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Amerykanie do perfekcji dopro-
wadzili produkcj! kompletnych 
zestawów kina domowego, które 

s" #atwe do pod#"czenia, nie zajmuj" wie-
le miejsca i potra$" stworzy% namiastk! 
nag#o&nienia prawdziwej sali kinowej. 
Za#o'enia wydaj" si! proste, ale trzeba si! 
wykaza% du'" wiedz" i umiej!tno&ciami, 
'eby wprowadzi% je w 'ycie. Bose dyspo-
nuje wieloma ciekawymi rozwi"zaniami  
i ju' nie raz mieli&my okazj! si! przeko-
na%, 'e z niewielkich g#o&ników mo'na 
wydoby% du'y d(wi!k.

Najnowszy zestaw Lifestyle V35 na 
pierwszy rzut oka niewiele si! ró'ni od star-

szych modeli. Jego sercem jest... subwoofer. 
Zbudowany tak, aby mo'na go by#o przy-
sun"% do &ciany, a nawet ukry% pod sza)". 
Jest jednocze&nie wielokana#ow" ko*cówk" 
mocy, bo zawiera wzmacniacze dla wszyst-
kich g#o&ników systemu 5.1 i to w#a&nie 
od niego prowadzimy kable do satelitek. 
Z jednostk" centraln" komunikuje si! za 
po&rednictwem kabla przypominaj"cego 
audio$lskie DIN-y. Firmowe rozwi"zanie 
Acoustimass ma zapewnia% g#!boki bas, 
niezale'nie od miejsca, w którym ustawi-
my czarn" skrzynk!. To na pewno spodoba 
si! dekoratorom wn!trz. Do subwoofe-
ra trudno si! dobra%, nie ryzykuj"c jego 
uszkodzenia. Podobno w Bose p#acimy 
g#ównie za oryginalne rozwi"zania, tote' 
nic dziwnego, 'e $rma tak ich strze'e. Ba-
zuj"c na wcze&niejszych do&wiadczeniach 
z produktami ameryka*skiej $rmy przy-
puszczam, 'e niskie pomruki s" dzie#em 
g#o&nika ze sztywn" membran", wspoma-
ganego lini" transmisyjn".

Za efekty przestrzenne odpowiada-
j" satelity Jewel Cube. Ka'da sk#ada si!  
z dwóch cz!&ci, które mo'na obróci% 
wzgl!dem siebie, co powinno poprawi% 
wra'enie otoczenia d(wi!kiem. Amery-
ka*scy projektanci odwa'nie wykorzystu-
j" ide! kreowania przestrzeni za pomoc" 

fal odbitych od &cian, wi!c mo'na na po-
cz"tek wypróbowa% ustawienie z jednym 
g#o&niczkiem skierowanym na miejsce 
ods#uchowe, a drugim promieniuj"cym 
w kierunku &ciany. U'ytkownik ma tutaj 
pole do eksperymentów.

Pomocnym narz!dziem przy kon$-
guracji jest AdaptiQ – gad'et wygl"dem 
przypominaj"cy s#uchawki. Tak naprawd! 
s" to dwa mikrofony na pa#"ku, s#u'"ce do 
zbierania d(wi!ku z pozycji naszych uszu. 
Kalibracja jest bardzo prosta. Wystarczy 
za#o'y% „nauszniki” i wybra% w pomiesz-
czeniu pi!% punktów ods#uchu. System 
dokona kalibracji d(wi!ku dla ka'dego  
z tych miejsc.

Jednostka centralna wygl"da bardzo 
dobrze i powinna si! wtopi% w ka'de wn!-
trze, ale nie w tym rzecz. Bose kojarzy si! 
z prostot" – para gniazd, dwa przyciski  
i koniec. Tutaj na tylnej &ciance znajdziemy 
mnóstwo z#"cz i jeszcze kilka pod uchyla-
n" klapk" z przodu. W komplecie dostaje-

my nawet stacj! dokuj"c" iPoda. Do V35 
mo'na pod#"czy% wiele zewn!trznych (ró-
de#. S!k w tym, 'e zestaw nie ma 'adnego 
w#asnego (poza tunerem AM/FM). Nie 
ma nawet szczeliny na p#yty DVD/BR. Jest 
wi!c tylko swego rodzaju przeka(nikiem 
danych i procesorem wysy#aj"cym sygna# 
do kolumn. 

Gniazdo USB na froncie nie s#u'y do 
pod#"czania zewn!trznego dysku lub pen-
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i pozwolimy im wydoby% potencja# d(wi!-
ków odbitych. Wielu u'ytkowników uzna 
powieszenie satelitek na &cianie za najwy-
godniejsze rozwi"zanie, ale ze stojakami 
efekt powinien by% lepszy. Przy odpowied-
nim ustawieniu wra'enia przestrzenne s" 
sugestywne i dorównuj" temu, co mo'na 
us#ysze% w salach kinowych.

W zakresie &rednicy i góry pasma  
Lifestyle V35 oferuje brzmienie selektywne  
i pozbawione zapiaszczenia. Na niektó-
rych p#ytach mo'na by#o zauwa'y% de-
likatny metaliczny nalot, który dodawa# 
realizmu brzmieniu blach i instrumentów 
strunowych. Bose lubi koncerty akustycz-
ne i sceny z du'" ilo&ci" t#uczonego szk#a. 
W czasie testu zdarza#y si! momenty, 'e 

ciarki przechodzi#y mi po 
plecach.

Filmy na systemie V35 ogl"-
da#o si! &wietnie. Koncerty 

równie', chocia' na niektórych 
da#o si! zauwa'y% nierówno&ci  

w pa&mie przenoszenia, szcze-
gólnie w jego &rodkowej cz!&ci. To 

jednak efekt, z którym spotyka#em 
si! wielokrotnie na ods#uchach sys-

temów wielokana#owych, wi!c pewnie 
nie ma o co kruszy% kopii – najwyra(niej 
przywyk#em s#ucha% muzyki na dwóch 
kolumnach. Dlatego postanowi#em da-
rowa% sobie opis systemu w trybie ste-
reofonicznym. To tak, jakby opisywa% 
prac! cyfrowej lustrzanki w trybie kame-
ry wideo. Staro'ytni audio$le mawiali,  
'e do s#uchania muzyki s#u'" systemy 
dwukana#owe i tego si! trzymajmy. 

Konkluzja
Gdybym jednak mia# du'y salon z roz-

stawionym na honorowym miejscu sys-
temem hi-$ i chcia# od czasu do czasu 
poczu% si! jak w kinie, nie zagracaj"c przy 
tym przestrzeni dodatkowymi pude#kami, 
system Bose by#by jedn" z pierwszych po-
zycji na li&cie zakupów.

Bose Lifestyle V35
'\VWU\EXFMD��� Bose
&HQD��� ������]ï

Dane techniczne
7XQHU��� AM/FM
=GDOQH�VWHURZDQLH���+
:\PLDU\��Z�V�J���

MHGQ��FHQWU���� 7,7/42,1/23,7 cm 
VDWHOLW��� 11,4/5,7/8,3 cm 
Jï��FHQWU��� 6/14/6,7 cm 
VXEZRRIHUD��� 33,3/20,6/55,2 cm

drive’u z $lmami i muzyk". To $rmowe 
narz!dzie do #adowania nowego oprogra-
mowania. Decyduj"c si! na Lifestyle V35, 
trzeba wi!c pami!ta%, 'e bez zewn!trznych 
(róde# ten system na niewiele si! zda. Pro-
ducent zadba# jednak, aby zestaw móg# si! 
komunikowa% z pod#"czonymi do niego 
urz"dzeniami za pomoc" pilota. Jednost-
k! centraln" wyposa'ono w nadajnik 
podczerwieni. Kiedy wydamy jej komen-
d!, ta przeka'e j" odtwarzaczowi DVD lub 

innemu urz"dzeniu. Chyba mimo wszyst-
ko pro&ciej by by#o wbudowa% nap!d.

Lifestyle V35 kosztuje 17999 z#, a praw-
dopodobnie nie jest to jeszcze koniec wy-
datków. Standardowo g#o&niki s" wyposa-
'one jedynie w gumowe podk#adki. Je'eli 
mamy mo'liwo&% ustawi% je na sza)ach, 
to &wietnie. W innym przypadku war-
to pomy&le% o $rmowych podstawkach 
lub uchwytach &ciennych. Koszt jedne-
go uchwytu lub podstawki biurkowej 
(20 cm) to 99 z#. Stendy pod#ogowe s" 
sprzedawane w parach, za 429 z#.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Du'a ilo&% regulacji oraz system do-

stosowania d(wi!ku do akustyki po-
mieszczenia sprawiaj", 'e trudno 
jednoznacznie oceni% brzmienie na 
podstawie jednego ods#uchu. Spraw-
dzi#em wi!c, jak zachowuje si!  
Lifestyle V35 w salonie o nor-
malnej akustyce, a tak'e dobrze 
wyg#uszonej sali ods#uchowej.  
W obu przypadkach efekt okaza# 
si! podobny. D(wi!k by# mocny, 
dynamiczny i niesamowicie 
efektowny. Po pierwszym 
ods#uchu w warunkach do-
mowych zacz"#em szuka% 
ustawie*, które pozwoli#y-
by ugrzeczni% subwoofer. Nie 
wiem, jak d#ugo móg#bym kontynuowa% 
testy, zanim s"siedzi zadzwoniliby po poli-
cj!. Basow" skrzyni! mo'na schowa% nawet  
w innym pokoju, a jej dzia#anie pozosta-
nie wyczuwalne. Kiedy w odtwarzaczu 
wyl"duje widowiskowy $lm akcji, fala 
niskich tonów dos#ownie przetoczy si! 
przez pokój.

Je&li chodzi o zakres, którym zajmuj" 
si! satelitki oraz wra'enia przestrzenne, 
b!dzie lepiej, kiedy zostawimy g#o&ni-
kom troch! wolnego miejsca dooko#a  

8U]ÈG]HQLH� 
GR�NDOLEUDFML�EU]PLHQLD�

:HMĂFLD�L�Z\MĂFLD"� 
'R�9���SRGïÈF]\FLH�ZV]\VWNR�� 
1R��PRĝH�RSUöF]�WHOHZL]RUD� 
]H�VFDUWHP�

3LORW�REVïXĝ\� 
WHĝ�LQQH�XU]ÈG]HQLD�

-HGQRVWND�FHQWUDOQD� 
ļ�HOHJDQFNLH�SXGHïNR� 
]�SU]\FLVNDPL�SRG�NODSNÈ�


