej gru-
bo(ci p!yt MDF. Dosy# porz%dnie, na tyle, 
$e nie mo$na si" do niczego przyczepi#. 
Przy 5000 z! za par" mo$na by by!o na-
rzeka#, poni$ej 3000 z! to satysfakcjonu-
j%cy poziom. Wzornictwo jest efektowne, 
ale ma jedn% wad". Na (ciance frontowej 
przyklejono na sta!e plastikowy „zygzak”, 
tworz%cy z bardzo g!"bokimi maskowni-
cami estetyczn% ca!o(#. Gdy s% za!o$one, 
kolumny wygl%daj% „kosmicznie” i przy-
ci%gaj% uwag", ale kiedy je zdejmiemy, od 

razu wida#, $e czego( brakuje. Najlepiej 
wi"c je pozostawi# na miejscu, bo inaczej 
$ona Was pogoni. 

Studio 190 s% uk!adem 3,5-dro$nym  
z podzia!em pasma przy 800 Hz i 3,2 kHz 
(6 dB na oktaw"). Membrany g!o(ników 
basowych s% zrobione z PolyPlasu (po-
wlekana celuloza) i otoczone mi"kkimi 
resorami z gumy. Magnesy zaekranowano 
metalowymi puszkami. 10-cm (rednioto-
nowiec tak$e ma ekranowanie i PolyPla-
sowy sto$ek z nak!adk% przeciwpy!ow%. 
Kopu!k" wykonano z mieszanki ceramicz-
no-metalowej CMMD. Jej skuteczno(# 
poprawia spora tuba Bi-Radial, podobna 

do tych z wysokich modeli JBL-a. Z ty!u, 
nad pod!og%, zamontowano podwójne, 
z!ocone terminale akceptuj%ce wszystkie 
popularne ko&cówki, jak i go!e kable. Nad 
nimi dmucha szeroki kana! bas-re)eksu. 
Do(# mocno, wi"c warto odstawi# kolum-
ny przynajmniej 60 cm od (ciany.

JBL-e opieraj% si" na wysokich gumo-
wych nó$kach. Je$eli nie chcecie dziurawi# 
parkietu, mo$na je pozostawi# na swoim 
miejscu. Dla perfekcjonistów przewidzia-
no wkr"cane kolce.

Studio 190 nie s% wymagaj%ce w stosun-
ku do elektroniki (w ko&cu maj% te$ pra-
cowa# z amplitunerem, a to przewa$nie 
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konstrukcje z „nadmuchanymi” watami). 
Skuteczno(# 90 dB i impedancja 8 omów 
to warto(ci zapewniaj%ce wysok% kompa-
tybilno(#. Tolerancja dla mocy wzmacnia-
cza tak$e jest szeroka. Producent deklaru-
je, $e Studio 190 wytrzymuj% w szczycie 
400 W.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Spodziewa!em si" innego d*wi"ku. Na-
dmuchanego basu, koncertowego charak-
teru i stara&, by potencjalnego klienta za-
bi# pot"g% brzmienia od pierwszej chwili.

Tymczasem JBL-e zagra!y w sposób 
zaskakuj%co wywa$ony. Nie stara!y si" 
udowodni#, $e maj% dynamik", o której 
konkurencja mo$e pomarzy#. Raczej po-
kazywa!y spokój, koncentracj" na szcze-

gó!ach i dojrza!e podej(cie do muzyki. 
Charakterystyka przenoszenia nie by!a 
perfekcyjnie wyrównana, bo to te$ nie 
ta cena, ale $aden zakres specjalnie nie 
przeszkadza!. Mo$na by!o przy muzyce 
wypoczywa# i nie zatyka# uszu, gdy robi!o 
si" g!o(no. To zaskakuj%ce, bo pami"tam 
wiele innych JBL-i, które stawia!y na hea- 
vy-metalow% agresj". W ko&cu na górze 

mamy prawie tuby! Tymczasem wysokie 
tony dozowano bez przesady. Kiedy by!o 
trzeba, pokazywa!y d*wi"czno(#; innym 
razem chowa!y si" za parti% gitary baso-
wej. Ich delikatno(# czasem nie pasowa-
!a do widoku „koncertowego” gwizdka. 
Góry nie brakowa!o, przynajmniej nie za-
wsze. Na niuansach koncentrowa!em si" 
tym ch"tniej, im mniej mi je narzucano. 

Uwag" zwraca tak$e p!ynne przej(cie  
w (rednic". Nie czuje si" szycia pasma. 
+rednica jest odrobin" cofni"ta. Nie oszu-
kujmy si" – tu nie b"dzie czarowania 
barw%, jak w monitorach BBC, jednak 
wokale w rockowych i jazzowych projek-
tach zabrzmia!y satysfakcjonuj%co. Sakso-
fon, fortepian, obój? Na pewno znajd% si" 
kolumny graj%ce cieplej i naturalniej, ale  
w tej cenie mog" spokojnie postawi# 
czwórk". Przyda!oby si" jednak 
troch" wi"cej „mi"sa”.

Na pochwa!" zas!uguje przestrze&. Jest 
budowana raczej w aspekcie szeroko(ci, 
ni$ g!"bi, ale efekty w nagraniach Rogera 
Watersa zosta!y przekazane z rozmachem. 
W symfonice przyda!oby si" wi"cej luzu  
w najdalszych planach, ale nie zapominaj-
my, $e Studio kosztuj% mniej ni$ 3000 z!,  
a w dodatku k!ad% nacisk na inne dziedzi-
ny prezentacji.

Je$eli spodziewacie si" monstrualnego  
i hucz%cego basu, to nie tutaj. Kolumny 
nie tworz% ogromnych ci(nie&, za to po-
kazuj% niez!% kontrol" tego zakresu. Panu-
j% nad szybkimi przebiegami i spr"$ysty-
mi d*wi"kami z klawisza. Subwooferowej 
masy nie oczekujcie. Studio stawiaj% ra-
czej na dok!adno(#. I s!usznie, bo w stereo 
to wystarczy, a ka$dy kinoman z odrobin% 
oleju w g!owie dokupi przynajmniej Stu-
dio 140 P.

.RQNOX]MD

W tych kolumnach znajdziecie zalety 
pod!ogowych JBL-i. Mo$e nie tak wyeks-
ponowane, jak w starszych seriach, ale jest 
za to sporo rzeczy, których tamtym brako-
wa!o. Mo$na spokojnie s!ucha# w stereo. 
Da rad".
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Dane techniczne:
/LF]ED�GUöJ�JïRĂQLNöZ��� 3,5/4
6NXWHF]QRĂÊ��� 90 dB
,PSHGDQFMD��� 8 1
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 45 Hz – 22 kHz
5HNRPHQGRZDQD�
PRF�Z]P���� 50-200 W
:\PLDU\��Z�V�J���� 112/20/37,5 cm
0DVD��� 22 kg

Ocena:
1HXWUDOQRĂÊ���
'\QDPLND���
6WHUHRIRQLD���
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
%DV���
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