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Black & white
Yamaha NS-500
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becnie koncern spod znaku 
trzech kamertonów wszech-
stronno!ci" przypomina kore-

a#ski czebol, jednak nas interesuje wy-
$"cznie sprz%t graj"cy.

W!ród urz"dze# audiowizualnych naj-
wi%cej miejsca w katalogu zajmuje kino 
domowe, ale na szcz%!cie Japo#czycy 
nie zapomnieli o kolumnach. W przeci-
wie#stwie do elektroniki, gdzie panuje 
rywalizacja godna Formu$y 1, nowe serie 
g$o!ników pojawiaj" si% co kilka lat. Dla-
tego zespó$ konstruktorów pod !wiat$ym 
przywództwem Koji Okazakiego ma wy-
starczaj"co du&o czasu na dopieszczanie 
detali. Zestaw NS-500 jest tego dobrym 
przyk$adem. Europejsk" premier% mia$ 
na berli#skich targach IFA w 2010 roku.

Je!li spojrzycie na zdj%cie grupowe, 
ujrzycie niemal ca$" seri% NS-500. Jedy-
nym obcym elementem jest subwoofer. 
Zamiast SW500 do testów dostarczono 
nieco wi%kszy SW700. Dystrybutor oba-
wia$ si%, &e 20-metrowy pokój, w którym 
mia$y si% odby' ods$uchy, b%dzie dla 
„pi%'setki” zbyt du&ym wyzwaniem.

Budowa
W przypadku serii NS-500 punktem 

wyj!cia by$o zaprojektowanie obudów 
$"cz"cych warto!ci wizualne z mo&liwie 
wysok" jako!ci" d(wi%ku. Je!li chodzi 
o to pierwsze – uda$o si% w stu procen-
tach. 

Przednie !cianki s" wyko#czone lakie-
rem fortepianowym. Tym prawdziwym, 
nie imitacj". Z racji produkowania in-
strumentów muzycznych Yamaha ma 
do niego nieograniczony dost%p i wida', 

&e oddzia$y )rmy wspó$pracuj" ze sob"  
w tej materii. Boczne !cianki w testowa-
nym zestawie oklejono barwionym na 
czarno fornirem, a do wyboru jest jesz-
cze ciemny br"z oraz drewno ró&ane. 
Kontrastuj"ce z czarnym frontem bia$e 
membrany sprawiaj", &e obok kolumn 
trudno przej!' oboj%tnie. Wysokotonowe 
kopu$ki s" chronione przytwierdzonymi 
na sta$e metalowymi siateczkami. Szare 
maskownice na mid-wooferach trzyma-
j" si% koszy dzi%ki ma$ym magnesom  
i zas$aniaj" jedynie g$o!niki, co dodatko-
wo podnosi walory wizualne. Po zdj%ciu 
maskownic fronty pozostaj" nieskalane 
paskudnymi gniazdami po bolcach mo-
cuj"cych.

Obudowy wszystkich modeli NS-500 
sklejono z 16-mm MDF-u. W przypad-
ku monitorów i g$o!nika centralnego jest 
to jeszcze do przyj%cia, ale ju& sztywno!' 
pod$ogówek mo&e budzi' obawy. Z tego 
powodu wewn"trz umieszczono kratow-
nice. Do wyt$umienia u&yto p$atów 
sztucznej we$ny i prasowanej wato-
liny.

W dna monitorów i g$o!nika central-
nego wklejono po trzy gumowe nó&ki, 
dzi%ki którym ustawienie ich nawet na 
zwyk$ej komodzie nie powinno zmasa-
krowa' d(wi%ku. Oczywi!cie zaleca si% 
u&ycie ci%&kich metalowych podstawek. 
Kolumny pod$ogowe wyposa&ono w re-
gulowane stalowe kolce oraz gumowe 
nó&ki.

Monitory i g$o!nik centralny to kon-
strukcje zamkni%te, wi%c nie powinny 
sprawia' problemów z ustawianiem.  
W przypadku kolumn pod$ogowych  
z tunelem basowym wyprowadzonym  
do ty$u wskazany jest przynajmniej me-
trowy odst%p od !ciany.

Wszystkie przetworniki w serii NS-500  
przyw%drowa$y z presti&owej serii Soavo. 
Wysokie tony powierzono 3-cm kopu$-
kom ze stopu aluminiowo-magnezowe-
go, natomiast bas i !rednic% – g$o!nikom 
z membranami z mieszanki tworzywa 

sztucznego i miki o naukowej nazwie 
A-PMD (*e Advanced Polymer-In-
jected Mica Diaphragm). Cho' zestaw 
NS-500 jest przeznaczony do kina do-
mowego, wszystkie magnesy, poza sub-
wooferem, pozosta$y nieekranowane. Na 
szcz%!cie nowoczesne p$askie telewizory 
nie potrzebuj" takiego zabezpieczenia.

Subwoofer NS-SW700 nale&y do wy&-
szej serii, jednak od strony wizualnej 
idealnie pasuje do „pi%'setek”. Obudow%  
w kszta$cie !ci%tego ostros$upa sklejono 
z 18-mm MDF-u. Umieszczony na bocz-
nej !ciance wylot bas-re+eksu nie b%dzie 
utrudnia$ ustawienia. 10-calowy g$o!nik 
z celulozow" membran" przykr%cono 
do dna skrzyni. W$a!ciw" obudow% po-
stawiono na 8-cm plastikowym cokole 
z dyfuzorami, przez które wydostaj" si% 
fale d(wi%kowe. Rozwi"zanie to Yamaha 
nazwa$a QD-Bass (Quatre Dispersion 
Bass). W charakterze nó&ek wyst%puj" 
kr"&ki samoprzylepnej gumy i z audio-
)lskiego punktu widzenia jest to pomys$ 
cokolwiek niepowa&ny. Sugeruj% pokom-

white
Yamaha NS-500 Mleczne membrany A-PMD 
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binowa' we w$asnym zakresie z jakimi! 
masywnymi elementami. Zreszt" wszyst-
ko b%dzie lepsze.

Wed$ug specy)kacji SW700 dyspo-
nuje wzmacniaczem o mocy 300 W, co 
przy ka&dym prze$adowaniu obrzyna 
powinno wywo$ywa' u s"siada tsunami 
w misce z praniem. Po odkr%ceniu tylnej 
!cianki wida' zasilacz z par" elektrolitów 
o $"cznej pojemno!' 18 tys. µF oraz czte-
ry tranzystory w ko#cówce mocy. Naj-
wyra(niej „japo#skie waty” nie dotycz" 
Yamahy. Z drugiej strony aluminiowej 
p$yty monta&owej, pe$ni"cej jednocze-
!nie funkcj% radiatora, umieszczono 
komplet wej!' i wyj!' nisko- i wysoko-
poziomowych, g$ówny w$"cznik sieciowy 
oraz prze$"cznik fazy. A pozosta$e regu-
latory? Przeniesiono na górn" !ciank%  
i to jest przys$owiowa wisienka na torcie. 

Na ma$ym panelu, prócz diody sygna-
lizuj"cej prac%, znalaz$y si%: wygodne 
pokr%t$o g$o!no!ci, poziomu odci%cia, 
w$"cznik trybu czuwania oraz prze$"cz-
nik charakterystyki pracy kino/muzyka.

.RQğJXUDFMD
Zestaw Yamahy wspó$pracowa$ z dwo-

ma amplitunerami. Ta#szy Cambridge  
Audio Azur 551R – kosztuje 4390 z$  

i jeszcze nie ujawni$ pe$nego potencja$u 
japo#skich g$o!ników. Jego udzia$ w te-
!cie wynika$ z mo&liwo!ci oceny neutral-
no!ci kolumn i, jak si% okaza$o, nie by$ 
to z$y pomys$. Dro&szy – Arcam AVR360 
(6500 z$) – okaza$ si% doskona$ym part-
nerem japo#skiego zestawu. Po$"czenie 
to zaprezentowa$o brzmienie lepsze, ni& 
wynika$oby z ceny poszczególnych ele-
mentów i !mia$o mo&e by' brane pod 
uwag% przy kompletowaniu systemu AV. 
,ród$em by$ odtwarzacz Blu-ray Cam-
bridge Audio Azur 651BD. Kable g$o!ni-
kowe pochodzi$y od QED-a, a zasilaj"ce 
od Neela.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Zanim wzi"$em si% powa&nie do robo-

ty, zafundowa$em g$o!nikom tygodniowe 
wygrzewanie. Wyj%te prosto z pude$ka 
zagra$y szybko i efektownie, akurat tak, 
by zrobi' wra&enie na przypadkowym 
kliencie salonu audio. Po chwili jednak 
uderzy$a mnie w uszy wyeksponowana 
góra. Równie& próba precyzyjnego zloka-
lizowania (róde$ pozornych zako#czy$a 
si% niepowodzeniem, bo na chaotycznej 
scenie d(wi%ki pojawia$y si% w przypad-
kowych miejscach. Wygrzewanie utem-
perowa$o wysokie tony. Doprecyzowa$o 

!rednic% i korzystnie wp$y-
n%$o na prezentacj% pano-
ramy d(wi%kowej.

W$a!nie budowa sceny 
jest tym, co stawia zestaw 
Yamahy w jednym rz%dzie 
z najlepszymi konstruk-
cjami z tego przedzia$u 
cenowego. Pod$"czone do 

Arcama kolumny autentycznie znik$y  
z pokoju, zostawiaj"c po sobie wielowar-
stwow" przestrze#, w której pomie!ci-
$y si% zarówno egzystencjalne rozterki 
bohaterów )lmów Woody Allena, jak 
i pe$ne rozmachu sceny bitewne oraz 
wy!cigi pojazdów wszelakich. Na pod-
kre!lenie zas$uguje aktywny udzia$ g$o!- 
ników efektowych, które nie tkwi$y za 
mn" wy$"cznie dla ozdoby. „Dopaso-
wywa$y si%” do wydarze# na ekranie  
i pod!wiadomie odbiera$em ich wk$ad  
w kreowanie bezkresnych przestrze-
ni Nowej Zelandii uwiecznionych we 
„W$adcy pier!cieni”.

Drug" zaskakuj"c" cech" NS-500 oka-
za$a si% neutralno!'. Maj"c w pami%ci 
szafowanie wysokimi tonami na etapie 
wygrzewania, spodziewa$em si% rozja-
!nienia, a tu )ga z makiem. Wystarczy$o 
zamiast Arcama pod$"czy' amplituner 
Cambridge Audio, by czyste i rze!kie do 
tej pory dialogi zacz%$y ocieka' zmys$o-
wo!ci" i miodem, nie trac"c czytelno!ci. 
Podejrzewam, &e dopiero pod$"czenie 
wyj"tkowo mu$owatego sprz%tu spowo-
duje, &e Yamahy zaczn" wydawa' z siebie 
be$kot.

Repertuar muzyczny nie przyniós$ 
spektakularnych zmian. Z Arcamem 
otrzyma$em brzmienie !wie&e i czyste, co 
doceni$em zw$aszcza w realizacjach kla-
syki. „Mesjasz” Haendla, poprowadzony 
przez sir Nevilla Marinera w 250. rocz-
nic% pierwszego wykonania, przeniós$ 
mnie do roku 1742. Wy!mienita lokali-
zacja instrumentów graj"cych na tle chó-
ru sprawia$a, &e chwilami zapomina$em, 
&e mam do czynienia z zestawem AV. 
Po pod$"czeniu amplitunera Cambridge 
Audio kolumny ukaza$y bardziej rocko-
wy charakter. Nie, &eby kiepsko odegra$y 
„Mesjasza”, ale nie by$o to uskrzydlone 
brzmienie, z jakim mia$em do czynie-
nia w pierwszym zestawieniu. Nato-

miast londy#ski koncert Joe 
Bonamassy na nowo rozpali$ 
emocje. Klasyczne brzmienie 
Gibsona z Marshallami by$o 
w tej kon)guracji bardzo do-
bre. Mocne ri-y mia$y swoj" 
mas% i timing, za! soczyste 
solówki wywo$ywa$y ciarki 
na grzbiecie.

Jeszcze mrówki nie wróci$y 
do domu, gdy w odtwarzaczu 
wyl"dowa$ kr"&ek z pary-
skim koncertem Diany Krall. 
Miód zmiesza$ si% z kropelk" 

whisky w proporcjach uwielbia-
nych przez audio)lów. 
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Prawdziwe szale#stwo zacz%$o si% jed-
nak, kiedy kanadyjsk" wokalistk% zmie-
nili niemieccy zadymiarze spod znaku 
tanzmetalu. Cho' od premiery albumu 
„Völkerball” z zapisem trasy koncerto-
wej Rammsteinu min%$o ponad sze!' 
lat, to nie tra)$em jeszcze na nagranie, 
które wydobywa$oby ze sprz%tu naj- 
g$%biej skrywane pok$ady szale#stwa. 
Jedne urz"dzenia ujawniaj" je w nad-
miarze, innym pow!ci"gliwo!ci móg$-
by pozazdro!ci' kamerdyner królowej  
El&biety II, ale w po$"czeniu z amplitu- 
nerem CA zestaw Yamahy bez oporu 
przekroczy$ cienk" czerwon" lini%. Ko-
lumny NS-500 wygl"daj" elegancko,  
ale na kilkadziesi"t minut porzuci$y 
konwenanse i bez skr%powania rzuci-

$y si% w sam !rodek koncertowego sza-
le#stwa. Trzeba kunsztu, by zbudowa' 
konstrukcje, które z równ" swobod"  
i naturalno!ci" odtworz" basso continuo 
na klawesynie i sekcj% rytmiczn" Riedel/
Schneider.

6NRUR�MXĝ��
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Jego charakter mo&na okre!li' w dwóch 
s$owach: tu i teraz. Mocne i zwarte niskie 
tony nie roz$azi$y si% po k"tach, lecz wa-
rowa$y przy nogach, gotowe zaatakowa' 

przy ka&dym mocniejszym impulsie.  
W bombastycznych fragmentach )lmów 
wojennych ziemia dr&a$a nie tylko na 
ekranie, ale i pod stopami, w czym nie-
w"tpliwie mia$y swój udzia$ „nó&ki” pod 
subwooferem. Kilka ruchów potencjo-

metrem g$o!no!ci i regulatorem poziomu 
odci%cia dora(nie rozwi"za$o problem. 
Pod$ogowe NS-F500, lepiej odizolowane 
od pod$o&a, zachowa$y kontrol% basu.

Zmiana charakteru pracy subwoofera 
z kina na muzyk% nie by$a przesadnie 
wyrazista, a g$ówne ró&nice dotyczy$y 
najni&szych sk$adowych. W muzyce bas 
schodzi$ nieco ni&ej ni& w )lmie, nato-
miast wy&sze zakresy by$y ciut mniej eks-
presyjne. W rocku zmiany te by$y niemal 
niezauwa&alne i dopiero nagrania orga-
nowe zabrzmia$y spektakularnie.

.RQNOX]MD
Cho' niektórym „znawcom tematu” 

kolumny Yamahy mog" si% wydawa' pro-
duktami niszowymi, to nie zapominajmy, 
&e stoj" za nimi 123 lata historii. Przez ten 
czas Japo#czycy zd"&yli pozna' swój fach. 
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6NXWHF]QRĂÊ��� 88 dB  87 dB  84 dB  -

,PSHGDQFMD��� 6 omów  6 omów  6 omów  -

3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 40 Hz – 50 kHz  55 Hz – 50 kHz  50 Hz – 50 kHz  40-140 Hz 
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