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ajbardziej kasandryczne wizje za-
k!ada!y przeniesienie ca!ej aktyw-
no"ci do Azji, rezygnacj# z dzia!al-

no"ci badawczo-rozwojowej i rabunkow$ 
eksploatacj# istniej$cych rozwi$za% z po-
mini#ciem re&imu technologicznego i po 
jak najni&szych kosztach. Funai zap!aci!o 
za oddzia! Philipsa 150 milionów dolarów, 
któr$ to kwot# mia!o odzyskiwa', (rmuj$c 
szanowan$ mark$ produkty bardzo niskiej 
jako"ci. Optymi"ci, których by!o znacznie 
mniej, sugerowali, &e nie b#dzie tak )le. 
Wygl$da na to, &e mieli racj#.

W kwietniu nadarzy!a si# okazja, by na 
w!asne oczy zapozna' si# z dzia!alno"ci$ bel-
gijskiego przyczó!ka Philipsa i porozmawia' 
z pracuj$cymi tam lud)mi. Philips Polska 
zorganizowa! wyjazd grupy dziennikarzy 
do miasteczka Leuven, oddalonego o 30 km 
od Brukseli, w którym mie"ci si# centrum 
badawczo-rozwojowe iLab. Skonfundowani 
niedawn$ wiadomo"ci$ o przej#ciu cz#"ci (r-
my, nie do ko%ca wiedzieli"my, czego si# spo-
dziewa'. Na szcz#"cie w$tpliwo"ci dotycz$ce 
celu wycieczki szybko zosta!y rozwiane. 

Hugh Cautley – dyrektor ds. rozwoju 
biznesu Philips Consumer Lifestyle zapew-
ni!, &e nie ma drugiego dna, a celem naszej 
wizyty jest przybli&enie procesu prac nad 
nowymi produktami. Zanim jednak do 
tego przejdziemy, kilka liczb i faktów.

Umowa
Struktura Philips Lifestyle Entertain-

ment liczy obecnie 2000 osób, z czego oko-
!o 700 jest zatrudnionych w Europie. Resz-
ta – g!ównie w Azji (Szenzen w Chinach, 
Hongkong i Singapur), a tak&e w Ameryce 
Po!udniowej, Rosji, na Bliskim Wschodzie  
i w Indiach. W Chinach zlokalizowano 
dzia! produktów audio, w Singapurze – 
kina domowego, a w Hongkongu – s!ucha-

wek. Tam te& mie"ci si# centrala. Wyra)nie 
wida', &e w dzia!alno"ci (rmy europejskie 
korzenie nie s$ lekcewa&one, ale centrum 
dzia!alno"ci staje si# Azja. Faktyczny zwrot 
w stron# tego kontynentu nast$pi! wcze-
"niej. Transakcja z Funai tylko go potwier-
dzi!a.

Za 150 mln USD Japo%czycy nabyli pra-
wo do dysponowania znakiem towarowym 
Philipsa, a tak&e pe!n$ struktur# (rmy, 
katalog produktów AV oraz – jakkolwiek 
niezr#cznie by to nie brzmia!o – pracow-
ników. Przez pi#' lat Funai b#dzie mog!o 
oznacza' produkty logiem „Philips” albo 
„Funai” wed!ug w!asnego uznania. Prze-
widziano opcj# przed!u&enia o kolejne 
pi#'. Jako ciekawostk# mo&na doda', &e 
koncern Philipsa czerpie ogromne docho-
dy ze sprzeda&y licencji. Warto"' sprzeda-
&y wszystkich towarów oznaczanych jego 

logiem si#ga rocznie… 6 miliardów euro!
iLab zostanie przekszta!cony w spó!k# 

zale&n$, kontrolowan$ w ca!o"ci przez Fu-
nai Electric. Podobnym transformacjom 
zostan$ poddane wszystkie obj#te umow$ 
oddzia!y na ca!ym "wiecie. B#d$ podlega' 
centrali w Hongkongu, ta za" znajdzie si# 
pod bezpo"redni$ kontrol$ Funai.

Zmianie ulegnie nazewnictwo oddzia-
!ów dzia!aj$cych w poszczególnych kra-
jach, na wzór Philips Belgium czy Philips 
UK. Pojawi si# nowa nazwa, ale na pewno 
nie b#dzie to Funai. Kiedy wizytowali"my 
iLab, by!a mowa o czterech propozycjach, 
ale &adne konkrety nie pad!y. Osobi"cie 
obstawiam Fidelio, jako opcj# najbardziej 
oczywist$, ale to tylko zgadywanka. Dla 
konsumentów i tak nie b#dzie to mia!o 
znaczenia, poniewa& chodzi wy!$cznie  
o kwestie formalno-prawne.
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Hugh Cautley wskazywa! zalety po!$-
czenia obu (rm, których dzia!alno"' wza-
jemnie si# uzupe!nia. Funai zajmuje si# 
telewizorami i sprz#tem wideo. Ma dobrze 
rozwini#t$ struktur# sprzeda&y dla profe-
sjonalistów (B2B – business to business)  
i wypracowa! sobie mocn$ pozycj# w Ja-
ponii i USA. Z kolei Philips sprawnie si# 
porusza na rynku detalicznym, w modelu 
B2C (business to consumer), pewnie si# 
czuje w produktach zwi$zanych z d)wi#-
kiem i aplikacjami mobilnymi; jest silny  
w Europie, Azji oraz reszcie "wiata. Obie (r-
my wydaj$ si# dla siebie stworzone i mog$ 
wzajemnie wzmacnia' swoj$ pozycj# w s!a-
biej obsadzonych obszarach. Dwudziesto-
pi#cioletnia wspó!praca to potwierdza.

iLab 
W Leuven mie"ci si# centrum innowacji 

iLab. Pracuje si# tu zarówno nad konwen-
cjonalnymi urz$dzeniami hi-( (ze szcze-
gólnym naciskiem na mark# Fidelio), jak  

i aplikacjami na smartfony i zupe!nie no-
wymi pomys!ami. W orbicie zainteresowa% 
europejskiego zespo!u znajduje si# wszyst-
ko, co zwi$zane z d)wi#kiem – s!uchawki, 
g!o"niki, soundbary, miniwie&e i zestawy 
AV. Zadanie jest zde(niowane jasno – 
opracowywa' jak najlepiej brzmi$ce pro-
dukty. Ksi#gowi i projektanci wzornictwa 
wkraczaj$ do akcji pó)niej i okre"laj$, ile  
z pierwotnych za!o&e% da si# wcieli' w &ycie, 
ale pomys!y wychodz$ z Leuven. iLab ma 
status centrum kreatywnego i laboratorium 
badawczego. To tutaj powstaj$ prototypy, 
które po przej"ciu procedur pomiarowych 
i ods!uchowych s$ wysy!ane do dalszych 
konsultacji. Na ich podstawie wprowadza 
si# usprawnienia i znów wysy!a do oceny. 
Kiedy cykl dobiegnie ko%ca, produkt jest 
gotowy i mo&e tra(' do sprzeda&y.

I teraz ma!a zagadka. Ilu in&ynierów za-
trudnia kreatywne centrum Philipsa? Czte-
rystu? Dwustu? Mo&e stu pi#'dziesi#ciu? 
Prawid!owa odpowied) brzmi – dwudziestu 
jeden, z dyrektorem: dwudziestu dwóch. Ten 
elitarny zespó! ma istotny wp!yw na dzia!al-
no"' ca!ej (rmy oraz na to, czego b#d$ s!u-
chali ludzie na ca!ym "wiecie.

Dwudziestu dwóch ludzi w Leuven zaj-
muje zaskakuj$co du&$ powierzchni#. Biu-
ra s$ rozmieszczone na planie kwadratu, 
na dwóch poziomach. Wkrótce ma si# to 
zmieni'. Cz#"' budynku nie jest u&ywa-
na, a niektóre pomieszczenia – nie w pe!ni 
wykorzystane. Rozwa&ane jest wynaj#cie 
cz#"ci budynku innej (rmie. Taki ruch po-
mo&e ograniczy' koszty. W czasach prze-
kszta!ce% lepiej nie kusi' losu.

W Leuven panuje swobodna atmosfera; 
nie wyczuwa si# zad#cia ani korporacyjnej 
sztuczno"ci. Projektanci to bez wyj$tku 
m!odzi ludzie, zaanga&owani w prac# nie na 

pokaz, ale dlatego, &e rzeczywi"cie podoba 
im si# to, co robi$. Zale&y im na d)wi#ku, 
wi#c od czasu do czasu pozwalaj$ sobie na 
k$"liwe uwagi pod adresem projektantów 
wzornictwa, których zalecenia na dalszych 
etapach przygotowa% musz$ bra' pod uwa-
g#. Zdaj$ sobie spraw#, &e pewnych ograni-
cze% nie przeskocz$ i tym bardziej staraj$ 
si# optymalnie wykorzysta' "rodki, który-
mi dysponuj$. Dzia!aj$ca na skal# masow$ 
korporacja nie mo&e przecie& wyskoczy'  
z kolumnami za 100 tysi#cy, bo nikt ich 
nie kupi. Co najwy&ej wyszed!by z tego 
„mi"” – to nasze, przez nas wykonane i to 
nie jest nasze ostatnie s!owo – ale rachunek 
ekonomiczny na pewno by si# nie zgadza!. 
W Philipsie nie projektuj$ „misiów”, cho-
cia& m!odzi projektanci mi#dzy wierszami 
daj$ do zrozumienia, &e chcieliby zaszale'. 
Na razie jednak twardo st$paj$ po ziemi  
i koncentruj$ si# na produktach, które maj$ 
szans# zdoby' popularno"' i przynie"' 
oczekiwane zyski. 

Z uznaniem wypowiadaj$ si# o znanych 
markach audio(lskich. Jeden z projektan-
tów kolumn – Benoit Burette – kilka razy 
odnosi! si# do Bowersów; zestawów tej mar-
ki u&ywa w domu. Jako punkt odniesienia  
w dziedzinie wzornictwa i jako"ci wykonania 
wymieniany by! Bang Olufsen, a projektant 
s!uchawek nawi$za! do oferty Sennheisera. 
W &adnej wypowiedzi nie czu!o si# cho'by 
"ladu prze"wiadczenia o w!asnej nieomyl-
no"ci ani zamkni#cia na dokonania kon-
kurencji. By! za to m!odzie%czy entuzjazm, 
troch# pokory wobec dokona% specjalistów, 
a przede wszystkim – ch#' dostarczenia jak 
najlepiej graj$cych i funkcjonalnych urz$-
dze% w przyst#pnej cenie.

Atmosfera w iLabie mile mnie zaskoczy-
!a. Zdecydowanie bli&ej jej do audio(lskiej 
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manufaktury ni& korporacyjnej machiny. 
In&ynierowie przejmuj$ si# swoj$ prac$ nie 
dlatego, &eby przypodoba' si# szefowi, ale 

dlatego, &e zale&y im na d)wi#ku. Wyko-
rzystuj$ zarówno pomiary, jak i ods!uchy. 
Te ostatnie s$ traktowane ze "mierteln$ 
powag$, a procedury nie powstydzi!aby si# 
niejedna audio(lska (rma z tradycjami.

Golden Ear Training
Philips opracowa! wewn#trzny program 

szkoleniowy, maj$cy zobiektywizowa' me-
tod# przekazywania obserwacji z ods!uchu 
i uczyni' je u&ytecznymi w czasie  strojenia 
urz$dze%. Jako &e produkty maj$ si# sprze-
dawa' na ca!ym "wiecie, próby ods!uchowe 
prowadzi si# w Belgii i w"ród zaprzyja)-
nionych s!uchaczy w Europie, jak równie&  
w oddzia!ach azjatyckich. Program do-
puszcza uwzgl#dnienie opinii ludzi spoza 
(rmy, ale tylko je&eli wcze"niej przeszli oni 
pozytywnie procedur# testow$.

System kwali(kacji Golden Ear Training 
sk!ada si# z pi#ciu poziomów trudno"ci. 
Badane s$ wra&liwo"' na podbicie/os!a-
bienie cz#stotliwo"ci (im wy&szy poziom, 
tym wi#ksza segmentacja pasma), zdolno"' 
wychwycenia i okre"lenia stopnia kompre-
sji stratnej czy wra&liwo"' na zmian# fazy 
sygna!u. Pierwszy poziom jest podstawowy 
i mo&na go zaliczy' z marszu. Wy&ej s$ br$-
zowy, srebrny i z!oty. Zdanie egzaminu na 
ten ostatni kwali(kuje do grona ekspertów 
i pozwala bra' udzia! w p!atnych konsulta-
cjach. W Leuven egzamin na poziom z!oty 
zda!o a& 10 osób (blisko po!owa zatrudnio-
nych); w oddzia!ach azjatyckich – 47, wi#c 
mo&na przyj$', &e po kilku tygodniach in-
tensywnego treningu zakres materia!u da si# 
opanowa'. Najwy&ej jest poziom platynowy, 
ale tutaj skala trudno"ci ro"nie dramatycz-
nie. Stopie% komplikacji jest tak du&y, &e wy-
!apanie i opisanie ró&nic w brzmieniu kabli 
zasilaj$cych to przy tym bu!ka z mas!em.  
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W iLabie do „platyny” nawet nie podchodz$, 
traktuj$c j$ troch# jako sztuk# dla sztuki. 
Azjaci pono' próbuj$, ale – jak dot$d – bez 
skutku.

Test na z!otouchego nie jest form$ (rmo-
wego wspó!zawodnictwa (chocia& w "ro-
dowisku zdominowanym przez m#&czyzn 
pe!ni i t# po&yteczn$ rol#), ale procedur$ 
pozwalaj$c$ wy!ania' ludzi, których wra&li-

wo"' s!uchow$ i opinie da si# prze!o&y' na 
j#zyk praktyki. Przy konstruowaniu kolumn 
inn$ u&yteczno"' ma stwierdzenie „os!abio-
ny prze!om góry i "rednicy”, a inn$ – „6-de-
cybelowa zapad!o"' w pobli&u 2,5 kHz”. 
Podobnie okre"lenie „wypchni#ta "rednica” 
przemawia do wyobra)ni, ale ka&dy mo&e 
przez to rozumie' troch# co innego. Ekspert 
ze z!otym certy(katem powie: „Podbicie  
w okolicy 1 kHz, spore, mo&e by' powy&ej  
4 dB” i to ju& b#dzie informacja dla projek-
tanta. Oczywi"cie prost$ charakterystyk# 
cz#stotliwo"ciow$ mo&na zmierzy' mikro-
fonem w komorze bezechowej – Philips 
dysponuje niewielkim pomieszczeniem tego 
typu – ale ju& umiej#tno"' przek!adu su-
biektywnych odczu' na powtarzalny j#zyk 
parametrów mo&e si# przyda'. Zw!aszcza, 
je&eli s!uchaj$ ludzie o ró&nej wra&liwo"ci, 
wychowani w odmiennych kulturach. W ta-
kim przypadku zobiektywizowany warsztat 
ods!uchowy bazuj$cy na dobrym przeszko-
leniu pozwoli szybciej usystematyzowa' ob-
serwacje i wprowadzi' zmiany w oczekiwa-
nym przez s!uchaczy kierunku.

Pokój
Testy ods!uchowe odbywaj$ si# w pro-

fesjonalnie przygotowanym pokoju o po- 
wierzchni nieca!ych 30 m*. W rogach po-
wstawiano dwie pu!apki basowe, a na "cia-
nach i su(cie rozmieszczono ustroje roz-
praszaj$co-poch!aniaj$ce. Na pod!odze le&y 
wyk!adzina. Akustyka jest bardzo przyjem-
na. Pomieszczenie zdecydowanie nie jest 
przet!umione, ale te& nie nazbyt &ywe. Jest 
ciszej ni& w innych cz#"ciach budynku, ale 
jest to cisza koj$ca i nie ma w niej nic nie-
naturalnego. 

W iLabie stosuje si# procedur# "lepych  
testów. Stolik ze sprz#tem jest przykry-

ty materia!em, a kolumny stoj$ za kotar$  
z tkaniny podobnej do stosowanej na ma-
skownice. Przepuszcza ona d)wi#k, ale nie 
pozwala zidenty(kowa' zestawów g!o"ni-
kowych, a tym bardziej detali ich budowy. 
Eliminuje si# w ten sposób przedustawno"' 
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i obiektywizuje wyniki od-
s!uchów. 

W pokoju znajduj$ si# 
dwa rz#dy krzese!, ale 
punkt optymalnego ods!u-
chu (sweet spot) jest tylko 
jeden. Mo&na sprawdzi', 
czy g!o"niki równomiernie 
wype!niaj$ pomieszczenie  
d)wi#kiem i czy mo&e ich 
s!ucha' wi#ksza grupa lu-
dzi. Mo&na te& przepro-
wadzi' bardzo krytyczny 
ods!uch, siedz$c w najlep-
szym miejscu. Oba typy 
informacji przydaj$ si#  
w pracy nad projektem. Po-
nadto bierze si# pod uwag# 
charakterystyki promienio-
wania energii akustycznej  
i rezonanse obudowy.

6ïXFKDZNL
Inaczej przebiega praca 

nad s!uchawkami. Tutaj bar-
dzo pomocny okazuje si# 
skaner (rmy Kippel, wyko-
rzystuj$cy technik# lasero-
w$. Przyrz$d jest po!$czony 
z komputerem, na którego 
monitorze mo&na obserwo-
wa' ruch membrany i jej 
zachowanie w funkcji cz#-
stotliwo"ci. Dopiero tutaj na-
prawd# wida', jak wa&na jest 
t!okowa praca powierzchni 
drgaj$cej i co to znaczy, &e 
membrana si# !amie albo 
faluje, promieniuj$c ró&ny-
mi cz#"ciami dan$ cz#stotli-
wo"' w fazie i przeciwfazie. 
Pomiar pozwala zdiagnozo-
wa' ewentualne problemy  
i opracowa' poprawion$ spe-
cy(kacj# dla podwykonawcy. 
Umo&liwia tak&e sprawdze-
nie, czy przekazane zalecenia 
zosta!y uwzgl#dnione. Apa-
ratura jest bardzo kosztow-
na, ale chirurgicznie precyzyjna. Wi$zk# lasera mo&na skierowa'  
w dowolny punkt membrany i zebra' komplet danych o zachowa-
niu jej ró&nych fragmentów. Do pomiaru wykorzystuje si# szum, 
z którego pó)niej mo&na izolowa' wybrane cz#stotliwo"ci i bada' 
interesuj$ce nas parametry.

W procedurze testowej wykorzystuje si# te& HATS – Head 
and Torso Simulator (rmy Bruel & Kjaer – sztuczn$ g!ow# na 
korpusie, stosowan$ do badania pola akustycznego wokó! uszu 
i korpusu s!uchacza. W przeciwie%stwie do aparatu laserowego 
testuje si# tu nie same membrany, ale zmontowane s!uchawki, 
z kompletnymi przetwornikami umieszczonymi w obudowach. 
Sztuczna g!owa mo&e by' równie& u&ywana do pomiarów s!u-
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chawek z mikrofonem, np. do zbadania 
poziomu zniekszta!ce% czy sprawdzenia 
efektywno"ci dzia!ania systemu redukuj$-
cego szumy. 

Za dzia! s!uchawek odpowiada Rowen 
Williams i m.in. w!a"nie dzi#ki niemu na-
uszniki Philipsa brzmi$ tak, &e nie powsty-
dzi!yby si# ich renomowane wytwórnie. 
Korzystaj$c z okazji, zagadn$!em go, czy 
Philips nie prowadzi równie& dzia!alno"ci 
jako podwykonawca OEM. W ko%cu na 
tak$ jako"' skusi!aby si# niejedna renomo-
wana wytwórnia g!o"nikowa, chc$ca uzu-
pe!ni' katalog s!uchawkami, jednak od-
powied) brzmia!a „nie”. Philips sprzedaje 
tylko pod w!asn$ mark$. 

Je&eli chodzi o wspó!prac# z instytucjami 
zewn#trznymi, to przybiera ona zupe!nie 
inny wymiar. Po!o&one zaledwie 30 km od 
Brukseli Leuven jest miastem uniwersytec-
kim. Miejscowa ludno"' to 60 tys. miesz-
ka%ców, a dodatkowe 30 tys. stanowi$ 
studenci. Philips wspó!pracuje z uczelni$, 
wykorzystuj$c potencja! naukowy kadry  
i dost#p do studentów. Kontakty z uniwer-
sytetem maj$ s!u&y' nie tylko pracom nad 
nowymi produktami, ale równie& zaintere-
sowaniu dzia!alno"ci$ (rmy ewentualnych 

przysz!ych pracowników. Wy!apanie zdol-
nego studenta na tym etapie mo&e w przy-
sz!o"ci zaowocowa' pozyskaniem cennego 
in&yniera.

3RGVXPRZDQLH�
Wygl$da na to, &e wielkie przej#cie Phi-

lipsa przez Funai nie wp!yn#!o zauwa&alnie 
na dzia!anie centrum iLab. In&ynierowie 
nie wydaj$ si# zestresowani, zw!aszcza &e 
wynegocjowana z Japo%czykami umowa 
nie zak!ada ani likwidacji oddzia!u, ani re-
dukcji etatów. Funai naby!o po prostu prawa 
do u&ywania presti&owej marki i pozyska!o 
elementy, których dot$d w jego bizneso-
wej uk!adance brakowa!o. Philips… no 
có&, sprzeda! licencj# i zainkasowa! okr$g!$ 
sumk#, co w kryzysowych czasach jest nie 
do pogardzenia. Wygl$da na to, &e na razie 
wszyscy s$ zadowoleni i nie ma powodów 
do niepokoju. W iLabie nic poza logiem nad 
wej"ciem si# nie zmieni. Zostan$ ludzie, któ-
rzy nadal b#d$ tworzy' g!o"niki, s!uchawki 
i u!atwiaj$ce sterowanie systemem aplikacje 
na telefony komórkowe. Je&eli nowy w!a-
"ciciel b#dzie umia! wykorzysta' ich zapa!  
i zaanga&owanie, to o utrzymanie jako"ci 
produktów mo&emy by' spokojni.
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