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eria Loft pojawi!a si" dos!ownie 
kilka miesi"cy temu. Tworz# j# 
wysokie, trójdro$ne pod!ogówki, 

dwa modele podstawkowe, g!o%nik cen-
tralny i aktywny subwoofer. Do testu 
dostarczono pierwsz# z wymienionych 
konstrukcji.

Budowa
Trójdro$ne kolumny z g!o%nikami 

basowymi na bocznych %ciankach na 
zdj"ciach wygl#da!y elegancko. Wy-
ko&czenie czarn# foli# winylow# mo$e 
nie jest spe!nieniem marze& estetów, 
ale wynika z kalkulacji kosztów. JBL 

rzadko rozpieszcza klientów 
fornirami, stawiaj#c ra-

czej na porz#dne przetworniki w!asnej 
konstrukcji. Tak jest i tym razem, ale 
przy cenie 2098 z! nie mo$na narzeka'. 
Inna sprawa, $e stolarka jest precyzyj- 
na. Nie wida' niedoskona!o%ci nawet 
na kraw"dziach obudów, a kolumny s# 
ci"$kie i sztywne. 

Nowoczesne proporcje uzyskano 
dzi"ki przeniesieniu wooferów na bocz-
ne %cianki. Jeden znajduje si" niemal  
przy samej pod!odze, a ten z przeciwnej 
strony – jakie% 20 cm wy$ej. 

Na przedniej %ciance umieszczono a$ 
trzy 10-cm przetworniki %redniotono- 
we i 25-mm kopu!k" z p!ytkim falowo-
dem EOS. Je%li chodzi o materia!y na 
membrany, JBL pozostaje wierny powle-
kanej celulozie, któr# nazywa PolyPlas. 

Wszystkie g!o%niki maj# blaszane kosze  
i magnesy bez ekranowania. Jako ma-
teria! t!umi#cy zastosowano sztuczn#  
wat", do%' szczelnie wype!niaj#c# obu-
dowy.

Z ty!u ulokowano dwa tunele rezo- 
nansowe i pojedyncze gniazda przyj-
muj#ce dowolne ko&cówki. Jako $e  
kolumny s# relatywnie wysokie i smu-
k!e, w komplecie znajdziemy par" co-
ko!ów stabilizuj#cych, w które mo$na 
wkr"ci' kolce.

Parametry sugeruj#, $e z Loftami 50 
poradzi sobie ka$dy wzmacniacz. 91 
dB skuteczno%ci i o%mioomowa impe- 
dancja nominalna to warto%ci, któ-
re przyci#gn# nawet amatorów lamp.  
Z tranzystorowym Creekiem Destiny 2 
koncertowe poziomy g!o%no%ci mo$na 
by!o osi#gn#' ju$ przy potencjometrze 
ustawionym na jedenast#. Przes!anie 
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jest proste: nawet je%li dysponujecie s!a-
bym wzmacniaczem, b"dziecie mogli 
rozkr"ci' w domu dyskotek".

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Loft 50 zagra!y dynamicznie i kon-

certowo. Zupe!nie, jakby chcia!y powie-
dzie', $e maj# w g!"bokim powa$aniu 
audiofilskie teorie o wysokiej wierno%ci  
i zgodno%ci z akustycznym 

wzorcem. Nie po to si" przecie$ mon-
tuje w skrzynkach dwa 16,5-cm woofe-
ry, $eby bas by! jedynie dope!nieniem 
%rednich tonów. Tutaj dolna cz"%' pa-
sma pracuje na pe!nych obrotach, przy 
czym szczególnie uwypuklony jest %red-
ni podzakres. Zdarza mu si" przeci#-
gn#' wybrzmienie, ale to raczej efekt 

przyj"tej koncepcji ni$ niedo-
ci#gni"cie. Poza tym nie s# 

to kolumny dla me-
lomanów s!uchaj#-
cych wy!#cznie jazzu  
i klasyki. Co wi"cej, 
otwarcie si" do tego 
przyznaj#. S!yszymy 
mocno uderzaj#cy 

dó! i wiemy, $e na takim sprz"cie przez 
90 % czasu b"dzie odtwarzany hip-hop, 
trance, g"sta elektronika, rock albo me-
tal. To nie s# kolumny dla grzecznych 
ch!opców.

Przeciwwag# dla nieco napompowa-
nego basu s# $ywe i rozdzielcze wysokie 
tony. Chwilami jest ich troch" za du$o, 
ale jestem przekonany, $e to równie$ 
by!a %wiadoma decyzja konstruktora. 
JBL-e graj# tak, jakby%my we wzmac- 
niaczu w!#czyli loudness. Gdyby w na-
szej tabelce zamiast neutralno%ci figu-
rowa!a ocena za efektowno%', posta- 
wi!bym pi#tk" z plusem. Dla wielu osób 
nie liczy si" przecie$ idealnie p!askie pa-
smo przenoszenia ani brak s!yszalnego 
podzia!u mi"dzy g!o%nikami, prawda? 
Na jednego mi!o%nika audiofilskiej wier-
no%ci przypada pewnie kilku amatorów 
mocnych wra$e&, $#dnych masuj#cego 
brzuch basu wysokich tonów na grani-
cy ostro%ci. Rozumiem to, bo kiedy id"  
do klubu, nie chc" garniturów ani kul-
turalnego grania. Licz# si" atrakcje.  
A w Loftach  JBL-a atrakcji jest co nie-
miara. I za to ludzie je polubi#.
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Jako mieszkaniec du$ego bloku zaczy-

nam si" jednak obawia', $e dzi"ki takim 
produktom mój spokój zostanie zak!ó-
cony. Je%li za nieco ponad 2000 z! mo$-
na kupi' kolumny, które robi# w domu 
dyskotek", a na dodatek nie wymagaj# 
pot"$nego wzmacniacza, to za rok przy-
jemne letnie wieczory mog# wygl#da' 
zupe!nie inaczej.

JBL Loft 50
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Dane techniczne:
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