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ie do ko!ca ufa"em tym opowie#- 
ciom, bo producenci osi$gali suk-
ces komercyjny, jakby na przekór 

sobie. Dzisiaj, patrz$c na rosn$ce ceny 
sprz%tu mo&na si% ju& ca"kiem wyzby' z"u-
dze!. To zabawki dla zamo&nych ludzi. 
Dlatego jako# nikt nie chce powtórzy' dro-
gi Arcama czy NAD-a, zaproponowa' pro-
duktu, który mia"by szans% tra(' pod strze-
chy. Producenci dobrej klasy hi-( startuj$ 
od kilku #rednich krajowych. Na tym tle 
propozycja BMC wydaje si% w miar% roz-
s$dna albo inaczej – normalna.

Firma powsta"a w Niemczech, stosun-
kowo niedawno. Za"o&y"y j$ osoby zwi$za-
ne z programistyk$ i (nansami, czyli mó-
wi$c po ludzku: jedni zaprojektowali na 
ekranie urz$dzenia, a inni wy"o&yli na to 
fundusze. Mocn$ stron$ BMC ma by' wy-
korzystanie najnowszych technologii. Cy-
tuj$c materia"y prasowe: „Sposób obróbki 
sygna"u analogowego w czasie przej#cia 
przez wszystkie etapy wzmocnienia ró&-
ni si% koncepcj$ od pozosta"ych na tyle, 
&e niektórzy in&ynierowie-projektanci  
z konkurencyjnych (rm nie s$ zdolni  
w pe"ni zrozumie' tej koncepcji. Jednym 
z jej elementów jest wyeliminowanie w$-
skiego gard"a, obecnego w klasycznych 
rozwi$zaniach, w których zmniejsza 
si% napi%cie sygna"u wej#ciowego z 4 V 
(zbalansowany) do 1 V, a dopiero potem 
wzmacnia trzydziestokrotnie. W koncep-
cji BMC nie nast%puje zmniejszanie napi%-
cia, a sygna" jest obrabiany przy pe"nym 
napi%ciu wej#ciowym, które jest nast%p-
nie stopniowo zwi%kszane i buforowane”. 
Podoba mi si% takie postawienie sprawy: 
jeste#my tak pomys"owi, &e inni nie s$  
w stanie zrozumie' naszej technologii. 
Dalej oczywi#cie nast%puj$ zapewnie-
nia, &e mamy do czynienia z najlepszym 

d)wi%kiem na #wiecie. Na szcz%#cie, pro-
ducent nie opowiada, &e potem maj$ miej-
sce wielokrotne wyt%&one ods"uchy, które 
wywracaj$ koncepcj% do góry nogami  
i trzeba zaczyna' od nowa.

Chyba dobrze, &e BMC koncentruje si% 
na in&ynierii. Obserwuj$c kilka moich 
ulubionych (rm, dochodz% do wniosku, 
&e te d"ugie sesje z ulubionymi p"ytami 
tylko szkodz$. Bo jak wyt"umaczy' fakt, 
&e konstruktorzy maj$ ich za sob$ setki, 
do#wiadczenia przybywa, a urz$dzenia 
jakby gorsze?

Nowoczesno#' w wydaniu BMC nie 
polega na dostosowywaniu si% do idio-
tycznych wymaga! ekologów. Przeciwnie, 
patrz$c na wzmacniacz, widzimy przede 
wszystkim to, co najwa&niejsze, czyli za-
silanie. Powiedzie', &e jest solidne, to tak, 
jakby stwierdzi', &e Titanic by" spor$ "ód-
k$. Ale o tym dalej.

Oferta BMC jest ciekawie skonstru-
owana. Nie ma linii, dro&szych i ta!szych 
modeli. Jest za to koncepcja budowania 
systemu wed"ug potrzeb. Aby wybra' co# 
dla siebie, musimy odpowiedzie' tylko na 
dwa pytania: co chcemy mie' i czy mo&e-
my wyda' mniej, czy wi%cej.

Niemcy proponuj$ s"uchanie z cyfry 
i analogu. Wprawdzie (rma nie oferu-
je gramofonu, ale zaawansowany, do#' 
drogi preamp MM/MC ju& tak; jest nie-
wiele ta!szy od odtwarzacza CD. Mimo 
to, wi%kszy nacisk po"o&ono na cyfr%. 
Na przyk"adzie odtwarzacza "atwo zro-
zumie' pomys" (rmy. Mo&emy wybra' 
zintegrowany, za oko"o 15 kz", albo iden-
tyczny transport, ta!szy zaledwie o dwa 

tysi$ce. W drugim przypadku dostoso-
wujemy si% do nowej rzeczywisto#ci, bo 
transport CD jest jednym z wielu )róde", 
z których mo&emy skorzysta'. „Centrum 
odtwarzania” b%dzie przetwornik DAC 1.  
W podstawowym wydaniu kosztuje oko"o 
15 kz", ale lepiej od razu dop"aci' tysi$c 
do wersji HR, z wej#ciem USB wysokiej 
rozdzielczo#ci. Dla „makbuków” i innych 
wynalazków b%dzie jak znalaz", a niewy-
kluczone, &e kiedy# si% w ko!cu pojawi$ 
na rynku przyzwoite pliki o studyjnej  
jako#ci i rozdzielczo#ci, bez kompresji  
i innych komputerowych rozwi$za!. 
Wtedy pos"uchanie )ród"owego Wave’a 
24/48 (w takiej wersji powsta"a wi%kszo#' 
nagra!, które znacie, nawet z m"odo#ci) 
mo&e faktycznie sta' si% prze&yciem, nie 
maj$cym nic wspólnego z przegrywaniem 
p"ytoteki na dysk.

Nast%pna, dro&sza o kolejny tysi$c 
wersja PRE HR zosta"a wyposa&ona  
w przedwzmacniacz. To ciekawa propo-
zycja, pozwalaj$ca cyfrowe )ród"o pod-
"$czy' bezpo#rednio do ko!cówki mocy. 
Wszystkie przetworniki maj$ identycz- 
ne obudowy; odtwarzacz i transport 
tak&e. W tych drugich trzeba by"o tylko 
wyci$' dziur% na wierzchu, bo s$ top- 
-loaderami. Przypadek? Nie – je#li spoj-
rzymy na ofert% wzmacniaczy, to sytuacja 
stanie si% przejrzysta jak woda w górskim 
potoku.

Podstaw$ katalogu jest opisywana in-
tegra, ale je&eli chcecie wej#' na wy&szy 
poziom, przyjdzie j$ podzieli'. Najprost-
sze wyj#cie to preamp i stereofoniczna 
ko!cówka mocy. Konia z rz%dem temu, 
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W podstawie wiatraczki. Ciche.
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kto odró&ni te trzy urz$dzenia; oczy-
wi#cie, patrz$c z przodu lub z boku, bo 
gniazda b%d$ inne, podobnie jak wn%-
trze. Najwy&szy poziom wtajemniczenia 
to monobloki. Tutaj inne jest okienko ze 
wska)nikami. Wszystkie te wzmacnia-
cze, a wi%c preamp, integra, ko!cówka  
i monobloki kosztuj$ dok"adnie tyle 
samo za sztuk%. Czy to uczciwe, nie 

wiem, ale oferta jest przez to klarowna. 
Czy korzystna?

Tutaj uchyl% r$bka tajemnicy produ-
centów sprz%tu hi-(, powstaj$cego w nie-
wielkich seriach oraz skonfrontowa' j$ 
z my#leniem osób podliczaj$cych koszt 
podzespo"ów i na tej podstawie wytykaj$-
cych producentom zdzierstwo.

Domoro#li konstruktorzy ch%tnie su-
muj$ ceny kondensatorów, transformato-
rów, p"ytek i oporników. Na tej podstawie 
wychodzi im, &e producent „przewala” 
klienta 10 albo i 30 razy. Pomin%, &e po-
dobne kalkulacje przypominaj$ mi wyli-
czanie ceny samochodu (Fiata i Ferrari) 
na podstawie ilo#ci zu&ytej blachy, bo 
przecie& badania i promocja nic nie 
kosztuj$ albo to pieni$dze wyrzucone  
w b"oto. W przypadku ma"oseryjnej pro-
dukcji najwi%kszy problem stanowi obu-
dowa. Okazuje si%, &e szlachetne kamie- 
nie i drogie drewno bywaj$ ta!sze od  
zwyk"ej blachy. Te pierwsze obrobi ka-
mieniarz i stolarz (niechby nawet arty-
sta), ale je&eli przyjdzie 100 zamówie!, 
fachowcy rzucaj$ r%cznik. A przygotowa-
nie przemys"owej formy i jej wdro&enie 
to ju& „przemys"owy” koszt, który trzeba 
zaplanowa' na kilka lat do przodu. Finan-
si#ci albo ksi%gowi BMC wykazali si% zna-
jomo#ci$ rynku, bo ca"$ ofert% wzmac-
niaczy zmie#cili w jednej, przetworniki  

i phono w drugiej, w której z kolei wyci%li 
na wierzchu dziur% i tak dodali do cen-
nika kolejne dwa klocki. Czyli bazuj$c na 
dwóch formach, stworzyli rozbudowany 
katalog i mogli wyda' wi%cej na pod- 
zespo"y!

Z punktu widzenia klienta to nie feler, 
bo wszystko obok siebie wygl$da dobrze 
i komponuje si% w eleganck$ „wie&%”.  

W dodatku warto#' materia"ow$ i ja-
ko#' wykonania nawet w tej cenie nale-
&y uzna' za atrakcyjne. Fronty wykonuje  
si% z grubego plastra aluminium, nato-
miast górne i boczne #cianki to precy-
zyjnie wyfrezowany radiator. Ca"o#' jest 
skr%cona w sposób znany tylko produ-
centowi; nam nie uda"o si% rozebra' in-
tegry do zdj%'.

Na froncie wida' dwie okaza"e ga"ki  
i dwa przyciski. Intuicja podpowiada, 

&e lewa powinna by' selektorem )róde",  
a prawa potencjometrem g"o#no#ci. Jest 
inaczej. *ród"o wybieramy ma"ym przy-
ciskiem, natomiast pot%&na ga"a to wy-
"$cznik sieciowy. Trzeba si% przyzwyczai'. 
Cho' to mo&e nietrudne, takie rozwi$-
zanie uznaj% za brak wyobra)ni, bezsens 
i dzia"anie wbrew logice. Skoro projek-
tant przywi$zywa" uwag% do szczegó"ów, 
to powinien te& czasem pomy#le'; to nie 
boli. 

Podobnie z regulacj$ jasno#ci „wy#wiet- 
lacza”. Mo&na go przyciemni', ale nie zga-
si'. Mo&e to nie wada, ale lubi% mie' t% 
opcj%, bo s"uchanie w ciemno#ci ma swój 
smak. A tak pozostaje element rozprasza-
j$cy uwag%.

Same wska)niki wygl$daj$ bardzo ory-
ginalnie; nie widzia"em nigdzie podob-
nych. S$ precyzyjne i szybkie, ale…ma"o 
czytelne. Cieniutkie wskazówki s$ przy-
t"oczone pod#wietlan$ skal$. Uroda to 
rzecz gustu. Mnie si% BMC nie podoba, 
ale wiele osób zapewne zachwyci, bo cze-
go, jak czego, ale oryginalno#ci odmówi' 
mu niepodobna.

Do dyspozycji mamy trzy gniazda RCA 
i dwa zbalansowane, a wszystkie wysokiej 
jako#ci, podobnie jak zaciski g"o#nikowe, 
zalane plastikiem.

Najwa&niejsze jest jednak wn%trze. 
Mo&na powiedzie', &e BMC jest w zasa-
dzie zasilaczem, bo w tej kwestii Niemcy 
poszli na ca"o#'. W drogich ko!cówkach 
mocy cz%sto tkwi$ pot%&ne transforma-
tory i baterie kondensatorów, ale tutaj 
zamontowano prawdziwe monstrum. 
Transformator 2 kW jest wielki jak talerz 
i odpowiada chyba za + wagi urz$dze-
nia. A BMC jest ci%&ki jak diabli i przy 
przenoszeniu warto poprosi' o pomoc 
koleg%.

Pr$d (ltruje armia ma"ych kondensato-
rów, u"o&onych pi%trowo. Pojemno#ci na-
wet nie liczy"em. 200 W w takim wydaniu 
mo&e si% okaza' równie emocjonuj$ce jak 
kilowat u konkurencji.

Radiatory do#' mocno si% nagrzewaj$,  
z czego mo&na wnioskowa', &e kil-
ka pierwszych watów jest oddawanych  
w klasie A.
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W czasie testu niemiecki wzmacniacz 
pracowa" z Audio Physikami Tempo VI. 
,$czy" go z nimi mój nowy nabytek – 
przewód Van den Hul -e Air 3T. Sygna" 
dostarcza" Gamut CD3 za po#rednictwem 
zbalansowanych Albedo Versus, a pr$d – 
listwa Gigawatta. Kolumny sta"y na grani-
towych p"ytach o grubo#ci 3 cm.
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w radiatorach.
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Je&eli b%dziecie chcieli dobra' do BMC 
kolumny, to w zasadzie nic Was nie ogra-
nicza. Tak du&a moc i wydajno#' zapew-
ni$ poprawn$ wspó"prac% nawet z pe"no-
pasmowymi elektrostatami.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH

Zdarza si%, &e od sprz%tu oczekuje- 
my czego# na podstawie danych tech-
nicznych albo konstrukcji. S"odyczy od 
lampy, przestrzeni od elektrostatów… 
Cz%sto te prognozy rozmijaj$ si% z rze-
czywisto#ci$, ale tym razem mamy strza" 
w dziesi$tk%. Mia"y by' moc i dynami-
ka, i s$. Od razu, od pierwszej sekundy. 
Kawa na "aw%, jajko na sznycel, komórka 
na stó".

BMC to wzmacniacz o pot%&nym, kon-
certowym d)wi%ku, wr%cz stworzony do 
rocka. Wymarzony do takich wynalaz-
ków, jak Dream -eater, cho' nie po- 
gardzi Doorsami ani Prince’em. Naci-
skamy „play” w odtwarzaczu i wsiadamy  
do wy#cigówki. B%dzie trz$#' na wy- 
bojach, przewraca' wn%trzno#ci na za- 
kr%tach, ale mocne wra&enia gwaranto-
wane.

W pierwszej chwili trudno powie-
dzie' cokolwiek o brzmieniu, bo przy-
t"acza nas jego masa, energia i tem- 
po. Buduje si% #ciana d)wi%ku, któr$ 
odczuwamy (zycznie. Przy wyso-
kich poziomach g"o#no#ci mem-
brany poruszaj$ wszystkim w oko-
licy. Firankami, szklankami  
w kuchni i plombami w z%bach. 
Noga zaczyna przytupywa',  
a s$siedzi, najwyra)niej wci$-
gni%ci w spektakl, na#laduj$ 
perkusist% pr%tem po ka-
loryferach. Moje Tempo 
dawno tak nie dosta"y  
w ty"ek i je&eli pozosta" gdzie# 
jaki# nie wygrzany kabelek, to prze-
czy#ci" go pr$d z BMC.

O niemieckim wzmacniaczu mo&- 
na powiedzie' wszystko, tylko nie to, 
&e jest delikatny. Makrodynamika do-
minuje nad innymi cechami na tyle,  
&e dopiero po d"u&szej chwili spostrze-
gamy drobne zabiegi maj$ce na celu jej 
podkre#lenie. Po pierwsze bas. Bez nie-
go nie da si% stworzy' wra&enia pot%gi, 
wi%c nale&a"o go wzmocni'. Niskich  
tonów jest na pewno wi%cej ni& w Maku 
MA7000. Mo&na tu mówi' o ekspozy- 
cji, która nadaje subwooferowy cha-
rakter. Czasami wr%cz przychodzi na 
my#l, &e dó" zachowuje si% jak w aktyw- 
nych g"o#nikach, a #rednica membran 
zwi%ksza si% o kilka centymetrów. Na 
szcz%#cie, mamy do czynienia z urz$-
dzeniem z wysokiej pó"ki, wi%c zakres 
ten nie przykrywa reszty pasma. Mo&e 
#rednica staje si% odrobin% ci%&sza  

ni& zwykle, ale chy- 
ba o to konstrukto- 
rom chodzi"o. Wy-
ra)nie wychodzi na- 

przód ni&szy zakres  
basu, poruszaj$c po-

wietrzem, ale ogrom-
ny zasilacz nie pozwa-

la na jego poluzowanie. 
Mamy wi%c do czynie-

nia i z g"%bi$, i z pot%g$,  

i tempem. S"absze i mniej wydaj- 
ne konstrukcje pot%g% zwykle oku-

puj$ spowolnieniem i rozci$ganiem 
wybrzmie!. Tutaj towarzyszy im kon-

trola, tempo i gwa"towno#' ataku. Je-
&eli dzielone konstrukcje BMC id$  
w tym wzgl%dzie dalej, to trudno mi so-
bie wyobrazi' bardziej kaloryczny posi-
"ek dla uszu.

Po drugie, przestrze!. Od jej prezentacji 
zale&y w du&ym stopniu, czy d)wi%k od-
bierzemy jako masywny, czy te& zwiewny  
i lekki. Je&eli przestrze! jest obszerna,  
z podkre#lon$ g"%bi$, trudniej b%dzie 
j$ wype"ni'. Z kolei przybli&enie )róde" 
do s"uchacza i powi%kszenie pierwszego 
planu dodaje prezentacji pot%gi. Oczy-
wi#cie, najlepiej mie' jedno i drugie, ale 
takie rzeczy si% raczej nie zdarzaj$, a ju& 
na pewno nie w tej cenie. BMC idzie na 
ca"o#', a jego priorytetami s$ blisko#'  
i bezpo#rednio#'.

Zarówno pod wzgl%dem przestrzeni, 
jak i barwy d)wi%k jest skondensowany, 
g%sty, chcia"oby si% powiedzie' – powa&-
ny, cho' to nic nie znaczy. Jest w nim co# 
wyczynowego, daj$cego muzyce rozp%d  
i si"% uderzenia ju& nie pocisku, ale armat-
niej kuli lub bomby. Nawet w momentach, 
gdy faktura jest rzadsza, a materia" l&ej-
szy, czuje si% charakterystyczne napi%cie; 
gotowo#' do sprintu.

W klasyce, kameralistyce jazzowej,  
a tak&e spokojnym popie brzmienie po-
zostaje przejrzyste i szybkie. Bas jest pod-
kre#lony, a drobne impulsy – podnoszone 
do rangi wydarzenia. Mimo to wzmac-
niacz pochwali si% mo&e nie wybitn$ 
muzykalno#ci$, ale kultur$ na pewno. 
Mi"o#nicy hektarów przestrzeni niech si% 
raczej rozejrz$ za lamp$.

.RQNOX]MD

BMC nie buduje hologra(cznych pla-
nów. Nie rozczula si% nad wokalami i nie 
przepada za kwartetami smyczkowymi. 
Jego &ywio" to ci%&ki rock, metal, koncer-
ty nag"o#nione tak, &e z butów wyrywa. 
Tam, gdzie wyk"adaj$ si% konstrukcje  
o #redniej wydajno#ci, on dopiero za-
czyna. A jak si% rozp%dzi, to wszystkie 
przeszkody po drodze rozjedzie niczym 
czo"g stokrotki. Je&eli chcesz si% z nim 
zmierzy', musisz by' naprawd% twardym 
facetem.
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2 x XLR i 3 x RCA.
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0RF��� 200 W/8 1
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:HMĂFLD�OLQLRZH��� 3 x RCA; 2 x XLR
:HMĂFLH�SKRQR��� –
:\MĂFLD��� 1 para
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:\PLDU\��Z�V�J���� 15/45/32,5 cm
0DVD��� 40 kg
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