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d pocz!tku mo"na si# by$o do- 
my%li&, "e chodzi raczej o wspó$-
prac# lub inwestycj#, ni" o pre-

zentacj# konkretnych produktów. Przed-
stawiciele 'rmy do ostatniej chwili trzymali 
szczegó$y w tajemnicy, ale przypuszczenia 
okaza$y si# prawdziwe. Amerykanie zdecy-
dowali si# uruchomi& we Wroc$awiu nowe 
centrum badawczo-rozwojowe. Ma si# 
ono mie%ci& w nowym kompleksie Green  
Towers.

Inwestycja
Dla miasta oznacza to utworzenie no-

wych miejsc pracy i kolejn! mo"liwo%& 

kreowania wizerunku Wroc$awia jako 
miejsca nowoczesnego i dynamicznego. 
Firma ma natomiast nadziej# na zwerbo-
wanie w krótkim czasie wielu m$odych ta-
lentów. Pocz!tkowo ich zadaniem b#dzie 
adaptowanie istniej!cych rozwi!za( Dol- 
by Labs. do takich urz!dze(, jak odtwa-
rzacze przeno%ne, telefony komórkowe, 
tablety czy odtwarzacze Blu-ray z dost#-
pem do internetu. Nast#pnie placówka ma 
by& systematycznie rozbudowywana.

Firma zapozna$a si# z warunkami inwe-
stycji w trzynastu europejskich miastach, 
a Wroc$aw okaza$ si# najbardziej atrak-
cyjny. Jej szefów przekona$a m.in. mo"-
liwo%& werbowania m$odych in"ynierów, 
dobra lokalizacja i infrastruktura oraz 
to, "e swoje oddzia$y ma tu wiele innych 
'rm z bran"y technologicznej. Ameryka-
nie przyznali, "e o ich wyborze w du"ym 
stopniu zadecydowa$o zaanga"owanie 
w$adz Wroc$awia i organizacji wspieraj!-
cych nowe inwestycje.

Je"eli chodzi o potencjalnych pracow-
ników, 'rma postanowi$a zabezpieczy& 
si# na przysz$o%&. Nawi!zano wspó$prac#  
z Politechnik! Wroc$awsk!, która ju" przy-
gotowuje kierunki studiów ukszta$towane 

pod k!tem pracy w przedsi#biorstwie ta-
kim jak Dolby Laboratories. In"ynierowie 
'rmy maj! równie" prowadzi& na uczelni 
wyk$ady.

Co dla klientów?
Wed$ug przeprowadzonych przez Ame-

rykanów bada( rynku, 8 na 10 klientów 
rozpoznaje mark# Dolby. Aby utrzyma& 
t# pozycj#, trzeba inwestowa& w nowe 
rozwi!zania. Amerykanie nastawiaj! si# 
g$ównie na urz!dzenia mobilne. Chc! 
poprawia& d)wi#k z laptopów, tabletów  
i smartfonów. Drugim rynkiem jest mu-
zyka s$uchana bezpo%rednio z sieci.

Wszystko to brzmia$o z jednej strony 
optymistycznie, ale z drugiej ogólnikowo. 
Dawniej na pytanie, czym zajmuje si# Do-
lby, mo"na by$o odpowiedzie& krótko: re-
dukcj! szumów w magnetofonach. Dzisiaj 
dzia$alno%& 'rmy stre%ci& znacznie trud-
niej. Wiadomo, "e opracowuje i sprzeda-
je rozwi!zania, które poprawiaj! d)wi#k  
w najró"niejszych urz!dzeniach – w sali 
kinowej, odtwarzaczu MP3, komputerze 
lub systemie AV. Dlatego wchodz!c do sali 
pokazowej, spodziewa$em si# ujrze& ma$y 
sklep elektroniczny, w którym wszystko 
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miga i gra. Prezentacja okaza$a si# bardzo 
skromna. Do dyspozycji by$y dwa smart-
fony z pod$!czonymi do nich s$uchawka-
mi oraz system 5.1. Firmie najwyra)niej 
nie chodzi$o o to, aby pokaza& przekrój 
sprz#tu wykorzystuj!cego jej patenty, lecz 
skupi& si# na tym, co wytwarza ona sama.

Rozwi!zania przeznaczone do sprz#tu 
przeno%nego przybli"y$ Michael Dalock- 
-Schmidt – menad"er PR-u na central-
n! Europ#. Krótko mówi!c: chodzi o to, 
aby brzmienie zwyczajnych, niedrogich 
urz!dze( i s$uchawek przetworzy& tak, 
by przypomina$o to uzyskiwane z dro"-
szego sprz#tu. W$a%nie z tak! sytuacj! 
mieli%my do czynienia i trzeba przyzna&, 
"e efekt by$ wyra)ny. Do prezentacji wy-
korzystano jedne z ta(szych s$uchawek 
Philipsa. Za naci%ni#ciem jednego przy-
cisku d)wi#k stawa$ si# g$#bszy, pe$niejszy 
i bardziej przestrzenny. Mo"na tu w$a%ci-

wie mówi& o zaawansowanym korektorze, 
pozwalaj!cym nie tylko wyrówna& pasmo 
przenoszenia, ale te" w$!czy& albo wy$!-
czy& opcje takie, jak uprzestrzennienie 
d)wi#ku, poprawa czytelno%ci dialogów 
czy efekt powoduj!cy poszerzenie skra-
jów pasma. U"ytkownik ma do dyspozy-
cji gotowe ustawienia albo dostosowanie 
ich do w$asnych preferencji. Ustawienia 
mo"na zapisa& pod dwiema pozycjami, co 
przydaje si#, gdy korzystamy na zmian#  
z dwóch par s$uchawek. 

Systemy tego typu b#d! sprzedawane 
producentom sprz#tu, a tak"e dostawcom 
sygna$u telewizyjnego, portalom udost#p-
niaj!cym muzyk# w sieci i podobnym in-
stytucjom. Przes$anie jest proste – klient 
widz!cy znaczek Dolby b#dzie wiedzia$, 
"e dzi#ki tym rozwi!zaniom dostanie nie-

co lepszy d)wi#k, tak jak kiedy% od razu 
kojarzy$, "e dzi#ki tej 'rmie b#dzie s$ysza$ 
mniej szumów z magnetofonu.

Poprawianie d)wi#ku p$yn!cego bez-
po%rednio z sieci jest dla 'rmy wyj!tkowo 
wa"ne, poniewa" coraz wi#cej urz!dze( 
jest pod$!czonych do internetu, a ludzie 
coraz rzadziej zapisuj! muzyk# i 'lmy na 
dyskach, wybieraj!c zamiast tego stre-
aming. Amerykanie nie zamierzaj! te" 
porzuca& swojego dorobku kinowego. 
Jest wi#c ma$o prawdopodobne, aby 'r-
mowe logo znik$o w najbli"szym czasie  
z frontów urz!dze( AV, p$yt DVD/BR czy 
sal kinowych. Gdzie jeszcze b#dzie si# 
pojawia& – zobaczymy. Mo"e dzi#ki wro-
c$awskiemu oddzia$owi nie b#dzie ju" dla 
nas wy$!cznie ameryka(skim wynalaz-
kiem.  ■
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