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N ajproÊciej mówiàc, jest to po-
wi´kszona stacja do iPoda. Wy-
glàda tak samo jak testowane 

jakiÊ czas temu modele SoundDock 
i SoundLink, ale jest od nich wi´ksza. I to
sporo. Ostatnio wsz´dzie widaç takà ten-
dencj´: powi´kszyç rogalika o 5 %, pod-
nieÊç cen´, a ˝eby jeszcze dobiç klienta,
wype!niç go gorszym nadzieniem. Tutaj
natomiast ró˝nic´ widaç i czuç od razu.
Ma!y SoundDock to radyjko, które mo˝-
na postawiç na biurku w pracy. Dziesiàt-

ka to ju˝ powa˝ne, ci´˝kie urzàdzenie,
któremu najlepiej zarezerwowaç miejsce
na komodzie. Stacja ma wielkoÊç du˝ej
drukarki i wa˝y ponad osiem kilo.

IloÊç przycisków ograniczono… do ze-
ra. Audiofilskie wzmacniacze, wyposa˝o-
ne we w!àcznik i dwa pokr´t!a, b´dà przy
niej wyglàdaç jak skomplikowane maszy-
ny szyfrujàce. W mniejszych modelach 
z boku umieszczano dwie ga!ki do regu-
lacji g!oÊnoÊci. Tutaj nawet z nich zrezy-
gnowano, pozostawiajàc u˝ytkownikom

tylko mo˝liwoÊç sterowania pilotem. 
Lepiej go nie zgubiç. JeÊli to si´ stanie,
a stacja b´dzie wy!àczona, to koniec. 
A trzeba dodaç, ˝e leniuch jest ma!y, p!a-
ski i lekki jak piórko. Na szcz´Êcie upa-
dek z biurka na twardà pod!og´ nie 
zrobi mu krzywdy. Mam wiele d!ugopi-
sów, które wa˝à wi´cej.

Wyposa˝enie jest skromne. Z ty!u
znajdziemy ma!y jack dla dodatkowego
êród!a dêwi´ku, z!àcze USB do aktualiza-
cji oprogramowania, gniazdo zasilajàce 
i kompozytowe wyjÊcie wideo na wypa-
dek, gdybyÊmy chcieli wyÊwietliç mate-
ria!y z iPoda na ekranie telewizora. Ze-
staw dostarczony do testu zawiera! te˝
modu! Bluetooth, który mo˝na wpiàç 
w miejsce iPoda i odtwarzaç muzyk´ na
przyk!ad z telefonu komórkowego. Pro-
ducent przyznaje, ˝e w przysz!oÊci w jego
ofercie mogà si´ pojawiç urzàdzenia
kompatybilne z tym systemem albo ko-
lejne tego typu przystawki. To chyba
w!aÊciwy kierunek, bo jeÊli wydajemy

Test stacja dokujàca

W katalogu Bose znajdziemy m.in. g!oÊniki 
komputerowe, s!uchawki z aktywnà redukcjà szumu,
minimalistyczne systemy AV, mikrosystemy 
Wave oraz ca!à gam´ eleganckich stacji, 
przeznaczonych do odtwarzania muzyki z iPoda 
lub komputera. Najnowszym produktem 
z serii Digital Music Solutions jest SoundDock 10.
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Test stacja dokujàca

Bose SoundDock 10 
Dystrybucja: Bose
Cena: 3299 z!

Dane techniczne

WejÊcia: 3,5 mm jack
Zdalne sterowanie: +
Wymiary (w/s/g): 28,7/43,2/23 cm
Masa: 8,4 kg

ponad trzy tysiàce na stacj´ z g!oÊnikami,
dobrze by jà by!o wykorzystaç nie tylko 
z iPodem, ale na przyk!ad przesy!aç mu-
zyk´ z komputera.

G!oÊniki te˝ nie sà byle jakie. Nisko
schodzàcy bas ma zapewniç woofer
umieszczony z ty!u i po!àczony z tune-
lem rezonansowym Waveguide o d!ugo-
Êci… 132 cm! Z zewnàtrz nie zobaczymy
samego przetwornika – w tym celu trze-
ba odkr´ciç podstaw´ i tylnà Êciank´ 
SoundDocka 10, a nast´pnie zdemonto-
waç ci´˝kà metalowà pokryw´, która nie-
mal przylega do g!oÊnika. Jest ona w!aÊ-
ciwie poczàtkiem tunelu i przekazuje 
ciÊnienie wytworzone przez membran´
dalej do wn´trza urzàdzenia. 

Woofer ma oko!o 12 cm Êrednicy, gru-
be zawieszenie ze sztywnej pianki i twar-

dà membran´. Z przodu umieszczono
natomiast dwa g!oÊniki, które Bose nazy-
wa „twidlerami”. To po!àczenie prze-
twornika Êredniotonowego i tweetera,
ale szczegó!ów budowy producent ju˝
nie ujawnia, a do zas!aniajàcej je metalo-
wej siatki trudno si´ dobraç tak, ˝eby 
niczego nie zniszczyç. Có˝, nie od dziÊ
wiadomo, ˝e Bose chroni swoje rozwià-
zania. W koƒcu klienci p!acà g!ównie 
za nie.

Podobnie jest w tym przypadku. Mimo
s!usznych rozmiarów i masy, Sound-
Dock 10 wyglàda doÊç zwyczajnie. Nie
ma przyciàgajàcych wzrok wstawek 
z aluminium, akrylu czy drewna. Dosta-
jemy za to elegancki, kompaktowy sys-
tem, który powinien si´ wkomponowaç
w ka˝de wn´trze. Wygoda obs!ugi jest
znakomita, a g!oÊniki zapowiadajà cieka-
we wra˝enia. 

Brzmienie
Najwa˝niejsza ró˝nica w stosunku do

mniejszych stacji Bose le˝y oczywiÊcie 
w rozciàgni´ciu skrajów pasma. Z tech-
nicznego punktu widzenia SoundDock
10 to w!aÊciwie ma!y subwoofer z dwo-

ma dodatkowymi g!oÊnikami i gniaz-
dem dla iPoda. Nikogo wi´c nie powinno
dziwiç, ˝e niskie tony schodzà naprawd´
g!´boko. S!ysza!em wiele audiofilskich
monitorów, których bas nie zapuszcza!
si´ w rejony, które ten zestaw penetruje
bez zajàkni´cia. Dostajemy te˝ !adne 
wype!nienie, chocia˝ na szybkoÊç reakcji
mo˝na narzekaç. Z muzykà akustycz-
nà nie by!o problemu, ale w elektronicz-
nym materiale, gdzie basowe impulsy
nast´pujà po sobie bardzo szybko, 
SoundDock 10 si´ pogubi!. 

Na drugim skraju pasma dzieje si´ 
wiele. Tutaj w!aÊnie da si´ zauwa˝yç 
najwi´kszy post´p w stosunku do taƒ-
szych modeli. Ma!e systemy Bose zawsze
gra!y przyjemnie, ale najwy˝szych sk!a-
dowych po prostu brakowa!o. Tutaj 
od razu s!ychaç, ˝e wysokie tony prezen-
tujà zupe!nie inny poziom. A Êrednica?
Po prostu jest. Nie ma si´ do czego przy-
czepiç.

Sceny stereofonicznej w klasycznym
rozumieniu oczywiÊcie nie ma, ale
dêwi´k jest na swój sposób przestrzenny.
Muzyka swobodnie wydobywa si´ z tego
srebrnego pude!ka i wype!nia pokój. 
W ka˝dym razie nie mamy wra˝enia, jak-
by dêwi´k by! st!umiony i dochodzi! 
z dna kartonu po telewizorze.

Konkluzja
Dla wielu osób cena stacji b´dzie wy-

soka, poniewa˝ za podobne pieniàdze
mo˝na kupiç klasycznà miniwie˝´, w sty-
lu Yamahy MCS-1330 lub Denona
DF107. Bose ma jednak swoich wiernych
klientów.

SoundDock 10 z opcjonalnym
modu!em Bluetooth.

Skromnie i elegancko. 
Ale jeÊli pilocik si´ zgubi, 
to tragedia – stacja nie ma
˝adnych przycisków.

Skromne jest tak˝e 
wyposa˝enie, ale komu potrzeba
wi´cej gniazd do iPoda.


