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a akurat nie zaliczam si! do "adnej  
z kategorii, bo zawsze gustowa#em  
w mniejszych konstrukcjach, ale cz!$% 

moich kolegów jeszcze dzi$ uwa"a brzmie-
nie Altusów za niedo$cig#y wzór. I nie dzi-
wota – zawsze z rozrzewnieniem wspomi-
namy czasy, gdy wbiegali$my bez zadyszki 
na trzecie pi!tro.

Wspominki takie nasz#y mnie w chwi-
li, gdy wyj&#em z kartonów najnowsze (!) 
JBL-e. Spójrzcie sami: retro w czystej po-
staci.

Na fali wintyd"owych reminiscencji, 
przetaczaj&cych si! co rusz przez $wiat 
hi-fi, Amerykanie postanowili przypo-
mnie% jeden ze swoich najlepszych pro-
jektów. W 1968 roku rozpocz!to budow! 
monitorów studyjnych 4310 i 4311, które, 
po zaadaptowaniu do warunków domo-
wych, tra'#y na rynek amatorski pod na-
zw& L100 i L112. W owych czasach kobyla-
ste g#o$niki wpisywa#y si! w obowi&zuj&ce 
trendy wzornicze i osi&gn!#y spektakularny 
sukces. W latach 70. sprzedano ich ponad 
125 tysi!cy, a o wyj&tkowych w#asno$ciach 
brzmieniowych $wiadczy fakt, "e dobrze 
zachowane egzemplarze osi&gaj& dzi$ wy-
sokie ceny na rynku wtórnym.

Na pocz&tku lat 80. w laboratoriach 
w Northridge opracowano nowy model 
monitora studyjnego 4312, b!d&cy bezpo-
$rednim spadkobierc& przebojowego duetu 
4310/11. Cho% od jego premiery min!#o  
30 lat, a przez ten czas kolumny podda- 
no kilkunastu mody'kacjom (m.in. A, XP, 
MKII, SX, itd.), wci&" pojawiaj& si! nowe 
wersje. Testowana para z literk& „E” jest ich 
najnowszym wcieleniem.

Budowa
Po wyj!ciu monitorów z kar- 

tonów pojawi# si! problem  
z ustawieniem. Wprawdzie Altusy 
zwyczajowo l&dowa#y w meblo-
$ciankach z barkiem, ale z powo-
du braku takowej stan&#em przed 
dylematem: postawi% na pod#odze 
i narazi% si! na dudnienie basu, czy 
ulokowa% na standardowych pod-
stawkach pod monitory, ryzykuj&c 
upadek przy byle przeci&gu. Na po-
cz&tku wybra#em pierwsz& opcj!,  
z której natychmiast skorzysta# mój 
audio'lski kot Desmond. Wyrós# 
jak spod ziemi i zr!cznym susem 
znalaz# si! na jednym z g#o$ników. 
Z min& wyra"aj&c& najwy"szy sto-
pie( zadowolenia przywar# brzu-
chem do obudowy i nie by#o ludz-
kiej si#y, która mog#aby go od niej 
oderwa%. Si!gn&#em wi!c po osta-

teczny argument w postaci $wie"o otwartej 
puszki tu(czyka i korzystaj&c z chwilowej 
nieuwagi futrzaka, przykry#em kolum-
ny matami z g&bki. Przez reszt! wieczoru  
Desmond i klabzdrony JBL-a tworzy#y ma-
lownicz& kompozycj! przestrzenn&. Nieraz 
ju" mój ogoniasty towarzysz zaskakiwa# 
sw& intuicj&. Czy"by i tym razem wiedzia# 
o nich co$, co by#o ukryte przed ludzkim 
wzrokiem? Najwy"sza pora wzi&% w r!k! 
$rubokr!t.

Obudowy wykonano z MDF-u o grubo-
$ci 2 cm i wyko(czono porz&dn& oklein& 
imituj&c& drewno. Podobnie jak mia#o to 
miejsce w przypadku Altusów, do wybo-
ru jest tylko czer(. Maskownica trzyma 
si! frontów za pomoc& czterech krawiec-
kich rzepów, co jest chyba ewenementem 
na skal! $wiatow&. Ulokowana pomi!dzy 
bocznymi $ciankami, idealnie si! z nimi 
licuje i podkre$la oldskulowe wzornictwo. 
Na w&skim pasku wolnym od maskownicy 
znajdziemy kolejny patent rodem z lat 60. 
– regulatory $rednich i wysokich tonów. 
)eby jeszcze by#y ukryte z ty#u, tak jak  
w Vandersteenach, ale nie, dumnie pr!"& 
si! na froncie, jak gdyby chcia#y podkre$li% 
swoje 30-letnie dziedzictwo. 

W przedni& $ciank! wpuszczono trzy 
przetworniki, których uk#ad przypomina 
protoplastów z lat 60. Wysokie tony prze-
twarza 25-mm aluminiowo-magnezowa 
kopu#ka. Delikatn& foli! chroni przed 
uszkodzeniem plastikowa wypustka zinte-
growana z ko#nierzem otaczaj&cym g#o$nik. 
Neodymowy magnes zaopatrzono w spory 
radiator z metali lekkich. *rednic! pasma 

powierzono 12,5-cm g#o$nikowi z papiero-
wo-polimerow& membran& i odlewanym 
koszem. Umieszczono go w oddzielnej za-
mkni!tej komorze akustycznej wykonanej 
ze wzmacnianej pulpy celulozowej. Mate-
ria# ten #&czy lekko$% ze sztywno$ci& i jest 
odporny na rezonanse.

Bez w&tpienia najciekawszym g#o$ni-
kiem w tym towarzystwie jest 30-cm woo- 
fer. Karbowana bia#a membrana z du"& na-
k#adk& przeciwpy#ow& przywodzi na my$l 
legendarny model 4310 z 1968 roku, ale 
po wykr!ceniu przetwornika z obudowy 
przenosimy si! w XXI wiek. Najwi!kszym 
zaskoczeniem jest kszta#t kosza. Zw!"aj&cy 
si! do ty#u i p#ynnie przechodz&cy w radia-
tory, kojarzy si! z instalacjami samocho-
dowymi, gdzie bardzo dba si! o efektowny 
wygl&d. Trop jest w#a$ciwy, poniewa" tego 
typu konstrukcje JBL-a najcz!$ciej l&duj&  
w baga"nikach tuningowanych samocho-
dów. Ale gdzie w takim razie s& magne-
sy? S&, a jak"e, tyle "e neodymowe, dzi!ki 
czemu uda#o si! ograniczy% ich wielko$%  
i mas!. W tym niecodziennym przetworni-
ku zastosowano patent JBL-a o nazwie Dif-
ferential Drive wykorzystuj&cy podwójn&  
7,5-cm cewk!. Uzyskano w ten sposób wy-
sok& moc g#o$nika, obni"aj&c mas! kon-
strukcji. Niestety, jako$% kosztuje i woofery 
podnosz& cen! 4312 E.

Wn!trze obudów ob'cie wy#o"ono ma-
tami t#umi&cymi; owini!to nimi nawet 
wygi!t& rur! bas-re+eksu. Po#&czenia zre-
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alizowano cienkimi drucikami z miedzi 
beztlenowej. Potencjalni tunerzy b!d& 
mieli k#opot z dostaniem si! do potencjo-
metrów. Ja przynajmniej nie znalaz#em na 
to sposobu. 

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Jako "e nie targaj& mn& altusowe sen-

tymenty, do testu 4312 E podszed#em bez 
uprzedze(. Do my$lenia da# mi tylko kot, 
który w trakcie rozstawiania przeze mnie 
kolumn bezceremonialnie zaj&# moje miej-
sce na kanapie. Tym razem nie da# si! na-
bra% na sztuczk! z tu(czykiem i ods#uchy 
zacz!li$my we dwóch. 

Od pierwszych taktów „Mesjasza” Haen-
dla JBL-e dawa#y do zrozumienia, "e to nie 
ich klimaty. Brzmienie by#o wyg#adzone, 
z wypchni!t& $rednic& i przyci!t& dyna-
mik&. Nawet s#ynne „Alleluja” nie potra'-
#o tchn&% w nie "ycia, wi!c szybko da#em 
sobie spokój. Zamiast tego postanowi#em 
do#o"y% do pieca.

Nagranie „Tutti” Reference Recordings 
nawet z najwi!kszej zew#oki potra' zrobi% 
wydarzenie sezonu. Odtworzone na mo-

nitorach JBL-a zadzia#a#o jak przytkni!cie 
go#ego kabla z napi!ciem 380 woltów. Ko-
lumny w mgnieniu oka pozby#y si! ospa#o$ci 
i w tytu#owych orkiestrowych tutti eksplo-
dowa#y z si#& dynamitu.

Podkr!ci#em atmosfer! „Planetami” 
Holsta pod von Karajanem i wreszcie JBL-e 
odetchn!#y pe#n& piersi&. Pojawi#o si! po-
wietrze, przestrze(, drobne detale i dy-
namika zdolna przemeblowa% pokój. Nie 
ograniczy#em si! do „Marsa”, ale zahaczy-
#em o kilka dalszych cz!$ci. Gdy doszed#em 
do „Jupitera”, mia#em $wiadomo$% uczest-
niczenia w wydarzeniu, przynajmniej za 

te pieni&dze. Pod wzgl!dem dynamiki  
i rozci&gni!cia basu ameryka(skie moni-
tory pokaza#y poziom zarezerwowany dla 
du"ych pod#ogówek, a de'nicja detali oraz 
neutralno$% zdradza#y silne konotacje ze 
sprz!tem studyjnym. Tam nie ma miejsca 
na czarowanie miodn& $rednic&; w cenie 
jest bolesna prawda o nagraniach. Jako "e 
pod wzgl!dem jako$ci realizacji „Plane-
tom” z Deutsche Grammophon nie sposób 
nic zarzuci%, uczta by#a podwójna.

Rozochocony atmosfer& si!gn&#em po 
„Dzieci Sancheza” Chucka Mangione  
i w 'nale kot ju" nie wytrzyma#. Wsko-
czy# na jedn& z kolumn, u#o"y# si! na niej 
w pozycji S'nksa i z wyrazem najwy"szej 
rozkoszy przetrwa# bez ruchu ca#e trzy 
minuty i pi!% sekund. A ja razem z nim, 
tyle "e na kanapie. 

Po czym$ takim powinno si! zwin&% 
sprz!t, bo prawdopodobnie wi!cej si!  
z niego nie wyci$nie. Na mnie jednak cze-
ka#a jeszcze sterta p#yt. 

Klasyczny rock z lat 70. zabrzmia# wy-
$mienicie. Fantastyczny, mi!sisty dó#  
w po#&czeniu z ponadprzeci!tn& rytmicz-

no$ci& wprawi# w taniec nawet ko#atki "e-
ruj&ce w meblach. *wietna budowa sceny, 
z typowym ameryka(skim rozmachem, 
dodatkowo uatrakcyjnia#a przekaz, ale 
najwi!kszym atutem JBL-i by#a… mu-
zykalno$%. Tak, to nie pomy#ka. Dobrze 
zrealizowane nagrania chwyta#y za serce 
i wywo#ywa#y ciarki na plecach. Nawet 
$redniej jako$ci „A Night at the Opera” 
grupy Queen wprowadzi#a mnie w b#ogo-
stan. Ameryka(skie monitory skapitulo-
wa#y dopiero przy „Bursting Out” Jethro 
Tull. Nie wiem, czyja to „zas#uga”, ale kon-
cert Iana Andersona z kolegami zabrzmia# 
tak, jakby nagrano go w jakiej$ szopie  
w pocz&tkach ubieg#ego stulecia.

Po krótkiej przerwie przyst&pi#em do 
cz!$ci po$wi!conej muzyce jazzowej. Przy 
pierwszych d,wi!kach „Blue in Green”  
z „Kind of Blue” Davisa mój towarzysz od-
s#uchów po#o"y# brod! na #apie, przymkn&# 
oczy i popad# w koci& ekstaz!. To by#a ma-
gia. Delikatnie roz$wietlona tr&bka Mile-
sa wype#ni#a pokój, czas zwolni# bieg i na 
pi!% minut z ok#adem we trzech - Davis, 
Desmond i ja - wyl&dowali$my w nocnym 
klubie, ciemnym od papierosowego dymu, 
z ostatni& par& ta(cz&c& na parkiecie.  
A pó,niej znowu by# ponury, listopadowy 
dzie( i nieustawne klabzdrony na $rodku 
pokoju. Pozosta#y jednak wspomnienia,  
a te s& pono% najcenniejsze.

.RQNOX]MD
Z niek#amanym "alem odda#em pot!"-

ne monitory dystrybutorowi, bo niecz!sto 
tra'aj& si! równie udane zestawy w nie-
wygórowanej cenie. Ca#e szcz!$cie, "e nie 
mam meblo$cianki, bo musia#bym sto-
czy% ci!"k& walk! wewn!trzn& i nie jestem 
w stanie przewidzie% jej wyniku.
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Dane techniczne:

6NXWHF]QRĂÊ��� 93 dB 

,PSHGDQFMD��� 6 omów 

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 40 Hz – 40 kHz

5HN��PRF�Z]P���� do 200 W

:\PLDU\��Z�V�J���� 59,7/36,2/30 cm

0DVD��� 17,9 kg

Ocena:
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