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ako !e nigdy nie nale!y mówi" „ni-
gdy”, uleg#em namowom i wzi$#em na 
warsztat Bose VideoWave. W#a%ciwie 

z tymi namowami to przesadzam. Gdy si& 
dowiedzia#em, z czym b&d& mia# do czynie-
nia, tylko morowa zaraza mog#a mnie odci$-
gn$" od tego zadania. Szczególnie !e g#ówn$ 
atrakcj$ mia# by" d'wi&k.

W ostatnich latach przez nasze #amy 
przewin&#o si& kilkana%cie urz$dze( Bose. 
Na tle innych producentów wyró!nia#y si& 
niespotykanymi rozwi$zaniami techniczny-
mi. Wspomn& tylko stereofoniczne radyjko 
wyposa!one w lini& transmisyjn$, kolumny 
wykorzystuj$ce odbicia fal od %cian pokoju 
(zaciekle zwalczane przez )rmy zajmuj$ce 
si& akustyczn$ adaptacj$ pomieszcze() czy 
s#uchawki z aktywn$ redukcj$ szumu.

Poza oryginalnymi patentami i równie 
oryginalnym wzornictwem urz$dzenia Bose 
odznaczaj$ si& jeszcze jedn$ cech$: wysok$ 
cen$. Kiedy jednak pozna" je bli!ej, okazuje 
si&, !e jest ona adekwatna do walorów u!yt-
kowych i zaawansowanej, bardzo cz&sto au-
torskiej technologii. Z tym wi&ksz$ niecier-
pliwo%ci$ czeka#em na pierwszy telewizor  
z logo Bose. Cena 27000 z# zapowiada#a i%cie 
nieziemskie wra!enia.

A propos: polityka cenowa Amerykanów 
zak#ada, !e w danym regionie urz$dzenia 
kosztuj$ niemal tyle samo. Wystarczy po-
równa" ceny w sklepach on-line u dystrybu-
torów w Niemczech, Francji, W#oszech czy 
Polsce. Na przyk#ad s#uchawki QuietCom-
fort 15 kosztuj$ 350 euro dla obywateli „sta-
rej” Unii i 1400 z# w Polsce. Mimo niew$t-

pliwych ró!nic w sile nabywczej nominalna 
cena pozostaje prawie identyczna.

Formalny test telewizora VideoWave po-
przedzi#a prezentacja prowadzona przez 
specjalnie przeszkolonego pracownika Bose. 
Pocz$tek zapowiada# si& standardowo. Zo-
sta#em posadzony przed du!ym ekranem 
wisz$cym w otoczeniu kilku g#o%ników. 
Koj$cy g#os lektora, przeplatany efektowny-
mi odg#osami dochodz$cymi ze wszystkich 
stron, nie zwiastowa# niczego odkrywczego. 
Ot, lekko podrasowana demonstracja dla 
nowicjuszy, którzy, oczarowani ptaszkami 
"wierkaj$cymi za plecami i basowym ry-
kiem lwa, g#&biej si&gn$ do portfeli. Jednak  
w pewnym momencie prowadz$cy prezen-
tacj& zwinnym ruchem zdj$# ze %cian atra-
py g#o%ników, zabra# co%, co przypomina#o 
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subwoofer, lecz ptaszki nadal siedzia#y do-
k#adnie dwa metry za mn$ i nie pierzch#y 
nawet wtedy, gdy gniewny ryk króla zwierz$t 
zatrz$s# posadami budynku. Ja natomiast 
podnios#em szcz&k& z pod#ogi, dok#adnie j$ 
otrzepa#em i umie%ci#em na swoim miejscu.

Z#udzenie pe#nej instalacji wielokana#owej 
by#o niesamowite. Da#bym sobie r&k& uci$", 
!e d'wi&ki dochodzi#y z tylnych g#o%ników 
efektowych, a nie by#y rezultatem magicznej 
sztuczki Amara Bose. Niecz&sto zdarza mi 
si& przysi$%" z wra!enia, ale tym razem mu-
sia#em uzna" wyj$tkowy charakter Bose. Jak 
zatem to wszystko dzia#a?

Budowa
W pocz$tkach XXI wie-

ku ludzko%" ogarn&#o istne 
szale(stwo na punkcie kina 
domowego. Kto !yw kupowa# odtwarzacz 
DVD, wielokana#owy amplituner oraz sto-
sown$ ilo%" g#o%ników. Po powrocie do domu 
pojawia# si& jednak problem z upchni&ciem 
ca#ego majdanu w jednym pokoju. W re-
zultacie lwia cz&%" systemów sk#ada#a si&  
z dwóch kolumn i amplitunera pracuj$cego 
w trybie stereo, za% tam, gdzie nale!a#o ocze-
kiwa" efektów przestrzennych, w#$cza#a si& 
wyobra'nia.

Wprawdzie ameryka(skie warunki loka-
lowe znacznie odbiegaj$ od europejskich, 
ale szefowie Bose dostrzegli problem braku 
miejsca i postanowili mu zaradzi". Tak si& 
bowiem sk#ada, !e punktem wyj%cia przy 
projektowaniu VideoWave by# pomys# na  
„niewidzialny” system nag#o%nieniowy wy- 

korzystuj$cy odbicia fal d'wi&kowych.  
W mi&dzyczasie Yamaha zaoferowa#a pro-
jektory d'wi&ku przestrzennego, tak!e wy-
korzystuj$ce ten efekt do symulowania insta-
lacji wielokana#owej, ale nie przyspieszy#o to 
debiutu VideoWave nawet o jeden dzie(.

Telewizor Bose to niezwykle zaawansowa-
ny system symulacji d'wi&ku przestrzenne-
go, do którego do#o!ono ciek#okrystaliczny 
ekran LCD Full-HD. W trakcie przygoto-
wa( VideoWave’a opatentowano kilkana%cie 
wynalazków opracowanych w miar& post&-
pu prac, cho" nic nie sta#o na przeszkodzie, 
by skorzysta" z gotowych rozwi$za( innych 
)rm. Z tego powodu na VideoWave trzeba 
by#o czeka" a! 10 lat.

Telewizor Bose wygl$da jak zwyk#e 46-ca-
lowe LCD. Wyró!nia go tylko grubo%" obu-
dowy, wynosz$ca kilkana%cie centymetrów. 
Poza tym w poka'nym kartonie znajdziemy 
konsol& jednostki steruj$cej, stacj& dokuj$c$ 
iPoda lub iPhone’a, mikrofon ADAPTiQ, 
s#u!$cy do automatycznej kalibracji d'wi&-
ku, oraz niewielki pilot. A gdzie si& znaj- 
duje ów system d'wi&ku przestrzennego?  
No w#a%nie, jest „niewidzialny”, bo schowany 
za ekranem telewizora. 

Nag#o%nienie rozdzielono na dwie sekcje: 
niskotonow$ WaveGuide oraz %rednio-wy-
sokotonow$, odpowiedzialn$ za efekty sur-

round. Prac$ tej ostatniej steruj$ magiczne 
ustrojstwa o nazwie PhaseGuide.

Na modu# basowy sk#ada si& sze%" prze-
tworników zamkni&tych w sztywnej obudo-
wie z metalowego odlewu. Komora akustycz-
na jest zako(czona d#ug$ lini$ transmisyjn$ 
w kszta#cie litery M z wylotem w okolicy 
lewego dolnego rogu telewizora.

Za górn$ kraw&dzi$ ekranu umieszczono 
siedem g#o%ników %rednio-wysokotono-
wych w uk#adzie zbli!onym do klasycznego, 
czyli na %rodku centralny, po obu stronach 
dwa fronty, a na zewn$trz dwie pary sur- 
roundów. Gwó'd' programu stanowi$ dwa 
modu#y nosz$ce nazw& PhaseGuide, b&d$ce 
najpilniej strze!on$ tajemnic$ )rmy. Wygl$-
daj$ jak kilkudziesi&ciocentymetrowe linijki, 
nad#amane w po#owie pod k$tem 45 stopni. 
Tylna cz&%" jest pogrubiona tak, jakby kry-
#a rz$d niewielkich magnesów; przednia 
natomiast zosta#a przeci&ta d#ug$ szczelin$, 
zas#oni&t$ drobn$ siateczk$. Wewn$trz tej 
„linijki” nie ma jednak g#o%ników. Dzia#anie 
modu#ów PhaseGuide polega na symulo- 
waniu bocznych i tylnych kana#ów efekto-
wych, które, odbite od %cian pomieszczenia, 
tra)aj$ dok#adnie tam, gdzie maj$ tra)".  
O celno%" dba system automatycznej kali-
bracji ADAPTiQ, znany z wcze%niejszych 
zestawów kinowych Bose. Rozpoznaje on 
nawet charakter umeblowania pokoju.

Po sko(czonej prezentacji pracownik Bose 
zademonstrowa# dzia#anie modu#u Phase-

Guide, kieruj$c go na dowolne punkty 

pomieszczenia, a laserowy wska'nik dok#ad-
nie pokazywa# miejsca, z których powinien 
dochodzi" g#os. Cho" trudno w to uwierzy", 
pozorne 'ród#a d'wi&ku idealnie pod$!a#y 
za czerwonym punkcikiem.

Drugim elementem, bez którego Video- 
Wave by#oby tylko milcz$c$ ozdob$, jest 
konsola centralna. Ob#ym wygl$dem przy-
pomina urz$dzenia z serii Lifestyle, tyle !e 
bez transportu p#yt i wy%wietlacza. W isto-
cie jest to co% na kszta#t przedwzmacniacza 
audio-wideo, do którego mo!na pod#$czy" 
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dowolne urz$dzenie emituj$ce d'wi&k lub 
obraz, tuner telewizji satelitarnej, konsol& 
gier oraz do#$czon$ do zestawu stacj& do-
kuj$c$ iPoda lub iPhone’a. Pod w$sk$ klap-
k$ na froncie umieszczono podstawowe 
przyciski steruj$ce oraz kilka podr&cznych 
gniazdek (AV, HDMI, USB). Z ty#u jest 
ich znacznie wi&cej. Do wyboru mamy 
m.in. trzy wej%cia HDMI, port 
USB oraz dwa wej%cia AV, wypo-
sa!one w koaksjalne i optyczne 
z#$cza cyfrowe. Cho" w porów-
naniu ze standardowym wieloka-
na#owym amplitunerem wygl$da 
to skromnie, mo!liwo%ci kon)gu-
racji zestawu wykraczaj$ daleko 
poza potrzeby przeci&tnego po#y-
kacza )lmów.

Ostatnim komponentem Video- 
Wave’a jest pilot. Projektant po-
stawi# na minimalizm, umiesz-
czaj$c tu tylko najpotrzebniejsze 
przyciski: w#$cznik, wybór 'ród#a, 
regulacj& g#o%no%ci oraz funkcj& zmiany 
kana#ów, s#u!$c$ równie! do przeskaki-
wania pomi&dzy utworami b$d' scenami 
)lmów. Oprócz nich w centrum uloko-
wano du!$ p#ytk& dotykow$, otwieraj$c$ 
wrota Sezamu. I to jest najlepszy moment, 
by przej%" do cz&%ci po%wi&conej walorom 
u!ytkowym.
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VideoWave jest kompletnie g#upotood-
porny. Wszystkie instrukcje s$ podawane 
po polsku, a w czasie kon)guracji i pod#$-
czania nowych urz$dze( u!ytkownik jest 
dos#ownie prowadzony za r&k&. Ma#o tego, 
je%li pope#ni b#$d, nawet celowo, system nie 
pu%ci go dalej i tak d#ugo b&dzie protesto-
wa#, a! w#a%ciwa wtyczka tra) do swojego 
gniazdka.

Telewizor mo!e wspó#pracowa" z kilku-
dziesi&cioma urz$dzeniami wybieranymi  
z listy proponowanej przez producenta. 
Ka!de z nich, gdy jest pod#$czone do kon-
soli i wyposa!one w zdalne sterowanie, 
mo!e by" obs#ugiwane pilotem VideoWa-
ve’a. Przechwytywanie funkcji odbywa si& 
bez wpisywania kodów. Wystarczy naci-
sn$" jeden przycisk. Wszystkie, nawet naj-
bardziej z#o!one operacje s$ obs#ugiwane 
dzi&ki p#ytce dotykowej pilota Bose. Po 
jej mu%ni&ciu na ekranie otwiera si& du!e 
menu z kilkunastoma ikonkami. By uru-
chomi" !$dan$ funkcj&, wystarczy najecha" 
palcem na odpowiedni obrazek i delikatnie 
nacisn$" p#ytk&. Genialny wynalazek – po 
kilkudziesi&ciu minutach zabawy z telewi-
zorem Bose normalny pilot wydawa# mi si& 
grzmotem rodem z arki Noego.

Dodatkowa atrakcja to fakt, !e ramocik 
Bose pracuje na fale radiowe, co pozwala na 
schowanie wszystkich pod#$czonych do tele-
wizora urz$dze( w sza*ach.

Jako !e tworzenie efektów przestrzennych 
odbywa si& z u!yciem fal d'wi&kowych odbi-
tych od %cian, najlepsze miejsca ods#uchowe 

b&d$ zlokalizowane co najmniej pó#tora 
metra od tylnej %ciany pokoju. Mo!-
na oszuka" zmys#y, ale prawa )zyki 
s$ nieub#agalne. Poza tym, by w pe#-
ni wykorzysta" potencja# systemu, 
telewizor Bose nie mo!e pracowa"  

w salonie otwartym na inne po-
mieszczenia. S$ to jego jedyne ogra-
niczenia. 

Ostatnim elementem zestawu jest 
uk#ad automatycznej kalibracji ADA-

PTiQ. Ca#y proces trwa kilka minut i jest tak 
prosty, jak to tylko mo!liwe. Mikrofon kali-
bracyjny ma kszta#t s#uchawek, które nale!y 
w#o!y" na g#ow& i zaj$" ulubione miejsce 
przed telewizorem, a nast&pnie post&po-
wa" zgodnie z instrukcjami wy%wietlanymi 
na ekranie, czyli siedzie" i si& nie odzywa". 
ADAPTiQ umo!liwia zde)niowanie pi&ciu 
obszarów najlepszego ods#uchu zlokalizo-
wanych w dowolnych miejscach pokoju,  
z zastrze!eniem, !e !adne z nich nie b&dzie 
si& znajdowa" pod sam$ %cian$. 
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W zapowiedziach prasowych )rma chwali 
si&, !e VideoWave s#u!y tak!e do s#uchania 
muzyki stereo. Zacz$#em wi&c od dwóch 
kana#ów i od razu prze!y#em zaskoczenie. 
Efektowna – wysoka i szeroka – scena d'wi&-
kowa przybra#a kszta#t kopu#y i zawis#a nade 
mn$. W pierwszej chwili wygl$da#o to nawet 
ciekawie, ale po kilku minutach zaczyna#o 
irytowa". Poproszony o wyja%nienie pra-
cownik salonu znalaz# wyt#umaczenie tego 
niecodziennego zjawiska. Otó! przeprowa-
dzaj$c kon)guracj& przy pomocy mikrofonu 
kalibracyjnego robi# to w pozycji stoj$cej. 
Ponowna kalibracja, ju! na w#a%ciwej wyso-
ko%ci, przywróci#a normalno%".

Brzmienie VideoWave’a jest !ywe, ener-
giczne, delikatnie ocieplone i z mocnym, 
kontrolowanym basem. Cho" urz$dzenie 
przeznaczono do kina domowego, w basie 
nie odnalaz#em subwooferowej maniery. 
Scena d'wi&kowa by#a bardzo efektowna. 
Przybra#a rozmiary du!ego ekranu kinowego  
z kraw&dziami lekko dogi&tymi do wewn$trz. 
Na tym etapie jedyn$ niedoskona#o%ci$ by#a 

umiarkowana g#&boko%" przestrzeni, bo do 
lokalizacji instrumentów nie mog#em si& 
przyczepi". Normalne telewizory zupe#nie 
si& nie nadaj$ do s#uchania muzyki i na ich 
tle Bose wypada rewelacyjnie. Nie zmienia 
to faktu, !e porównanie z typowym zesta-
wem stereo uka!e wszystkie wady tego typu 
pomys#ów.

W efekcie kalibracji ADAPTiQ miejsce 
najlepszego ods#uchu przybra#o posta" pola 
szerokiego na jakie% trzy metry i g#&bokiego 
na pó#tora. Innymi s#owy, kilka osób mo!e 
zaj$" miejsca w dwóch rz&dach (byle sobie 
nie zas#ania#y) i wszystkie b&d$ odbiera" 
zbli!one wra!enia przestrzenne. Bardziej in-
tegruj$cego rodzin& systemu kina domowe-
go jeszcze nie spotka#em. 

A jak brzmia# zestaw VideoWave w trybie 
wielokana#owym?

W koncertach, gdzie przewa!aj$ca cz&%" 
informacji dochodzi z przodu, system spisy-
wa# si& wy%mienicie. Przednia scena, podob-
nie jak w stereo, przybra#a rozmiary du!ego 
ekranu kinowego z wyra'nie zaznaczonymi 
'ród#ami pozornymi. Wirtualne boczne  
i tylne g#o%niki efektowe z du!$ wiarygod-
no%ci$ imitowa#y przestrze( sali koncerto-
wej. Gdyby nie %wiadomo%" obecno%ci kilku 
przetworników upchni&tych za ekranem te-
lewizora, nie domy%li#bym si&, !e d'wi&ki nie 
dochodz$ z surroundów.

Po krótkiej rozgrzewce na tacce odtwa-
rzacza po#o!y#em p#yt& z trzeci$ cz&%ci$ 
„Gwiezdnych wojen” i wtedy zacz&#y si& 
prawdziwe czary. D'wi&k sta# si& dookólny 
w pe#nym tego s#owa znaczeniu. Otwieraj$-
ca )lm kosmiczna bitwa zosta#a rozegrana 
tak, jakby otacza#o mnie kilka g#o%ników 
efektowych. Co wi&cej, dzi&ki wielokrotnym 
odbiciom od %cian i su)tu wyl$dowa#em  
w samym centrum akcji, która rozgrywa#a 
si& tak!e nade mn$. Wirtualne boczne i tylne 
g#o%niki gra#y wyra'nie i chcia#bym zobaczy" 
min& sceptyka, gdyby zabra# si& za skuwanie 
tynków w ich poszukiwaniu. Kilka nast&p-
nych )lmów potwierdzi#o dotychczasowe 
spostrze!enia. System VideoWave dzia#a.  
I to tak, !e kapcie spadaj$!
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Nie b&d& zaskoczony, je%li to Amar Bose 
jako pierwszy zaprezentuje hologra)czny te-
lewizor 3D. Po VideoWave nie zdziwi mnie 
ju! nic, co nosi logo Bose.
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