Test głośnik Bluetooth

Do tej pory omijał nas zaszczyt testowania
przenośnych głośników Bluetooth, co wcale nie znaczy,
że nie dostrzegaliśmy ich obecności.
Wraz z rozwojem techniki cyfrowej zastąpiły one
przenośne radyjka tranzystorowe. Pojawienie się
w redakcji „oscypka” JBL-a przywołało
wiele wspomnień z młodości…
Mariusz Zwoliński
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latach 70. XX wieku najgorętszymi urządzeniami
grającymi były wielkie
stereofoniczne radiomagnetofony, upstrzone światełkami, pokrętłami i przyciskami,
gwarantujące więcej hałasu niż muzyki.
Urządzenia owe zostały spopularyzowane
głównie przez amerykańskie kino klasy B,
gdzie widok dobrze umięśnionego, ciemnoskórego młodzieńca dźwigającego na ramieniu owo ustrojstwo, był stałym elementem scen rozgrywających się w dżunglach
metropolii. Z tego względu zyskały one
miano ghettoblasterów lub boomboksów.
W Polsce, ze względu na zaporową
cenę w dolarach, klasyczne boomboksy
były najczęściej obiektem westchnień,
ale ich monofoniczni kuzyni, klepani
na licencji Grundiga, trafili niemal pod
każdą strzechę. Wprawdzie wbudowane
magnetofony zżerały baterie z prędkością
wygłodzonego piekarnika – co w zasadzie
wykluczało ich przenośny charakter – ale
już samego radia można było słuchać
w plenerze przez dobrych kilka godzin.
Mijały dekady, kasety magnetofonowe
trafiły do muzeów i gdy już się wydawało,
że los boomboksa jest przesądzony, świat
ujrzały przenośne głośniki Bluetooth.
Wyścig ulicznych hałaśników wszedł na
nowy poziom.
Największym problemem przenośnych
głośników Bluetooth jest zwykle kiepski
dźwięk. Przy ich projektowaniu priorytetem są zazwyczaj kompaktowe gabaryty
oraz maksymalna mobilność, co skutkuje brzmieniem na poziomie murarskiego
radyjka. Kieszonkowe pierdzidełka są
praktycznie pozbawione niskich tonów,
a dodawanie membran biernych wielko-

ści kapsli dodatkowo pogarsza sprawę.
JBL postanowił wyłamać się z tego niechlubnego kanonu i opracować głośnik
Bluetooth, oferujący naprawdę porządne granie. Jak łatwo się domyślić, w jego
wypadku mobilność została przesunięta
bliżej końca listy priorytetów.

Oglądamy
Choć może zdjęcia w pełni tego nie
oddają, Xtreme 2 jest duży i ciężki. Grająca tuba JBL-a waży blisko 2,5 kilo, ma
prawie 14 cm średnicy i 30 cm długości,
co uniemożliwia schowanie jej nawet
w największej kieszeni. Dlatego naturalnym środowiskiem pracy Xtreme 2 wydają się mieszkania, ewentualnie przydomowe balkony i tarasy. Gdyby jednak ktoś
chciał go zabrać na wycieczkę, producent
dołącza w wyposażeniu estetyczne stalowe uchwyty i szeroki pas do przewieszenia
przez ramię. Na wszelki wypadek dołączono do niego otwieracz do kapsli...

Korpus Xtreme 2 oklejono mocną
tkaniną o grubym splocie. Pod wodoszczelną klapką umieszczono gniazda,
w tym pełnowymiarowe USB-A. Wewnątrz znalazł się akumulator o pojemności 10 tys. mAh, wystarczający na około
15 godzin pracy. Przenośny JBL może służyć także jako powerbank dla smartfonów.
Zewnętrzne krawędzie wykończono
twardym, odpornym na uderzenia silikonem. W połączeniu z wodoodpornością
na poziomie IPX7, gwarantującą ochronę
przed skutkami zanurzenia w wodzie na
głębokość do 1 metra przez pół godziny,
Xtreme 2 zniesie nawet trudne warunki
pracy. Nie namawiam do zabierania go
na plażę i „umilania” wypoczynku bliższej
i dalszej okolicy, ale w czasie towarzyskich
imprez w ogrodzie może się okazać niezastąpiony. W przypadku gwałtownej letniej burzy, kiedy najpierw trzeba ratować
garderobę małżonki oraz wiktuały, dzięki
wodoszczelności będzie mógł zejść z pola
bitwy jako ostatni.

p Silikonowe krawędzie
boczne skutecznie chronią membrany przetworników niskotonowych.

Dźwięk wytwarzają dwa głośniki wysokotonowe o średnicy 20 mm oraz para
70-mm wooferków. Niskie tony dodatkowo wspomagają dwie membrany bierne. Do sterowania przetworników służy
wzmacniacz o mocy 2 x 20 W, jednak by
ją osiągnąć, trzeba podłączyć głośnik do
gniazdka w ścianie. Jeśli komuś mało, to
za pomocą firmowej aplikacji Connect+
może bezprzewodowo połączyć ze sobą
nawet 100 takich urządzeń i nagłośnić
choćby wesele. Zabawę w domorosłego didżeja ułatwi możliwość jednoczesnego podłączenia do Xtreme 2 dwóch
różnych źródeł, np. laptopa i tabletu.
W warunkach terenowych, czyli na zasilaniu akumulatorowym, moc JBL-a
t Głośnikowi JBL-a niestraszna
nawet kąpiel w basenie.
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u Członkowie WOT
i komandosi
mogą używać
wersji maskującej.

nieco spada, ale i tak nie brakuje mu
pary. Bo Xtreme 2 gra tak, jakby się napił magicznego wywaru Panoramiksa.

Gramy
Trudno się rozwodzić na temat walorów brzmieniowych przenośnych głośników Bluetooth z jednego prostego powodu: muzyka przesyłana z równie prze-

p Szeroki pasek ułatwia zabranie
Xtreme 2 w plener.

nośnego źródła, jakim jest smartfon, jest
tak kiepskiej jakości, że nie należy się
spodziewać cudów.
Drugim, różnie ważnym, czynnikiem
wpływającym na brzmienie jest to, że
nawet najlepszej jakości nagrania, słuchane w plenerze, tracą większość atutów ze względu na otwartą przestrzeń.
W takiej sytuacji należy zapomnieć
o audiofilskich dąsach i po prostu dać
się ponieść muzyce. I właśnie na takie
okoliczności przyrody JBL nadaje sie
znakomicie.
Jako że z założenia jestem przeciwny
traktowaniu smartfonów jako podsta28
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wowego źródła nagrań, większą część
czasu „oscypek” spędził w domu, w towarzystwie laptopa. Nie będę się jednak
wygłupiał i opisywał aspektów brzmienia w kategoriach audiofilskich – to po
prostu nie ten segment sprzętu. Trudno
tu przecież mówić o stereofonii, mikrodynamice czy budowaniu wrażenia występu na żywo. Xtreme 2 ma jednak inne
atuty, obok których nie sposób przejść
obojętnie.
Jego charakter można określić jako
stricte rozrywkowy. Bas jest wyeksponowany, ale bez przesady. Nie przypomina odgłosów towarzyszących kopaniu

w kartonowe pudło ani dudnienia taniego samochodowego subwoofera, lecz
soczysty kawałek rockowego mięsa. Ale
nie tylko. Czytelność średnicy i obecność
wysokich tonów spokojnie wytrzymują porównanie z miniwieżą w zbliżonej
cenie, firmowaną przez renomowanego
producenta. Błyszczące jazgotniki z supermarketu mogą się poddać bez walki.
W dodatku JBL potrafi zagrać naprawdę
głośno i bez wyraźnych zniekształceń.
Bez problemu nagłośnił dwudziestometrowy pokój, nie wspominając o mniejszej sypialni. Dlatego, moim zdaniem,
Xtreme 2 z powodzeniem może pełnić
funkcję tradycyjnej miniwieży w pokoju nastolatka, zwłaszcza że jego jakość
od plastikowych komputerowych głoś-

p Uwaga: czerwona wersja
podobno gra głośniej.

niczków z pseudosubwooferami dzieli
przepaść.

Konkluzja

Zupełnie przyzwoita funkcjonalność,
połączona z zaskakująco dobrym brzmieniem i zdolnością relatywnie głośnego
grania bez zniekształceń, czynią z JBL-a
Xtreme 2 urządzenie warte zainteresowania. W porównaniu z dalekowschodnią
masówką wydaje się drogi, ale bez zbytniej egzaltacji można uznać, że to Cadillac wśród głośników Bluetooth.

p Dołączony otwieracz do butelek
w pewnych okolicznościach przyrody
bywa niezastąpiony.

JBL Xtreme 2
Cena:

1299 zł

Dane techniczne:
Głośniki niskotonowe: 2 x 70 mm
Głośniki wysokotonowe: 2 x 20 mm
Moc:
2 x 20 W (RMS, tryb AC)
Pasmo przenoszenia: 55 Hz – 20 kHz
Sygnał szum:
> 80 dB
Wersja Bluetooth:
4.2
Akumulator:
litowo-jonowo-polimerowy
(10000 mAh)
Czas ładowania:
3,5 godziny
Czas pracy: 	do 15 godzin
(zależnie od głośności
i odtwarzanych treści)
Funkcja powerbanku: tak, przez USB
(5 V/2 A maks.)
Wymiary (w/s/g):
13,6/28,8/13,2 cm
Masa:
2,4 kg
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Świętujemy 40 Lat
Umiejętności i Pasji
Seria KI Ruby

TYLKO W POLSCE

PAKIET VIP

Kiedy umiejętności i pasja idą w parze, spodziewaj się arcydzieła. Przedstawiamy zintegrowany wzmacniacz PM-KI Ruby i SA-KI Ruby, odtwarzacz Super
Audio CD z DAC. Z okazji swojego rubinowego jubileuszu, 40 lat współpracy z Marantz, Ken Ishiwata i jego śmiały zespół stworzyli te dwa nowe audiofilskie
klejnoty z ręcznie wyselekcjonowanych i wyprodukowanych na zamówienie komponentów, stworzonych wprost do przenoszenia wszystkich emocji
muzycznych. Seria KI Ruby jest precyzyjnie wykonana i wirtuozersko dostrojona, tak aby dostarczyć najbardziej przyjemny dla ucha dźwięk i wzmocnić jego
odbiór przez Twoje zmysły. Każdy z nowych komponentów będzie dostępny w ściśle ograniczonej edycji 1000 egzemplarzy. Zarezerwuj swój już teraz,
ponieważ muzyka ma znaczenie – a wartość pozostaje.

www.marantz.pl

Gdynia: ALBATROS GDYNIA, ul. Wójta Radtkego 29/35, +48 58 558 40 58; KEZARD, Al. Zwycięstwa 197, +48 58 561 47 56; Katowice: MEGA-HZ, ul. Słowackiego 39, +48 32 253 88 64; STUDIO HI-FI, ul. Przemysłowa 3,
+48 32 256 03 40; Konin: AUDIO-MIX, ul. Jasna 2, +48 632 406 985; Kraków: AUDIOTRENDT, ul. Sołtysowska 35A, +48 12 686 10 15; Poznań: AUDIOPLAZA, ul. Krzyżowa 8, +48 616 496 058; KORIS, ul. Umultowska
39, +48 618 472 663; Rzeszów: NAUTILUS 2, ul. Lwowska 78c, +48 17 858 61 47; Warszawa: AUDIOPOLIS, ul. Spartańska 5a, +48 22 823 50 26; HIFI SYSTEM, ul. Ostródzka 273/1, +48 503 157 503; MARANTZ SALON
FIRMOWY, ul. Poznańska 24, +48 22 628 38 40; MEDIA-CENTRUM, ul. Morcinka 5 lok 13, +48 22 868 37 09; Wrocław: MDB AUDIO, ul. Gwarecka 2B, +48 71 711 17 19
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