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i!kszo"# rozwi$za% powstaje 
pod k$tem uzyskania wysokiej 

jako"ci d&wi!ku. Bose nie nale'y 
do (rm, które do zwyk)ych g)o"ników do-
rabiaj$ (lozo(!. Linie transmisyjne i mem-
brany bierne, którymi mo'na by si! chwali#, 
pozostaj$ przewa'nie zas)oni!te. Informacje 
prasowe te' s$ raczej pow"ci$gliwe i trudno 
w nich znale&# dok)adne opisy techniczne. 

Firma osi$gn!)a mistrzostwo w dwóch 
dziedzinach. Pierwsza to umiej!tno"# wydo-
bywania du'ego d&wi!ku z miniaturowych 
g)o"ników. Druga – praktyczne rozwi$za-
nia pozwalaj$ce )atwo zainstalowa# sprz!t  
w domu. W katalogu Bose znajdziemy wie-
le urz$dze%, które potra($ bezprzewodowo 
przesy)a# d&wi!k z komputera. Teraz w na-
sze r!ce tra()a stacja, dzi!ki której mo'na 
zabra# muzyk! na spacer.

Budowa
SoundLink to prostopad)o"cian, którego 

gabaryty mo'na porówna# do "redniej wiel-
ko"ci ksi$'ki. Wa'y troch! wi!cej, ale te' 
ma ok)adk!. Umieszczona z przodu twarda 
os)onka, obszyta ciemnoszar$ plecionk$, po 
odchyleniu mo'e pe)ni# funkcj! podstawki. 
Za klapk$ znajduje si! g!sta metalowa siatka 
maskuj$ca g)o"niki oraz w$ski czarny panel, 

zza którego prze"wituj$ symbole najwa'-
niejszych funkcji. W"ród nich wida# ozna-
czenia wej"#, wska&nik poziomu na)adowa-
nia wbudowanego akumulatora, wyciszenie  
i logo Bluetootha. Jak mo'na si! spodzie-
wa#, odpowiadaj$ one przyciskom na górnej 
"ciance. Oprócz wymienionych funkcji ulo-
kowano tu w)$cznik i regulacj! g)o"no"ci. 
Zabrak)o natomiast gra(cznej ilustracji si)y 
g)osu. Jaki jest poziom decybeli, dowiemy 
si! dopiero, gdy zaczniemy s)ucha#. Nylo-
nowa ok)adka jest zamykana magnetycznie, 
a kiedy j$ sk)adamy, urz$dzenie przechodzi 
w tryb u"pienia.

Na tylnej "ciance zobaczymy spory ka-
wa)ek metalowej siatki oraz pasek z ozna-
czeniami modelu i gniazdami. Do jedne-
go pod)$czamy du'y zasilacz wtyczkowy; 
drugie to wej"cie 3,5 mm, a trzecie – mikro 
USB, s)u'$ce do aktualizacji oprogramowa-
nia. Wszystkie akcesoria i kable znajdziemy 
w pude)ku. Do)$czono te' instrukcj! ob-
s)ugi. Jak to u Bose – ma)o skomplikowa-
n$. Musia)em z niej skorzysta# tylko przy 
pierwszej próbie pod)$czenia &ród)a blue- 
tooth. Przycisk na górnym panelu nale'a)o 
przytrzyma# kilka sekund. Symbol )$czno"ci 
bezprzewodowej zacz$) miga#, a stacja sta)a 
si! widoczna dla wyszukuj$cego j$ sprz!tu. 

Bose informuje, 'e SoundLink zapami!tuje 
do sze"ciu urz$dze%. Gdy raz nawi$'emy 
)$czno"# z danym &ród)em, pó&niej zostanie 
ono wykryte automatycznie.

Wed)ug deklaracji producenta, zasi!g 
)$czno"ci bezprzewodowej to nieco ponad 
9 m. W rzeczywisto"ci jest uzale'niony od 
tego, czy na drodze pomi!dzy stacj$ a &ró-
d)em nie ma przeszkód. Wbudowany aku-
mulator litowo-jonowy wystarcza na ponad 
trzy godziny odtwarzania z wysok$ g)o"no-
"ci$ i do o"miu godzin z normaln$.

SoundLink wykorzystuje rozwi$zanie, 
które widzieli"my w g)o"nikach Computer 
Music Monitor. Dwie eliptyczne membrany 
s$ wprawiane w ruch ci"nieniem wytwarza-
nym przez cztery g)o"niki pe)nopasmowe 
umieszczone z przodu.

SoundLink jest sprz!tem przeno"nym, 
wi!c uk)ad wspomagania basu nie wyma-
gaj$cy dodatkowych magnesów doskonale 
tu pasuje. Oszcz!dza miejsce i akumulator. 
Membrany bierne s$ ustawione dok)ad-
nie naprzeciw siebie, a przenoszone przez 
nie si)y wzajemnie si! znosz$. Dzi!ki temu  
SoundLink pozostaje stabilny.

SoundLink to elegancki gad'et wyko-
nany z du'$ dba)o"ci$ o detale. Wszyst-
kie elementy idealnie do siebie pasuj$; nic 
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nie odstaje ani nie trzeszczy. Ale da si! te' 
znale&# par! drobiazgów, które mo'na by 
poprawi#. SoundLink mia) by# g)o"nikiem, 
który zabiera si! pod namiot albo na wypad 
za miasto. Dlatego mo'liwo"# po)$czenia si! 
z telefonem komórkowym przez bluetooth 
lub wpi!cia kabla z wtykiem 3,5 mm wydaje 
si! wystarczaj$ca. Ale czy b!dzie to jedyna 
jego funkcja? Widz! te' dla niego wiele za-
stosowa% w warunkach domowych. Móg)-
by si! )$czy# nie tylko przez bluetooth, ale 
te' przez Wi-Fi. Uzyskaliby"my wówczas 
dost!p do plików z dysku sieciowego oraz 
internetowych rozg)o"ni radiowych. Nikt 
te' nie narzeka)by, gdyby w pude)ku znalaz) 
si! pilot. No i wska&nik poziomu g)o"no"ci, 

chocia'by w formie kilku poziomych dio-
dek. Na tym koniec uwag.

Standardowy SoundLink z ciemnoszar$ 
nylonow$ os)on$ kosztuje 1199 z). Wersja 
LX, wyko%czona ciemnobr$zow$ skór$, jest 
o 200 z) dro'sza.

Brzmienie
Spodziewa)em si!, 'e z niewielkich g)o"-

ników pop)ynie nieproporcjonalnie du'y 
d&wi!k i mia)em racj!. Bose produkuje bas, 
jakiego mo'na by si! spodziewa# po nie-

wielkich monitorach. Próbk! mo'liwo"ci 
SoundLinka dostaniemy ju' trzymaj$c go 
w r!kach, ale prawdziwe czary zaczynaj$ si!, 
gdy postawimy go przy "cianie. Audio(le, 
którzy szukali ma)ych g)o"ników graj$cych 
zdrowym basem i w ko%cu wydali na nie 
kilka tysi!cy z)otych, b!d$ si! zastanawia-
li, dlaczego inne znane (rmy nie stosuj$ 
podobnych rozwi$za%. Niskie tony Sound- 
Linka s$ zaskakuj$co g)!bokie i mi!siste. 
Czasami daje si! we znaki lekkie 
podbicie, ale nie powinno to niko-
mu przeszkadza#. 

Postanowi)em pos)ucha# albu-
mów, których normalnie u'ywam 
do sprawdzenia mo'liwo"ci sprz!-

tu w dziedzinie basu i przekona# 
si!, czy na którym" z nich us)ysz! 
jego ewidentny niedobór. Okaza)o 
si!, 'e SoundLink poradzi) sobie ze 
wszystkimi. Na niektórych p)ytach basowa 
podstawa nie by)a zaznaczona odpowiednio 
mocno, ale nie musia)em te' doszukiwa# 
si! jej na si)!. W tego typu urz$dzeniu to 
ogromne osi$gni!cie.

A co z pozosta)ymi aspektami brzmie-
nia? Spodoba)a mi si! "rednica. By)a lekko 
zag!szczona, a przy tym czytelna. Dla osób 

przyzwyczajonych do komputerowych g)o"- 
ników za 100 z) b!dzie to zupe)nie nowy 
"wiat. Wysokie tony troch! odstaj$ od resz-
ty. S)ycha#, 'e kwartet teoretycznie pe)no-
pasmowych g)o"ników "rednio sobie radzi 
z sybilantami. D&wi!k staje si! jeszcze przy-
jemniejszy, ale brakuje mu rozdzielczo"ci. 
Przyda)yby si! czytelniejsze detale. 

Dynamika – w porz$dku. Szczególnie  
w skali makro. SoundLinkowi uda)o si! wy-

pe)ni# d&wi!kiem 18-metrowy pokój. Kiedy 
si! stanie w wi!kszej odleg)o"ci od g)o"nika 
Bose, mo'na odnie"# wra'enie, jakby w po-
koju sta)a pe)nowymiarowa miniwie'a.

Konkluzja
Pozostaje pytanie, czy SoundLink jest 

wart swojej ceny? Znam wiele osób, które 
ch!tnie by go u'ywa)y. Mo'na go zabra# do 
pracy, postawi# na biurku, a po powrocie do 
domu wykorzysta# jako g)o"nik do sypialni. 
Im d)u'sza lista potencjalnych zastosowa%, 
tym )atwiejsza do prze)kni!cia wydaje si! 
jego cena. G)o"nik Bose gra na tyle dobrze, 
'e nie b!dzie tylko kolejn$ zabawk$.
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