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eszcze 30 lat temu miejscowo!" uzna-
wano za !wietne miejsce dla emery-
tów, ale wkrótce zacz#$a ona przyci%-

ga" przedsi#biorców, zapewniaj%c im du&e 
mo&liwo!ci rozwoju. Swoje siedziby ma tu-
taj wiele 'rm z bran&y 'nansowej, a ostat-
nia dekada to czas rozkwitu przemys$u.  
W Worthing znajduje si# tak&e fabryka jed-
nego z najwi#kszych wytwórców zestawów 
g$o!nikowych – B&W.

Zmiany, zmiany...

Siedziba B&W jest ulokowana w jednej 
z dzielnic przemys$owych na przedmie-
!ciach Worthing. G$ówna fabryka przy 
Dale Road s%siaduje z magazynami cz#!ci 
samochodowych i 'rmami przewozowy-

mi, a od morza dzieli j% nie wi#cej ni& pó$ 
kilometra. Firma wprowadzi$a si# tutaj  
w 2002 roku, ale niedawno zak$ad prze-
szed$ gruntown% zmian# – przeniesiono tu-
taj lini# produkcyjn% obudów najdro&szych 
kolumn. Dotychczas skrzynki topowych 
modeli powstawa$y w du(skim miasteczku 
Agerbæk. Ca$y proces by$ bardzo skompli-
kowany i wymaga$ nie tylko wykonania za-
okr%glonych p$yt, ale te& ich precyzyjnego 
klejenia. Brytyjczycy pocz%tkowo zlecali 
te prace fabryce z Agerbæk, a po jakim! 
czasie wykupili ca$y zak$ad. Niedawno za-
rz%d B&W doszed$ do wniosku, &e utrzy-
mywanie du(skiej fabryki jest zbyt drogie 
i korzystniej b#dzie przenie!" maszyny do 
Worthing. Operacja trwa$a rok. Uda$o si# 

zachowa" dotychczasow% jako!" stolarki, 
zyskuj%c pe$n% kontrol# nad procesem pro-
dukcji i oszcz#dzaj%c na transporcie ci#&-
kich skrzynek.

Bowers&Wilkins jest jedn% z niewielu 
'rm, które wci%& produkuj% kolumny pod 
jednym dachem. Oprócz obudów przy 
Dale Road powstaj% tak&e g$o!niki. Od 
zewn#trznych dostawców sprowadzane s% 
tylko niektóre elementy. 

Laboratorium

Rozmiary fabryki w Worthing robi% 
wra&enie. Szczególnie bior%c pod uwa-
g# fakt, &e wytwarzane s% tutaj tylko naj-
dro&sze modele z serii 800, kolumny  
z limitowanej serii Signature Diamond  
i Nautilusy. Poj#cie o skali produkcji daj% 
rozmiary magazynu. Operatorzy wózków 
wid$owych musz% posiada" trzy licencje, 
z czego jedn% uprawniaj%c% do pracy na 
du&ych wysoko!ciach. Mo&e to tylko z$u-
dzenie, ale nie zdziwi$bym si#, gdyby po 
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usuni#ciu pude$ek mo&na by$o zmie!ci"  
w tej hali sterowiec.

Podstaw% dzia$alno!ci brytyjskiej 'r-
my zawsze by$y oryginalne rozwi%zania 
techniczne. Niektóre patenty, pocz%tko-
wo projektowane z my!l% o najdro&szych 
modelach, z biegiem czasu przechodz% do 
ni&szych serii. Oprócz poprawy brzmienia 
daje to niebagatelne korzy!ci marketin-
gowe. Wraz ze wzrostem ceny dostajemy 
coraz wi#cej 'rmowych rozwi%za(. Nawet 
je!li kopu$ki w bud&etowych modelach 
maj% niewiele wspólnego z diamentowy-
mi tweeterami w topowych osiemsetkach, 
wspólna jest 'lozo'a projektowania, testy 
wytrzyma$o!ciowe i pomiary, nie mówi%c 
o kontroli jako!ci.

Bowers&Wilkins dysponuje nowo-
czesnymi maszynami, które umo&liwiaj% 
sprawdzenie klasy zarówno cz#!ci wytwa-
rzanych w Worhing, jak i sprowadzanych 
z zewn%trz. W pobli&u hali magazynowej 
mie!ci si# laboratorium metrologiczne, 
wyposa&one w precyzyjne urz%dzenia po-
miarowe CMM. Rami# czujnikowe jest 
zako(czone rubinow% ig$% i odizolowane 
od wibracji mog%cych wp$yn%" na dok$ad-
no!" pomiarów. Ca$y stela& porusza si# na 
poduszce powietrznej i w &adnym miejscu 
'zycznie nie styka si# z blatem maszyny, 
który zosta$ wykonany z ogromnej grani-
towej p$yty. Nierówno!ci jego powierzchni 
s% nie wi#ksze ni& 0,2 mm, co przy mie-
rzeniu wi#kszo!ci elementów i tak nie ma 
wi#kszego znaczenia. S% one mocowane na 
specjalnych podstawkach, a pomiar polega 
na okre!leniu po$o&enia danych punktów, 
otworów czy kraw#dzi w odniesieniu do 
ca$ego elementu, a nie cz#!ci samej ma-
szyny lub jakiego! referencyjnego punktu  
w przestrzeni. Ko(cówka ramienia tylko 
delikatnie styka si# z mierzonym elemen-
tem, a po$o&enie punktów styku jest prze-
noszone na ekran komputera. Je&eli istnie-
je mo&liwo!" wprowadzenia modelu danej 
cz#!ci w programie CAD, a w przypadku 
podzespo$ów wykonywanych w Worthing 
lub projektowanych przez B&W tak jest, 
operator mo&e wyj!" na herbat#, a maszy-
na sama zbierze dane, dotykaj%c elementu 
w ró&nych punktach.

W tym samym pomieszczeniu znajduje 
si# tak&e laboratorium wytrzyma$o!ciowe. 
Mo&na tu bada" na przyk$ad membrany 
g$o!ników pod k%tem ich mechanicznej 
odporno!ci na zgniatanie lub wytrzyma-
$o!" po$%cze(, na przyk$ad klejenia mi#-
dzy membran% a cewk% lub gumowym 
resorem. W czasie naszej wizyty badano 
w$a!nie jeden z g$o!ników basowych. Ma-
szyna tensometryczna przyk$ada$a coraz 

wi#ksze obci%&enie w miejscu $%czenia 
sto&ka z cewk% i wychwytywa$a moment 
pierwszego p#kni#cia. Nast%pi$o to do-
k$adnie przy 422,36 N, co oznacza, &e na 
membranie mog$aby stan%" osoba wa&%ca 
43 kilogramy.

Wszystkie elementy kolumn przechodz% 
równie& d$ugotrwa$e testy w maszynach 
symuluj%cych ró&ne warunki klimatyczne. 
Producent musi zadba" o to, aby g$o!ni-
ki nie traci$y w$a!ciwo!ci mechanicznych  
z powodu zbyt du&ej wilgotno!ci powietrza 
lub cz#stych waha( temperatury. Nawet 
!ruby mocuj%ce, dostarczane przez podwy-
konawców, s% sprawdzane na tym stanowi-
sku i przechodz% d$ugodystansowe próby 
przypominaj%ce wo&enie z Sharm El She-
ikh do Chicago, a stamt%d do Oslo. Nawet 
drobny ubytek lakieru dyskwali'kuje dany 
element z wdro&enia do produkcji i skutku-
je jego przeprojektowaniem, a w skrajnych 
przypadkach – zmian% dostawcy.

Fabryka

Tu& obok laboratorium znajduje si# sta-
nowisko monta&u diamentowych kopu$ek. 
Zajmuje si# tym ma$a grupa najlepiej wy-
szkolonych pracowników. Poniewa& pro-

ces w znacznej cz#!ci odbywa si# r#cznie, 
wszyscy musz% mie" nies$ychanie pewn% 
r#k# i anielsk% cierpliwo!". Mimo to, od 
czasu do czasu któremu! zdarza si# zepsu" 
delikatn% membrank# lub po prostu tra'" 
na cz#!" uszkodzon% w transporcie. Ele-
menty te tra'aj% do kosza.

Diamentowe membrany przyje&d&aj%  
z zewn%trz, a powstaj% w procesie tak skom-
plikowanym, &e nie b#d# si# nawet stara$ go 
opisa". Ciekawostk% s% specjalne pude$ka 
u&ywane w trakcie przewo&enia. Na pla-
stikowych pier!cieniach rozwija si# dwa 
kawa$ki folii, a membrany le&% zawieszo-
ne w powietrzu mi#dzy nimi, nie stykaj%c 
si# z twardymi elementami. Opakowania 
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te zosta$y pierwotnie zaprojektowane dla 
szwajcarskich producentów zegarków i s% 
u&ywane do transportu delikatnych cz#!ci 
mechanizmów. Diamentowa membranka 
ma odpowiednie w$a!ciwo!ci mechaniczne 
z punktu widzenia odtwarzania wysokich 
tonów, ale jest te& bardzo krucha. Przypo-
mina skorupk# jajka i $amie si# w podobny 
sposób. Wiem, bo jedn% osobi!cie zniszczy-
$em. Ju& wcze!niej zosta$a spisana na straty, 
bo nie przesz$a rygorystycznych testów.

Bardziej standardowo wygl%da proces 
produkcji kewlarowych membran !rednio-
tonowych i basowych sto&ków wykonanych 
najcz#!ciej z mieszanki w$ókien i pianki 
Rohacell. Okr%g$e plastry &ó$tej plecionki 
s% najpierw kszta$towane na specjalnych 
prasach, a nast#pnie przycinane i r#cznie 
nasycane substancj% wype$niaj%c%. Odbywa 
si# to przy u&yciu niewielkich p#dzelków.  
I tutaj ma$e zaskoczenie – na s%siednim sta-
nowisku mo&na by$o zobaczy" kewlarowe 
membrany pomalowane na czarno, a tak&e 
ciemnoniebieskie sto&ki wykonane od po-
cz%tku z plecionki o takim zabarwieniu. 

Przy monta&u przetworników B&W 
stosuje kody kreskowe i numery seryjne, 
które pozwalaj% zlokalizowa" podzespo$y 
na rynku docelowym. G$ównym powo-
dem takiego zabezpieczania g$o!ników 
jest zapobieganie ich niekontrolowanej 
dystrybucji. Firma nie chce, aby kolumny 
przeznaczone pierwotnie na rynek euro-
pejski tra'$y na przyk$ad do Azji. Kiedy 
klient odda kolumny do serwisu i zajdzie 

konieczno!" wymiany przetwornika, pro-
ducent na podstawie numeru seryjnego 
sprawdzi, czy kolumny faktycznie powinny 
si# tam znajdowa".

Obudowy

Najwi#cej czasu po!wi#cili!my na zwie-
dzanie linii monta&owej obudów serii 800. 
Pierwszym etapem jest zginanie du&ych 
p$yt MDF, b#d%cych jednocze!nie bokami 
i tyln% !ciank% skrzynek. Aby elementy si# 
nie po$ama$y, przyklejane s% do nich do!" 
grube arkusze specjalnego papieru, który po 
zako(czeniu formowania jest !cierany. Ze-
wn#trzna strona wygi#tej p$yty musi zosta" 
wyrównana i poddana piaskowaniu, a od 
wewn%trz frezuje si# w niej wy&$obienia do 
monta&u kratownicy Matrix. Firmowy sys-
tem wzmacniania skrzynek sk$ada si# z po-
nacinanych p$yt MDF, z których ka&da musi 
dok$adnie pasowa" do pozosta$ych. Nie 
mo&na wype$ni" szczelin klejem, bo kra-
townica nie zachowa odpowiedniej sztyw-
no!ci ani odporno!ci na rezonanse. Dlatego 
wykonaniem wewn#trznych frezów zajmuje 
si# sterowana komputerowo maszyna CNC, 
która tylko w czasie tego procesu musi 
zmienia" ko(cówk# narz#dzia a& siedem 
razy. Rowki maj% ró&ne wymiary i znajduj% 
si# w trudno dost#pnych miejscach.

Górne !cianki obudów s% klejone z 26 
warstw drewna i prasowane w maszynie 
ze specjalnymi kszta$townikami. Elemen-
ty kratownic Matrix wykonuje si# na ob-
rabiarce CNC o rozmiarach sporej ci#-
&arówki. Kiedy ju& wszystkie deseczki s% 
gotowe, obudowy klei si# na specjalnych 
stanowiskach, !ciska uchwytami i zostawia 
do wyschni#cia. Nast#pnym punktem pro-
gramu jest uk$adanie wewn%trz materia$u 
t$umi%cego, czyli w wi#kszo!ci przypadków 
kawa$ków szarej g%bki. W hali utrzymywa-
na jest sta$a temperatura i wilgotno!", o co 
dbaj% uruchamiane raz na kilka minut na-
wil&acze, zawieszone nad wszystkimi sta-
nowiskami. Wszystko odbywa si# tak, jak  

w Agerbæk. Jedyn% ró&nic% jest wywóz 
odpadów. W Anglii wszystkie skrawki  
i kawa$ki MDF-u s% wyrzucane na !miet-
nik, a stamt%d przechodz% do recyclingu. 
Du(czycy u&ywali ich do ogrzewania fa-
bryki zim%.

Znaczn% cz#!" zak$adu zajmuj% stanowi-
ska, na których obudowy s% wyka(czane. 
W ostatnich latach wzros$a popularno!" 
kolumn lakierowanych na czarno. Obecnie 
oko$o 60-70 % modeli z serii 800 to w$a!nie 
skrzynki w fortepianowej czerni. Proces 
przebiega wieloetapowo i wymaga wielo-
krotnego !cierania, wyg$adzania, nak$ada-
nia lakieru matowego i kolejnego wyg$a-
dzania, a kiedy na$o&ona jest ju& b$yszcz%ca 
warstwa czarnego lakieru, kolumny prze-
chodz% ogl#dziny, poprawki i d$ugotrwa$e 
polerowanie. Czas nie gra tutaj roli – ka&da 
obudowa kr%&y po hali do osi%gni#cia per-
fekcyjnego wygl%du. Pod wzgl#dem zajmo-
wanej powierzchni i liczby zatrudnionych 
pracowników sekcja lakiernicza wydaje si# 
nawet wi#ksza ni& cz#!", w której klei si# 
obudowy z pojedynczych deseczek. Liczba 
wykonanych w tygodniu skrzynek mo&e si# 
znacznie waha", ale w najbardziej udanym 
dniu ostatniego tygodnia przed nasz% wizy-
t% w Worthing bilans zamkn%$ si# w 9 sztu-
kach modelu 803, 10 pod$ogówkach 804, a& 
12 sztukach wypolerowanych monitorów 
805 i jednym g$o!niku centralnym HTM4. 
Zwa&ywszy na liczb# pracowników zatrud-
nionych w samym zak$adzie lakierniczym, 
trudno kogokolwiek pos%dza" o po!piech. 

Kolumny wyko(czone fornirem prze-
chodz% lakierowanie w specjalnej komorze 
ze zrobotyzowanym ramieniem nak$ada-
j%cym warstwy przezroczystego lakieru. 
Wje&d&aj% do niej na mechanizmie ta!mo-
wym, który obraca je o 180 stopni, po czym 
s% spryskiwane po raz kolejny.

Osobny akapit nale&a$oby po!wi#ci" wy-
konaniu Nautilusów i charakterystycznych 
g$ów g$o!ników !redniotonowych, jednak 
na zwiedzenie tej cz#!ci fabryki zabrak$o 
ju& czasu. Mo&na by$o jedynie zobaczy" 
stanowisko, gdzie ukszta$towane kolumny 
czekaj% na pokrycie pierwsz% warstw% lakie-
ru. Co ciekawe, od niedawna klienci mog% 
zamawia" je w dowolnych wersjach kolory-
stycznych. Z fabryki wyjecha$y na przyk$ad 
ró&owe Nautilusy kupione przez rosyjskie-
go milionera jako prezent urodzinowy dla 
córki i kolumny pokryte jasnoniebieskim 
lakierem pracuj%ce teraz jako nag$o!nienie 
prywatnego basenu.

Po przykr#ceniu g$o!ników i zwrotnic 
skrzynki przechodz% ostateczn% kontrol# 
jako!ci i test w komorze akustycznej wy-
posa&onej w bardzo czu$e mikrofony. Po-
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dobno za ich pomoc% mo&na wykry" nawet 
pojedyncz% niedokr#con% !rubk#. Du&e 
pod$ogówki s% przenoszone na pneuma-
tycznym podno!niku, którego rami# przy-
sysa si# do jednej ze !cianek i unosi ca$% 
konstrukcj# tak, aby pracownicy mogli bez 
trudu za$o&y" na nie ochronne pokrowce, 
a potem pozosta$e elementy opakowania. 
Tu& nad stanowiskiem, gdzie kolumny ko(-
cz% swoj% podró& po fabryce, znajduje si# 
wy!wietlacz, pokazuj%cy liczb# par kolumn 
przes$anych do magazynu danego dnia. Re-
kord to 35, ale pracownicy nie staraj% si# go 
pobi". Praca ma zosta" wykonana dobrze, 
nie szybko.

1RZRĂFL
Najwa&niejszym punktem wizyty w Wor-

thing by$a prezentacja kolumn nowej serii 
800D oraz jednego zupe$nie !wie&ego pro-
duktu – subwoofera DB1, który projekto-
wano równolegle z nowymi )agowcami. 
Jako swego rodzaju bonus mo&na by$o po-
traktowa" pokaz systemu kina domowego 
zbudowanego w oparciu o g$o!niki Custom 
*eatre – najbardziej zaawansowane mode-
le przeznaczone do monta&u w !cianie.

Odnowione )agowce brytyjskiej 'rmy 
nie ró&ni% si# diametralnie od poprzedni-
ków. Chyba najbardziej radykaln% zmian% 
jest odchudzenie topowej serii. Kilka mo-
deli zosta$o wycofanych z powodu nieza-
dowalaj%cych wyników sprzeda&y. W!ród 
nich, niestety, 801. Bowers&Wilkins cz#sto 
chwali$ si# obecno!ci% tych kolumn w stu-
diach nagraniowych Abbey Road, ale rynek 
okaza$ si# dla nich bezlitosny. I to pomimo 
faktu, &e w audio'lskich kr#gach osi%gn#$y 
status kultowych. Brytyjczycy uwa&aj%, &e 
801 sprzedawa$y si# s$abo z powodu nie-
przeci#tnych gabarytów i du&ej wra&liwo!ci 
na akustyk# pomieszczenia. Bli+niacze mo-
dele, wyposa&one w dwa mniejsze woofery, 
okaza$y si# $atwiej przyswajalne. Z oferty 
wypad$ te& jeden z g$o!ników centralnych  
i efektowy. Zmieniono równie& podej!cie 
do subwooferów.

Nowa seria 800D sk$ada si# z dwóch mo-
deli pod$ogowych z „g$owami”, dwóch w#&-
szych pod$ogówek w jednolitych obudo-
wach, jednego monitora, dwóch g$o!ników 
centralnych i subwoofera DB1.

:LÚFHM�GLDPHQWöZ
Diamentowe tweetery by$y dotychczas 

dost#pne tylko w najdro&szych modelach  
i zasadniczo sytuacja nie uleg$a zmianie, bo 
&adnego urz%dzenia z serii 800D nie mo&na 
nazwa" tanim. S#k w tym, &e dawniej bia-
$ych kopu$ek nie montowano na przyk$ad  
w monitorach, nie mówi%c o g$o!nikach 

efektowych. Pó+niej pojawi$a si# opcja 
805D, ale mi#dzy kolumnami z tweeterami 
wykonanymi z diamentu a zwyk$ymi mo-
nitorami z aluminiowymi gwizdkami by$a 
przepa!" – cenowa. Teraz diamentowy twee- 
ter b#dzie mo&na zobaczy" we wszystkich 
modelach topowej serii B&W. Ceny niektó-
rych na pewno wzrosn%, ale nie b#dzie ju& 
podzia$u na lepsze i gorsze )agowce.

Sam g$o!nik wysokotonowy zosta$ zmo-
dy'kowany. Najpierw in&ynierom Bowersa 
uda$o si# poprawi" jego dyspersj#. Wi#kszy 
k%t promieniowania spowodowa$ jednak 
spadek g$o!no!ci w pomiarach przeprowa-
dzanych na osi przetwornika, co trzeba by$o 
jako! nadrobi". Najprostszym sposobem 
by$o zastosowanie mocniejszego uk$adu 
magnetycznego, ale pojawi$ si# problem. 
Wszystkie tweetery Bowersa s% wyposa-
&one w specjalne tunele t$umi%ce energi# 
emitowan% przez tyln% stron# membrany. 
W ta(szych kolumnach nawet nie wida" 
tego rozwi%zania z zewn%trz, ale w serii 800 
kopu$ki s% zamkni#te w w%skich tubkach  
w kszta$cie rozci%gni#tej $ezki. W$a!nie  
z tego wzgl#du nie mo&na by$o zastosowa" 
du&ych magnesów. Zdecydowano si# wi#c 
na uk$ady neodymowe. Inaczej ni& w ma-
gnesach ferrytowych, wzrost si$y magne-
tycznej nie nast#puje wraz z przyrostem 
grubo!ci, a powierzchni. Konieczne sta$o 
si# zwi#kszenie liczby magnesów, ale w taki 
sposób, by nie blokowa$y rurki. Uda$o si# to 
zrobi" dzi#ki do$%czeniu drugiego magnesu 
obok oryginalnego uk$adu i dwóch kolej-
nych pier!cieni tu& za membran%. Prototyp 
okaza$ si# tak silny, &e w czasie testu jeden 
z pier!cieni dos$ownie wystrzeli$ z obudo-
wy g$o!nika, rani%c w g$ow# pracownic# 
Bowersa. Oby$o si# bez powa&niejszych 
obra&e(, ale wszystkie prototypy tra'$y do 
kosza, a tweeter wróci$ do dzia$u projekto-
wego, gdzie wzmocniono jego obudow#.

Przetworników !redniotonowych w$a!-
ciwie nie zmieniono. We wszystkich kon-
strukcjach za wyj%tkiem monitorów 805D  
i g$o!nika centralnego HTC4 widzimy kew-
larowe membrany na szcz%tkowym zawie-
szeniu FST. 

Zmiany zasz$y w budowie przetworników 
basowych. W kolumnach dwudro&nych 
starano si# stosowa" g$o!niki z cewkami  
o mo&liwie ma$ych !rednicach, natomiast  
w pozosta$ych rozmiary cewek zwi#kszo-
no do 38 mm, co poci%gn#$o za sob% ko-
nieczno!" gruntownego przeprojektowania 
magnesów. Teraz znajduj% si# wewn%trz 
cewek i s% z$o&one z dwóch pier!cieni dla 
zapewnienia sta$ego pola magnetycznego  
w obszarze ruchu cewki. Oczywi!cie prze-
k$ada si# to na bardziej liniow% prac# g$o-
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!nika, nawet przy maksymalnych wychy-
leniach. Daje tak&e bardziej dynamiczne  
i wolne od zniekszta$ce( brzmienie.

Filtry

Zwrotnice maj% by" wed$ug B&W tak 
proste, jak to tylko mo&liwe. Brzmi rozs%d-
nie, ale &eby wprowadzi" t# ide# w &ycie, 
trzeba by$o popracowa" nad kolumnami 
od strony akustycznej i stworzy" przetwor-
niki zachowuj%ce si# przewidywalnie nawet 
poza zakresem u&ytecznym. Dla brytyjskich 
in&ynierów spe$nienie tego za$o&enia nie 
stanowi a& tak du&ego problemu, bo projek-
tuj% kolumny od pocz%tku i maj% wp$yw na 
wszystkie etapy ich powstawania.

B&W chwali si# stosowaniem kondensa-
torów Mundorfa. W kolumnach serii 800D 
zastosowano te& nowe gniazda, wykonane 
ju& nie z mosi%dzu, lecz z miedzi beztleno-
wej. Prawdopodobnie maj% mniejszy wp$yw 
na brzmienie, ale mog% si# okaza" do!" nie-
wygodne, szczególnie przy monta&u wide-
$ek. Na ob$ych zakr#tkach nie wykonano 
&adnych zag$#bie(, wi#c mocne przykr#ce-
nie wtyków jest nieco k$opotliwe.

6XEZRRIHU\
Brytyjczycy postanowili wymieni" gam# 

subwooferów. Dotychczas uzupe$nia$y one 
ka&d% seri# kolumn i by$y przeznaczone 
dla klientów, którzy chcieli stworzy" pe$ny 
system kina domowego ze skrzynek ideal-
nie dopasowanych wzorniczo. Teraz B&W 
potraktowa$o g$o!niki basowe o wiele po-
wa&niej. Na pocz%tku planowano stworze-
nie jednego wzorcowego subwoofera, mo-
g%cego pracowa" we wszystkich systemach 
i z dowolnymi kolumnami. W przypadku 
bud&etowych zestawów by$oby to jednak 
zbyt kosztowne rozwi%zanie, wi#c zdecy-
dowano si# rozszerzy" seri#. Wzorcowy 
projekt zosta$ uko(czony i jest to w$a!nie 
DB1. Priorytetami by$y niewielkie roz-
miary, mo&liwo!" dostrojenia d+wi#ku do 
akustyki pomieszczenia i bezproblemowa 
wspó$praca z innymi kolumnami. Pierwsza 
litera w symbolu subwoofera to skrót od 
Digital Signal Processing (cyfrowe przetwa-
rzanie sygna$u), natomiast druga oznacza 
Balanced Drive. Rozwi%zanie to widzieli-
!my ju& w kulistym modelu PV1. Chodzi 
po prostu o ustawienie dwóch g$o!ników 
ty$em do siebie, aby si$y wytwarzane przez 
drgaj%ce membrany nie przenosi$y si# na 
obudow# i nie wprawia$y jej w drgania, ale 
wzajemnie si# znosi$y. B&W nie jest pierw-
sz% 'rm% stosuj%c% takie ustawienie woofe-
rów, ale najwa&niejsze nie s% rekordy, lecz 
skuteczno!" dzia$ania. Zalety systemu Ba-
lanced Drive wydaj% si# oczywiste. Brytyj-

czycy postanowili dodatkowo zabezpieczy" 
obudow# przed drganiami, wyposa&aj%c j%  
w wewn#trzne p$yty wzmacniaj%ce. Naj-
bardziej napracowali si# jednak ludzie od-
powiedzialni za cyfrow% obróbk# sygna$u  
i korekcj# akustyki pomieszczenia. 

Dla wymagaj%cych klientów instalacja 
subwoofera b#dzie prawdziw% frajd%. W ze- 
stawie dostajemy mikrofon pomiarowy, 
komplet kabli i przej!ciówek, a tak&e spe-
cjaln% kart# i oprogramowanie SubApp, 
pozwalaj%ce pod$%czy" basow% skrzynk# 
do laptopa. Instalacja przeprowadzona  
w ten sposób b#dzie wygl%da$a bardzo 
profesjonalnie. B&W s$usznie zauwa&a, &e 
podczas kalibrowania subwoofera za po-
moc% mikrofonów $atwo poprawi" brzmie-
nie w jednym miejscu, psuj%c je w pozosta-
$ych. Dlatego system wykonuje a& osiem 
pomiarów i wyci%ga z nich !redni%, a na-

st#pnie ustawia subwoofer tak, aby w &ad-
nym miejscu brzmienie si# nie pogorszy$o. 
U&ytkownik oprócz ustawiania mikrofonu 
ma tu niewiele do powiedzenia – wszystko 
odbywa si# automatycznie. Gdyby jednak 
kto! chcia$ wprowadza" dalsze zmiany i do-
stosowa" brzmienie do w$asnych preferen-
cji, w centrum dowodzenia s% jeszcze trzy 
niezale&ne korektory. 

B&W nie do$%cza do DB1 pilota t$uma-
cz%c, &e ten gad&et przydaje si# tylko raz, 
w momencie instalacji, a potem nadaje si# 
tylko do wyrzucenia.

W DB1 zastosowano dwa 30-cm prze-
tworniki o du&ym skoku. D$ugo wybie-
rano odpowiedni materia$ na membrany. 
Papierowe sto&ki cz#sto si# rozwarstwia$y 
i nie by$y wystarczaj%co sztywne, dlatego 
zdecydowano si# wykorzysta" sztywn% 
piank# Rohacell. Umieszczony w podstawie 
subwoofera wzmacniacz pracuje w klasie D 
(technologia IcePower) i dysponuje moc% 
1000 W. Wa&y 44 kg, ale ma zaskakuj%co 
ma$e gabaryty. Powinien si# bez problemu 
dopasowa" do ka&dego wn#trza.

Obserwacje z ods$uchu DB1 mo&na 
podsumowa" krótko – uda$o si#. Jeszcze 
wi#ksze wra&enie zrobi$a na mnie jednak 
prezentacja kolumn Custom *eatre. Nie 
jestem fanem kina domowego, ale w takim 
wykonaniu mnie przekona$o. Brytyjczy-
cy s% szczególnie dumni z modelu CT800, 
wyposa&onego w g$owy podobne do tych  
z klasycznych osiemsetek. Zawieraj% g$o!nik 
!redniotonowy i wysokotonowy, w którym 
nautilusow% tubk# zast%piono p$ask% spira-
l%. Spe$nia ona dok$adnie tak% sam% rol# – 
t$umi energi# tylnej strony membrany – ale 
pozwala zaoszcz#dzi" sporo miejsca. G$owy 
daj% si# obraca" w sporym zakresie, dzi#ki 
czemu skrzynki mo&na montowa" w !cianie 
p$asko i nakierowa" sam modu$ !rednio- 
-wysokotonowy na miejsce ods$uchowe.

3RGVXPRZDQLH
Fabryka w Worthing jest jak perfekcyjnie 

zaprojektowany mechanizm, którego ka&dy 
element pracuje bez zarzutu. W tym miej-
scu wszystko jest podporz%dkowane pomy-
s$om in&ynierów, a matematyczne podej!cie 
do rzeczywisto!ci i umi$owanie 'zycznej 
konstrukcji !wiata stanowi niemal religi#. 
Nie ma miejsca na przypadki i niedopowie-
dzenia. Chyba nawet liczba kopu$ek znisz-
czonych w transporcie zosta$a obliczona na 
podstawie analizy prawdopodobie(stwa. 
Nic dziwnego, &e produkty B&W s% per-
fekcyjne. Czy mo&na znale+" w nich dusz#? 
Wci%& nie wiem, ale ich konstruktorzy wie-
dz%, co robi% i nie dziwi# si# ludziom, którzy 
im ufaj%.  ■
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