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H istoria lubi si! powtarza". Po 
dwóch latach od ods#uchu B&W 
800D mia#em mo$liwo%" w tych 

samych warunkach zapozna" si! z brzmie-
niem modelu ustawionego w katalogu 
oczko ni$ej, ale nale$&cego do nowszej ge-
neracji. Ta nowa generacja jednak $adn& 
rewolucj& nie jest. Pobie$na lektura mate-
ria#ów informacyjnych to swoiste deja vu: 
diament, CVD, kewlar, rohacell, 'owport, 
matrix, marlan, tubka… Wszystko ju$ 
by#o. Ró$nica w cenie (poprzednik testo-
wanego modelu tu$ po debiucie kosztowa# 
49 tys. z#) nie pozostawia jednak z#udze(, 
$e jaki% krok naprzód musia# zosta" wy-
konany. 

Budowa

Zanim przejdziemy do wyszukiwa-
nia ró$nic, przypomnijmy sobie pokrót-
ce podstawowe elementy odziedziczone 
przez now& seri!.

Obudowa jest wizualnie i wymiarowo 
identyczna. Ma#o tego, tak$e w stosun-
ku do jeszcze wcze%niejszej 'agowej se-
rii, Nautilus 800 (wprowadzonej w 1998 
roku), zmiany s& ledwie kosmetyczne. To 
czyni z B&W jedne z najbardziej rozpo-
znawalnych kolumn %wiata. Oryginalna 
koncepcja okaza#a si! na tyle dobra, $e ani 
rewolucje w przetwornikach, ani presja 
konkurencji nie zmusi#y )rmy do gwa#-
townych, nieprzemy%lanych ruchów. Naj-
wa$niejsz& zmian& w ostatnim okresie jest 
chyba przeniesienie produkcji z du(skiej 
stolarni do w#asnego warsztatu w Anglii. 

Zasadnicza idea konstrukcji polega 
na maksymalnej izolacji wszystkiego, 
co si! da. I tak np. w kolumnie trójdro$-
nej (czyli takiej jak 802 Diamond) ka$d&  
z trzech „dróg” zamyka si! w oddzielnej 
obudowie. Najwi!ksza skrzynia, z wylo-
tem bas-re'eksu dmuchaj&cym do do#u, 
mie%ci dwa woofery. Nad ni& zamoco-
wano marlanow& g#ow!, w której pracuje 
g#o%nik %redniotonowy. Kopu#ce komfort 
zapewnia tuba typu „nautilus”. Filozo)! 
dzielenia potwierdza umieszczenie zwrot-
nicy w podstawie, a nie w skrzyni, gdzie 
by#aby nara$ona na niekorzystny wp#yw 
pulsuj&cego wewn&trz ci%nienia. Ponadto 
obudowa ka$dej z dróg jest zoptymali-
zowana pod k&tem konkretnego zakresu 
cz!stotliwo%ci. Najbardziej „odjechana”, 
cho" ju$ dobrze opatrzona, jest górna 
tuba. Jej wyd#u$ony kszta#t pozwala sku-
tecznie t#umi" fale d*wi!kowe emitowa-
ne przy powrotnym ruchu membrany.  
Z kolei pokryty siedmioma warstwami 
lakieru marlan to syntetyk o du$ym ci!$a-
rze i sztywno%ci, idealnie nadaj&cy si! do 

formowania w wyd#u$ony do ty#u kszta#t 
– najlepiej pasuj&cy do wspó#pracy z g#o%-
nikiem przetwarzaj&cym %rednic!. Warto 
te$ wspomnie" o wype#niaj&cej g#ówn& 
skrzyni! kratownicy matrix. Od lat pozo-
staje ona sposobem usztywniania komór 
pot!$nych wooferów.

Nie zmieni#y si! tak$e materia#y u$yte 
do produkcji membran. Za wysokie tony 
odpowiada diament o 40-mikronowej 
grubo%ci; za %rednie – kewlar ze sta#ym 
zawieszeniem FST (mocowanie mem- 
brany za pomoc& polimerowej pianki 
wprost do kosza bez po%rednictwa reso-
ru), a za niskie – kanapkowa konstrukcja  
z rohacellem (rodzaj polimeru), pokrytym 
z obu stron warstw& plecionki z w#ókien  
w!glowych.

O diamencie pisali%my ju$ wielokrot-
nie. Przypomnijmy tylko, $e in$ynierowie 
B&W wpadli na szalony z pozoru pomys# 
jego u$ycia, eksperymentuj&c z przesu-
waniem w gór! pasma akustycznego tzw. 
punktu break-up. Termin ten oznacza 
poziom cz!stotliwo%ci, za którym mem-
brana wchodzi w niekontrolowane rezo-
nanse. W przypadku ka$dego stosowane-
go obecnie materia#u punkt ten le$y i tak 
poza progiem s#yszalno%ci (na przyk#ad 
przy aluminium bez wi!kszego problemu 
mo$na osi&gn&" pu#ap 23 kHz). Kiedy 
jednak projektanci B&W w czasie prac 

badawczych zdo#ali wycisn&" z kopu#ki 
aluminiowej liniowo%" do 30 kHz, to oka-
za#o si!, $e ca#e brzmienie ewidentnie si! 
poprawi#o. Dalsze próby polega#y wi!c 
na poszukiwaniu materia#u, który po-
zwoli#by przesun&" granic! rezonowania 
jeszcze dalej. Bardzo atrakcyjny beryl od-
pad# ze wzgl!dów marketingowych – by# 
ju$ zaj!ty przez laboratoria konkurencji. 
Z symulacji komputerowych wynika#o, 
$e w#a%ciwo%ci berylu przebije diament, 
przesuwaj&c break-up teoretycznie a$ do 
80 kHz. I tak has#o z gatunku science-)c-
tion brytyjska wytwórnia przekszta#ci#a  
w rzeczywisto%". 

Praktyka potwierdzi#a kalkulacje in$y-
nierów. Diamentowa kopu#ka nie rezonuje 
a$ do 70 kHz, a brakuj&cy do wyliczonych 
80 kHz odcinek zosta# poch#oni!ty przez 
„niedoskona#o%"” jej zawieszenia. Nie 
mo$na wyklucza", $e i ten problem w ko-
lejnych generacjach zostanie rozwi&zany. 

Technologia produkcji supercienkich 
diamentowych membran nazywa si! CVD 
(Chemical Vapour Deposition). W skró-
cie polega ona na osadzaniu si! na matry-
cy o po$&danym kszta#cie polikryszta#ków 
diamentu pod wp#ywem %ci%le okre%lonej 
temperatury i ci%nienia. Niezale$nie od 
tego, co w przysz#o%ci wymy%l& )rmy 
g#o%nikowe, technologiczne osi&gni!cie 
B&W ma ju$ i tak zapewnione poczesne 
miejsce w historii hi-).

Dla porz&dku dodajmy, $e testowany 
model to pomniejszona wersja kosztu-
j&cych 90000 szczytowych osiemsetek. 
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G#o%niki wysokotonowe i %redniotono-
we s& w nich identyczne. Tylko woofery  
w 802 Diamond s& mniejsze; ich membra-
ny zamiast 25 maj& %rednic! 20 cm.

Tyle powtórek, a jakie mamy nowo%ci? 
Nie wszystkie s& do ko(ca jasne. Produ-
cent ch!tnie si! chwali szczegó#ami tech-
nologii, ale zmiany w stosunku do modelu 
z poprzedniej serii kryj& si! gdzie% mi!dzy 
wierszami. Po pierwsze, udoskonalono 
uk#ad magnetyczny w przetworniku wy-
sokotonowym. Teraz nazywa si! quad-
magnet, co oznacza po prostu, $e zasto-

sowano w nim cztery magnesy. Po drugie, 
inny uk#ad magnetyczny zastosowano te$ 
w wooferach. Zamiast jednej pot!$nej 
obr!czy, jak w poprzednim modelu, tutaj 
opracowano mniej podatn& na rezonanse 
wersj! z dwoma bli*niaczymi magnesami, 
umieszczonymi jeden za drugim. Porów-
nanie zdj!" pozwala nawet wysun&" przy-
puszczenie, $e przetworniki basowe zosta-
#y przeprojektowane o wiele gruntowniej 
ni$ sugeruje producent.

Po trzecie, mody)kacjom poddano tak-
$e zwrotnic!. Jednak u$ycie innych g#o%- 
ników czyni t! ostatni& kwesti! niemal 

oczywisto%ci&. Jak wygl&daj& szczegó#y, 
nie dowiemy si! bez bezpo%rednich po-
równa(, a zdj!cia reklamowe niczego tu 
nie wnosz&. Wida" na nich jedynie cz!%" 
)ltra z identycznymi jak wcze%niej kon-
densatorami Mundorfa.

Na koniec zostawiono upgrade podwój-
nych terminali. Teraz wykonano je z mie-
dzi OFC. Ca#a seria 800 Diamond ró$ni 
si! od poprzedniej jeszcze pod jednym 
wzgl!dem. Wcze%niej diamentow& kopu#-
k! instalowano tylko w czterech najwy$-
szych modelach. Tym razem znajduje si! 

ona we wszystkich, w#&cznie z g#o%nikami 
centralnymi i monitorem 805.

Obecna wersja 802 wa$y te$ o 8 kilo 
mniej od poprzedniczki (ka$da sztuka). 
Najprawdopodobniej wynika to z wymia-
ny ogromnych pojedynczych magnesów 
w basowcach na dwa, ale o wiele mniejsze. 
Deklarowane parametry techniczne po-
zosta#y jednak identyczne jak w modelu 
802D. 

W sumie wida" wi!cej podobie(stw ni$ 
ró$nic. Jednak w %wiecie hi-) tak ró$nica 
w brzmieniu, jak i cena rzadko zmienia si! 
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wprost proporcjonalnie do warto%ci mate-
ria#owej produktu. Klient p#aci przecie$ 
za wszystko: od faktury za wizytówki dla 
mened$erów, poprzez wieczyste u$ytko-
wanie gruntów, na których stoi fabryka, 
a$ po wyjazdy integracyjne dla za#ogi. 
Domy%lam si!, $e w wy$szej cenie kolumn 
nowej serii mie%ci si! tak$e koszt otwarcia 
w#asnej stolarni, nie mówi&c o SMS-ach 
do $on wysy#anych przez pracowników, 
pozostaj&cych w zak#adzie po godzinach 
dla dobra )rmy… Swoj& drog& – bardzo 
irytuj& mnie dywagacje na temat tego, czy 
rewelacyjnego skoku w jako%ci brzmienia 
nie osi&gni!to na przyk#ad po zatkaniu 
szmat& jednej kratki w matriksie. Wie-
lu licz&cych ka$de sto z#otych audio-
)lów z trudem pojmuje to, $e wtedy 
zap#acimy nie tylko za sam pomys#, 
ale równie$ za ca#y czas stracony na 
nietra)one eksperymenty. Pociech& 
jest fakt, $e potencjalni zainteresowani  
testowanym produktem z de)nicji nie 

mog& by" dusigroszami. Wyda" prawie 
60 tys. z# na kolumny – to si! nazywa roz-
mach i $yciowa fantazja.

.RQğJXUDFMD
We wst!pie nieprzypadkowo mówi-

#em o powtórce. Ods#uch, podobnie jak 
za pierwszym razem, odby# si! w salonie 
dystrybutora. W przypadku takich ko-
lumn to raczej konieczno%". W moich  
23 metrach 802 Diamond udusi#yby si! 
przy pierwszym d*wi!ku. Poza tym, aby je 
godnie wysterowa", musia#bym wypo$y-
czy" ca#& reszt! toru proporcjonalnej klasy. 
Oprawa logistyczna takiego przedsi!wzi!-
cia (transport i ustawienie systemu) tak$e 
by#aby wi!ksza od ewentualnych korzy%ci. 
Tymczasem u dystrybutora wszystko cze-
ka#o na mnie ju$ ustawione, pod#&czone  
i wygrzane. Czasu na ods#uch równie$ 
mog#em zarezerwowa" do woli. Jedyn& 
wad& takiej sytuacji jest brak wyczucia 

akustyki pomieszczenia. No, ale przecie$ 
by#em tu nie pierwszy raz. 

802 Diamond wymagaj& solidnego pie-
ca. Oba wzmacniacze u$yte do ods#uchu 
spe#nia#y ten warunek, gdy$ oba... nosi#y 
logo Krella. W pierwszej cz!%ci wyst&pi#a 
integra FBI (za oko#o 73 tys. z#); natomiast 
rola zmiennika przypad#a dopiero co  
u nas testowanej dzielonce Evolution 222 
(preamp) i Evolution 402 (to najdro$sza 
ko(cówka stereo w ofercie; wy$ej w cen-
niku s& ju$ tylko monobloki), kosztuj&cej 
#&cznie dok#adnie 100 tys. z#. Za *ród#o 

„wystarczy#” odtwarzacz Krell Evolution 
505 (oko#o 41 tys. z#). Okablowanie rów-
nie$ by#o zacne: kable g#o%nikowe to Nor-
dost Frey, a #&czówki – równie$ Nordost 
Frey (pomi!dzy ko(cówk& i preampem) 
oraz Nordost Valhalla (w obu przypad-
kach wyprowadzaj&ca sygna# ze *ród#a). 
Na koniec ju$ tylko adnotacja dotycz&-
ca sieciówek NRG-2 i NRG-10 Audio- 
questa (do preampu i *ród#a; wzmacniacze  
Krella maj& w#asne, z 20-amperowymi 
wtykami).

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Z dawnym ods#uchem modelu 800D  

w pami!ci teoretycznie móg#bym próbo-
wa" odpowiedzie" na dwa pytania. Pierw-
sze to: jak mniejszy model z niemal iden-
tycznym torem spisuje si! w tym samym 
pomieszczeniu? Drugie: czy mo$na zary-
zykowa" jakie% wnioski dotycz&ce ró$nic 
w brzmienia pomi!dzy wcze%niejsz& seri& 
800 i obecn& 800 Diamond? 

Jedna i druga kwestia sprowadza si! 
oczywi%cie do sfery mocno intuicyjnej; 
odst!p dwóch lat jest zbyt du$y, aby sta-
wia" kategoryczne tezy. I mimo $e z pre-
medytacj& zabra#em kilka tych samych co 

wtedy p#yt, urozmaiconych dodatkowym 
zestawem nagra( niekoniecznie %wietnie 
zrealizowanych, to analogie pomi!dzy 
ods#uchami musz& by" traktowane jako 
wysoce umowne.

Na samym wst!pie uleg#em identyczne-
mu co za pierwszym razem uniesieniu. To 
co% na podobie(stwo szoku termicznego 
przy skoku do zimnej wody. Wchodzimy 
na wy$sz& orbit! wra$e(, wszystko staje 
si! nagle inne, a zmys#y zaczynaj& pra-
cowa" na najwy$szych obrotach. Pierw-
sze sekundy konsternacji zamieniaj& si! 

w czyst& ekstaz!. Z premedytacj& do tej 
rozgrzewki wybra#em kantaty Bacha 
(Collegium Vocale Ghent, Philippe Her-
reweghe). P#yt! znam bardzo dobrze, ale 
nigdy nie mam jej do%". Ta muzyka za-
wiera w sobie przes#anie ponadmuzyczne, 
tak samo magiczne na przeno%nym kom-
bajnie za 200 z#, jak i na wyra)nowanym 
systemie klasy hi-end. Z ma#& ró$nic&.  
W pierwszym przypadku prze$ycie jest 
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magiczne, w drugim – magiczne i abso-
lutne. Kantaty Bacha sprawiaj&, $e od-
p#ywam (dlatego nigdy nie s#ucham ich 
w samochodzie), lecz te same kantaty 
odtworzone w warunkach referencyjnych 
(jak w#a%nie teraz) daj& narkotyczn& iluzj! 
doznania jakiej% nadprzyrodzonej #aski. 
W porównaniu z dopalaczem drogo, ale 
przynajmniej zdrowo.

Bas to temat na d#u$sz& rozpraw!. Na 
wst!pie odnios#em wra$enie, $e gabary-
ty modelu 802 (w porównaniu do skrzy( 
„osiemsetek”) s& bardziej ludzkie, czyli 
rzeczywi%cie przystosowane do du$ych 
salonów. Przy ods#uchu wi!kszego mo-
delu towarzyszy#a mi nieodparta my%l, 
$e kolumnom brakuje przestrzeni. Tym 
razem symbioza 802 Diamond z oko#o  
40-metrowym pomieszczeniem by#a bar-
dzo dobra.

B&W jest kojarzone raczej ze szko#& 
stanowczej kontroli niskich tonów. Cz!sto 
pochopnie. Pami!tam jak dzi% swoje za-
skoczenie, kiedy przed laty tra)#y do mnie 
pod#ogowe DM 604 S3 ze %redniej pó#ki 
cenowej, ujmuj&ce fantastycznie mi!kkim, 
a przy tym zwinnym basem. 802 Diamond 
zdaj& si! jednak rzeczywi%cie ho#dowa" 
wi!kszej dyscyplinie. Bas jest kontrolo-
wany w ka$dym podzakresie, ale inaczej 
ni$ w kolumnach za, powiedzmy, 10 tys. 
z#. Na tym poziomie oznacza to nie tylko 
zwarto%" i szybko%" podstawy harmonicz-
nej, ale te$ absolutn& w#adz! nad pasmem 
akustycznym. Kolumny potra)& odtwo-
rzy" imponuj&c& gradacj! barw w zakre-
sie niskich tonów, ale tak$e pokaza", $e 
dmuchni!cie w dó# oznacza co innego dla 
ka$dego rodzaju instrumentu, repertuaru 
czy )lozo)i realizacji. I dlatego zwarto%" 
i dyscyplina w dole pasma w niczym nie 
ograniczaj& potencja#u najg#!bszych zej%". 

Efekt zag!szczenia powietrza pog#osem  
z dna skali herców mo$na odczu" nie  
tylko s#uchem, ale niemal$e go dotkn&".

Doskona#y bas wi&$e si! tu ze znakomi-
t& prezentacj& dynamiki. Je%li w dodatku 
kolumny o takich mo$liwo%ciach zostan& 
napompowane energi& Krella, to napraw-
d! trudno b!dzie wytypowa" konku- 
rencyjne w tym aspekcie zestawienie. 802 
Diamond zapewniaj& wszystko: od wyga-
szanych z pr!dko%ci& %wiat#a i tak samo 
narastaj&cych amplitud w górnej %rednicy, 
przez smagni!cia batem po ca#ej d#ugo%ci 
pasma, nag#e t&pni!cia o mocy trz!sienia 
ziemi, a$ po wra$enie nieprawdopodob-
nego realizmu, gdy gra dowolna sekcja 
rytmiczna na pierwszej z brzegu p#ycie.

Dla mi#o%ników brzmienia $ywio#owe-
go ods#uch tych kolumn pod#&czonych 
do Krella powinien stanowi" lekcj! po-
gl&dow&. Jednak równie$ liryczny reper-
tuar brzmi bez zarzutu. Dynamika zostaje  
w takich nagraniach zaprz!gni!ta do 
nasycania d*wi!ku $yciem, pozytywn& 
energi& i sugestywno%ci&. Wyciszona p#y-
ta Tanity Tikaram („Lovers in the City”) 
staje si! kwintesencj& emocji, podobnie 
jak wspomniane wcze%niej kantaty. Zresz-
t& 802 Diamond okazuj& si! uniwersalne. 
Tak& sam& szczero%" odczujemy w kli-
matycznych balladach Diany Krall, jak  
i solówkach Cranberries, w przesterowa-
nym wokalu Nicka Cave’a czy w poemacie 
symfonicznym „Fatum” Czajkowskiego 
pod batut& Antala Doratiego. Za ka$dym 
razem kolumny rozk#adaj& faktur! barw 
na mikroodcienie. Za wokalem rozwie-
szaj& hipnotyzuj&c& bogactwem moskitie-
r! instrumentalnego t#a. Nie wyobra$am 
sobie, aby ta zabawa mog#a si! kiedykol-
wiek znudzi".

Stereofonia, w odró$nieniu od analitycz-
no%ci i dynamiki, nigdy nie by#a znakiem 
rozpoznawczym B&W. Grubo myli#by si! 
jednak ten, kto patrz&c na poka*ne skrzy-
nie, spodziewa#by si! rozmycia planów. 
Scena prawie we wszystkich nagraniach 
wpisuje si! w bardzo sugestywn& )lozo)! 
z#otego %rodka pomi!dzy plastyczno%ci& 
i precyzj&. To nie s& kolumny s#u$&ce do 
wskazywania *róde# d*wi!ku z milime-
trow& dok#adno%ci&. Powy$szy slogan nie 
zawsze powinien by" zreszt& odczytywany 
jako zaleta. Nawet je%li owa rzekoma mi-
limetrowa dok#adno%" zostanie oddana, 
to b!dzie oznacza#a zafa#szowanie rzeczy-
wisto%ci. Same instrumenty s& przecie$  
o wiele wi!ksze i sprowadzanie ich do 
punktu w przestrzeni wytworzy jak&% 
sztuczn& rzeczywisto%". Harfa, pud#o re-
zonansowe gitary, nie mówi&c o kontra-

basie, s& wr!cz zaprzeczeniem d*wi!ku 
punktowego. Brytyjskie kolumny zdaj& 
si! to doskonale wyczuwa". Bez proble-
mu wyrysuj& plan bli$szy i dalszy, lewo- 
-prawo, efekty poza baz& i jakie% ozdobniki 
w najmniej spodziewanych miejscach, ale 
szokowanie superdok#adno%ci& nie mie%ci 
si! w tym rozumieniu muzyki. Taka ste-
reofonia zosta#a podporz&dkowana wio-
d&cym cechom produktu: neutralno%ci, 
dynamice i analityczno%ci.

Diamentowa góra to osobny rozdzia#. 
Zawarto%" informacji w tym zakresie pa-
sma graniczy z perwersj&, cho" nie mo$na 
zapomina", $e Bowersy stawiaj& nie tylko 
na ilo%", ale i na jako%". Brzmienie potra) 
si! roziskrzy" niczym niebo w Sylwestra. 
Je%li kto% preferuje os#odzone i #agodne 
soprany, to raczej nie ma tu czego szu-
ka". Zw#aszcza je%li ma w swoich zbiorach 
wiele nagra( „nieaudio)lskich”. Ten ro-
dzaj grania z dobrych realizacji wydob!- 
dzie zapieraj&cy dech w piersiach baro-
kowy spektakl, natomiast w przypadku 
starszych albumów wyeksponuje repertu-
ar odcieni ostro%ci i przerysowa(. Sk#on-
no%" do dziesi&tkowania p#ytoteki b!dzie  
w tym przypadku bardzo wysoka.

To nie s& kolumny, które podkoloruj& 
brzmienie. Brytyjczycy zawsze d&$yli do 
minimalizacji zniekszta#ce(. Powy$szy 
cel i zaplecze badawcze daj& w rezultacie 
d*wi!k bardzo zbli$ony do studyjnego. 
Po ods#uchu 802 Diamond nie wiem, czy 
mo$na osi&gn&" jeszcze czystsze brzmie-
nie. A nawet je%li tak, to w&tpi!, $eby mo$-
na to by#o zrobi" taniej.

.RQNOX]MD
Kolejny pean na cze%" kolejnego dro-

giego produktu? Niestety, jako%" broni si! 
sama, a ja ewentualn& krytyk& móg#bym 
si! co najwy$ej narazi" na %mieszno%". 
Drugi szlif tego diamentu w%ród kolumn 
mo$e porwa" wszystkich. Zarówno fanów 
zabawy w re$ysera d*wi!ku, jak i tych, 
którzy d&$& do zanurzenia si! w muzyce 
po uszy. Brytyjskie kolumny pokazuj&, $e 
wszystko zale$y od nastawienia. Zarówno 
percepcja muzyki, jak ocena stanu w#a-
snego konta. Ewentualnie zdolno%ci kre-
dytowej. 
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