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 pierwsz! cz"#ci! powy$szego 
twierdzenia nie sposób si" nie 
zgodzi%; w ko&cu urz!dzenia  

z Framingham w stanie Massachusetts 
do tanich nie nale$!. Natomiast co si" ty-
czy walorów brzmieniowych, to id! one 
w parze z urod! lifestylowych zestawów. 
Wystarczy kilkunastominutowy seans, by 
w!tpliwo#ci pierzch'y. Z tym wi"kszym 
zaskoczeniem przyj!'em pojawienie si" 
w ofercie poka(nego ustrojstwa kosztuj!-
cego zaledwie 1700 z'. Jak na t" )rm" –  
to prawie darmo. Czy$by urz!dzenia 
Amara Bose mia'y tra)% pod strzechy? 

Budowa
Bose Solo TV to nic innego jak do-

datkowy g'o#nik do telewizora. „E, te$ 
mi rewelacja” powiecie i… nie b"dziecie 
mieli racji.

Nowe urz!dzenie Bose na pierwszy 
rzut oka przypomina spory odtwarzacz 
CD, tyle $e pozbawiony wy#wietlacza. 

Wra$enie pot"guje zestaw analogowych  
i cyfrowych z'!cz na tylnej #ciance, a je-
dyny niepokój mo$e budzi% para otwo-
rów w kszta'cie rur wydechowych. S! to 
tunele rezonansowe, a ich specjalne wy-
pro)lowanie mia'o na celu wyelimino-
wanie podbarwie& niskich tonów.

Za 'ukowato wygi"tym frontem znaj-
duj! si" cztery g'o#niki w systemie Line 
Array. Rozwi!zanie wywodzi si" z na-
g'o#nienia profesjonalnego i polega na 
umieszczeniu blisko siebie, w jednej li-
nii, kilku przetworników, które dzi"ki 
szerokiemu k!towi promieniowania (do 
120 stopni) powinny dok'adne pokry% 
nag'a#niany obszar. Dodatkow! korzy-
#ci! takiego uk'adu jest mniejszy spa-
dek g'o#no#ci w miar" oddalania si" od 
(ród'a d(wi"ków. Prawid'owo zbudowa-
ny i skon)gurowany zestaw LA, dzi"ki 
szerokiemu i równomiernemu pokryciu 
„obs'ugiwanego” obszaru, zapewnia do-
bre brzmienie we wszystkich miejscach 

pomieszczenia. Istotn! wad! systemu 
jest w!ski k!t promieniowania w pionie, 
oscyluj!cy w okolicach 15 stopni. Aby 
temu zapobiec, w instalacjach estrado-
wych poszczególne modu'y stawia si" na 
sobie, przez co ich zasi"g w p'aszczy(nie 
wertykalnej zostaje zwi"kszony. W przy-
padku profesjonalnych instalacji modu'y 
g'o#nikowe sk'adaj! si" z wielu przetwor-
ników nisko-, #rednio- i wysokotono-
wych umieszczonych na ró$nych p'asz-
czyznach, za# ich budowa jest na tyle 
skomplikowana, $e systemy estradowe 
oparte na rozwi!zaniu Line Array pro-
dukuje tylko kilkana#cie )rm w #wiecie, 
m.in. JBL. W porównaniu z nimi g'o#nik 
Solo TV to amatorskie wprawki domo-
ros'ego wirtuoza lutownicy, ale podj"cie 
tego tematu przez Amara Bose #wiadczy  
o nowatorskim podej#ciu do zagadnie-
nia. Móg' przecie$ zrobi% zwyk'y g'o#nik 
centralny i te$ by'oby dobrze.

W #rodkowej cz"#ci obudowy znala-
z'o si" kilka modu'ów elektronicznych 
z zasilaczem, wzmacniaczem oraz prze-
twornikiem c/a. Bose Solo TV wyposa-
$ono jedynie w dekoder Dolby Digital, 
co dziwi o tyle, $e sporo p'yt Blu-ray jest 
nagranych w dts-HD.

Na tylnej #ciance ulokowano wszyst-
kie gniazda niezb"dne do pod'!czenia 
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Solo, a wiele ich tam nie ma: analogowe 
RCA, koaksjalne i optyczne wej#cie cyf- 
rowe oraz gniazdo zasilaj!ce (widoczne 
na zdj"ciu z'!cze USB s'u$y tylko do ce-
lów serwisowych). W rezultacie do Solo 
TV mo$na pod'!czy% ka$de urz!dzenie 
AV dysponuj!ce stosownymi wyj#ciami, 
czyli dowolny odtwarzacz DVD/Blu-ray 
lub telewizor. Mo$liwo#ci prze'!czania 
pomi"dzy nimi nie przewidziano.  

Do'!czony pilot jest tak prosty, $e 
prostszy by% nie mo$e. W'!cznik i re-
gulacja g'o#no#ci z przyciskiem „mute” 
to wszystko, ale niepoprawni wielbiciele 
gad$etów mog! do Solo dokupi% syste-
mowy sterownik Bose. Nie wiem tylko, 
po co.

.RQğJXUDFMD
Pod'!czenie dowolnego urz!dzenia do 

Solo TV b"dzie dziecinnie proste i nie 
ma co si" nad t! kwesti! rozwodzi%. Na 
uwag" zas'uguje natomiast sposób usta-
wienia g'o#nika.

W!ski k!t promieniowania pionowe-
go sprawia, $e urz!dzenie najlepiej jest 
umie#ci% dok'adnie na wysoko#ci uszu 
s'uchaczy. Kiedy wstajemy z kanapy, od-
biór na tyle si" pogarsza, $e nie ma co 
kombinowa% z niskimi stolikami.

Wzmocniona wewn"trznym o$ebro-
waniem pokrywa jest niezwykle sztyw-
na. Producent zapewnia, $e Solo TV bez 
uszczerbku na zdrowiu zniesie ci"$ar  
18 kg, dlatego zaleca ustawienie telewi-
zora bezpo#rednio na g'o#niku, chyba 
$e jego podstawa b"dzie wystawa'a poza 
obrys obudowy. Wtedy ekran mo$na 
powiesi% b!d( przestawi% Solo na osob-
n! pó'k", nale$y jednak pami"ta% o za-

chowaniu odpowiedniej wysoko#ci oraz  
odsuni"ciu go od tylnej #ciany pomiesz-
czenia co najmniej o pó' metra.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Do Solo TV podchodzi'em z du$!  

doz! nonszalancji. Prze$y'em mi'e za-
skoczenie.

Wbrew obawom urz!dzenie oferuje 
ca'kiem przyzwoit! stereofoni". Nie jest 
to poziom rozstawionych szeroko ko-
lumn, ale z odró$nieniem prawego i le-
wego kana'u nie by'o problemu. Dzi"ki 
systemowi LA miejsce najlepszego od-
s'uchu by'o na tyle szerokie, $e spokojnie 
pomie#ci'oby trzy osoby. Pozostali mo$e 

nie dostrzeg! wszystkich niuansów, 
ale doceni! popraw" dotychczasowe- 
go brzmienia telewizora. W porównaniu 
z montowanymi w nim g'o#nikami Bose 
Solo TV prezentuje poziom i#cie high- 
-endowy. Jest jak Krell przy komunijnym 
jamniku czy Avalony przy Altusach.

Czyste i plastyczne brzmienie ju$ od 
pierwszych chwil rozwia'o w!tpliwo#ci 
dotycz!ce przydatno#ci tego urz!dze-
nia. Cho% mówimy o punktowym (ródle 

d(wi"ku, w brzmieniu nie brakowa'o  
powietrza. Przejrzyste wysokie tony,  
czytelne dialogi i swoista energia bij!ca  
z nagra& dawa'y przyjemno#% ze s'u-
chania. Nic nie by'o sztucznie wyeks-
ponowane ani podrasowane. Równie$  
w zakresie basu Solo TV nie stara si" by% 
czym#, czym nie jest. Zamiast dudnie-
nia otrzymujemy krótki, konturowy bas. 
Wprawdzie w ekspresyjnych scenach )l-
mów wojennych brakuje solidnego wal-
ni"cia, ale nic nie stoi na przeszkodzie, 
by, dysponuj!c odtwarzaczem z wyj#ciem 
5.1, zaopatrzy% si" w subwoofer, cho%by 
najta&szy Velodyne, który jest wyposa-
$ony w pilot. Razem stworz! brzmienie  
w tej cenie nie do pobicia.
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Je$eli z jakich# wzgl"dów nie mo$ecie 
sobie pozwoli% na instalacj" wielokana'o-
w! ani nawet na przyzwoity zestaw stereo 
pod'!czony do ekranu, Bose b"dzie je-
dynym sposobem na uratowanie pieni"-
dzy wydanych na nowoczesny telewizor  
z marnymi g'o#niczkami. Zwa$ywszy na 
cen" i skuteczno#% dzia'ania Solo TV, 
wcale si" nie zdziwi", gdy faktycznie tra) 
do ka$dej wsi i przysió'ka. C.b.d.o.
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