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Hi-end B&W 800D

„BezkompromisowoÊç” 
to poj´cie cz´sto powracajàce 

przy opisie nieprzeci´tnych produktów. 
Aby jednak pozostaç w zgodzie 

z samym sobà recenzenci 
zaraz dodajà, ˝e chodzi o brak 
konstrukcyjnych kompromisów 

w ramach danego segmentu cenowego.
Dopiero gdy wchodzimy 

na pu∏ap high-endu, 
nie musimy si´ ju˝ obstawiaç 

˝adnymi warunkami. 
Tak jak w przypadku B&W 800D.

Mariusz Malinowski

Diamentowy
sen

B&W 800D



W Êwiecie producentów kolumn
BW wypracowa∏o sobie pozy-
cj´ szczególnà. To marketin-

gowa pot´ga, za którà stoi d∏ugie doÊwiad-
czenie i zaplecze badawcze, pozostajàce
dla wi´kszoÊci konkurentów w sferze ma-
rzeƒ. Logo Bowersa nosi jedno z najbar-
dziej niezwyk∏ych dzie∏ in˝ynierii aku-
stycznej – Âlimak Nautilus. W Êwiecie hi-fi
ten produkt to jednoczeÊnie dinozaur –
dumnie otwiera ka˝dy katalog od poczàt-
ku lat 90., a nadchodzàce ocieplenie klima-
tu równie˝ nie zapowiada jego wygini´cia.
JeÊli w tym kontekÊcie zapowiem zejÊcie na
ziemi´ – i zapoznanie si´ z flagowcem serii
D za jedyne... 75 tys. z∏, to i tak dla wi´k-
szoÊci Czytelników niewiele to zmieni.
Obie konstrukcje pozostanà pi´knym au-
diofilskim snem. Z tym, ˝e w drugim przy-
padku b´dzie to sen diamentowy.

Seria D nie jest, bynajmniej, nowoÊcià.
Debiutowa∏a pod koniec 2004 roku. Ma∏o
tego, pomimo licznych ró˝nic stanowi
doÊç konsekwentnà kontynuacj´ linii 
Nautilus, której korzenie si´gajà g∏´boko 
w wiek XX. Jej wprowadzenie stanowi∏o
jednak istotny moment w rozwoju techniki
przetwarzania dêwi´ku. Wcielono bowiem
w ˝ycie pomys∏ na pozór szalony i zbudo-
wano kopu∏k´ wysokotonowà z diamentu.
To podstawowy element, odró˝niajàcy
model 800D od testowanego ju˝ u nas
Signature 800 (7-8/2002). W rzeczy-
wistoÊci ró˝nic jest wi´cej, a naj-
wa˝niejsze z nich to: tuning prze-
twornika Êredniotonowego, nowe
woofery oraz zwrotnica, uwzgl´d-
niajàca w∏aÊciwoÊci wymienio-
nych przetworników.

Budowa
G∏oÊniki – odpowiedzialne

za ka˝dy zakres pasma –
umieszczono w osobnych 
komorach. Odizolowano je
elastycznymi podk∏adkami 
z IsoPathu – substancji mi´k-
szej od gumy, ale odpornej 
na trwa∏e odkszta∏cenia me-
chaniczne. G∏ówna skrzynia
ma op∏ywowy kszta∏t. Oglà-
dana od góry, przypomina
Êci´tà z jednej strony elips´, 
a z boku – trapez, którego
najkrótszy bok stanowi jej
front. Wn´trze usztywnia
kratownica Matrix. 

Naturalny fornir urozmai-
cono warstwà skóry na górnej
p∏aszczyênie, w którà wpusz-
czono po∏yskujàcà czernià
marlanowà g∏ow´, z za-
montowanym w niej
g∏oÊnikiem Êrednioto-
nowym.

Marlan to syntetyk o du˝ym ci´˝arze 
i sztywnoÊci, ale nadajàcy si´ do formowa-
nia. Tutaj nadano mu wyd∏u˝ony do ty∏u
kszta∏t, zoptymalizowany pod kàtem okre-
Êlonego spektrum cz´stotliwoÊci. Dla za-
pewnienia lepszej stabilnoÊci do magnesu
przetwornika przymocowano metalowy
pr´t, którego drugi koniec wystaje z ty∏u
kolumny jako tajemniczy korek. Wszystkie
mocowania wewnàtrz g∏owy odizolowano
uszczelkami z IsoPathu.

Kolumn´ przymocowano do aluminio-
wego postumentu, mieszczàcego zwrotni-
c´. Zbudowano jà m.in. z najlepszych kon-
densatorów polipropylenowych Mundorfa.
Uk∏ad dla sekcji wysokotonowej zaprojek-
towano od nowa – tym razem zastosowano
filtr dolnoprzepustowy 1. rz´du. Ka˝dy za-
kres pasma otrzyma∏ oddzielnà p∏ytk´, 
a oporniki odizolowano na jeszcze jednej.
Wszystkie cztery cewki sà oczywiÊcie po-
wietrzne. Mimo ˝e iloÊç elementów, jak na
takà konstrukcj´, nie jest zbyt du˝a, to dba-
∏oÊç o klas´ filtra nie pozostawia absolutnie
nic do ˝yczenia.

Gniazda umieszczono w wyci´ciu tylnej
cz´Êci podstawy. Jest to komplet dwóch
par, który zach´ca do bi-wiringu, chocia˝
ewentualni w∏aÊciciele osiemsetek z pewno-

Êcià rozwa˝à bi-amping. Pomi´dzy unie-
sionà kraw´dzià skrzyni a postu-

mentem widaç trzy okràg∏e wsporniki. Za
nimi wychodzi z dolnej Êcianki ogromny
wylot bas-refleksu w postaci obowiàzko-
wego w przypadku BW flowportu. Cieka-
wostk´ stanowià nó˝ki z ruchomymi kul-
kami, dzi´ki którym nie trzeba podnosiç
do góry 125-kilowych skrzyƒ w czasie usta-
wiania.

Diament
Kopu∏ka to temat na prac´ doktorskà.

Zosta∏a wykonana z diamentu – materia∏u
o twardoÊci i sztywnoÊci wi´kszej od bery-
lu, nie mówiàc o tytanie czy aluminium. 
Jej wi´kszà g´stoÊç mo˝na zniwelowaç,
zmniejszajàc gruboÊç membrany. Brytyj-
czycy doszli do wniosku, ˝e przy 26 mm
Êrednicy wystarczy zejÊç do 40 mikronów. 

G∏oÊniczki dostarcza brytyjska fabryka
sztucznego diamentu (Element 6 w Ascott).
Technologia produkcji CVD (Chemical
Vapour Deposition) polega na osadzaniu
si´ polikryszta∏ków diamentu pod wp∏y-
wem okreÊlonej temperatury i ciÊnienia na
matrycy o po˝àdanym kszta∏cie. Zasto-
sowanie diamentu pozwoli∏o przesunàç 
w gór´ pasma rezonans, powstajàcy przy
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Dost´pne wykoƒczenia. 
Bez ekstrawagancji, 
bo nie by∏o potrzeby. 
Wszystkie wyglàdajà ob∏´dnie. 
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cz´stotliwoÊci, na której kompetencje g∏o-
Ênika si´ koƒczà (tzw. ∏amanie, a po angiel-
sku break-up). Jakkolwiek rezonans ten
wyst´puje poza pasmem akustycznym, to
zak∏ócenia przez niego wywo∏ane si´gajà
„wstecz” na tyle daleko, ˝e powodujà wra-
˝enie zapiaszczenia sopranów. Diamento-
wa kopu∏ka przesuwa ów niebezpieczny

punkt na tyle daleko (oko∏o 70 kHz), ˝e ry-
zyko ingerencji w pasmo s∏yszalne zostaje
praktycznie wyeliminowane.

Diamentowy tweeter zamkni´to w wy-
d∏u˝onej tubie. Eliminuje ona zniekszta∏ce-
nia, charakterystyczne dla konstrukcji z ko-
pu∏kà umieszczonà na p∏askim MDF-ie,
gdzie fala akustyczna odbija si´ od deski
g∏oÊnikowej. Drugà korzyÊcià, wynikajàcà 
z zastosowania tubki, jest skuteczniejsze
t∏umienie fali dêwi´kowej, wytwarzanej
przez wewn´trznà stron´ membrany.

Rohacell
W stosunku do Signature 800 zmieni∏y

si´ równie˝ g∏oÊniki basowe. Celulozowo-
-kewlarowe membrany zastàpiono mate-
ria∏em o nazwie rohacell (rodzaj pianki po-
limerowej), ob∏o˝onym z dwóch stron ple-
cionkà z w∏ókien w´glowych. Rohacell jest
bardzo lekki, ale niezbyt sztywny. Budowa-
nà na jego bazie membran´, w celu zwi´k-
szenia sztywnoÊci, mo˝na pogrubiç – war-
stwa w osiemsetkach si´ga 8 mm. W ten
sposób konstruktorzy osiàgn´li dodatkowà
korzyÊç – bardzo dobre t∏umienie, zdecy-
dowanie lepsze ni˝ przy cieƒszych mem-
branach. Ârednica obu basowców to nieba-
gatelne 25 cm. Na membrany na∏o˝ono ol-
brzymie nak∏adki przeciwpy∏owe. Gigan-
tyczny magnes ma a˝ 20 cm Êrednicy.

FST
15-cm przetwornik Êredniotonowy nie

przeszed∏ tak g∏´bokiej metamorfozy.
Identycznej co w Signature 800 membra-
nie wi´kszy komfort ma zapewniç usztyw-
nione o˝ebrowanie oraz zmodyfikowany
magnes. Samà powierzchni´ drgajàcà wy-
konano z, u˝ywanego przez BW od 1976
roku, kewlaru. Cechà charakterystycznà

g∏oÊnika w 800D jest zawieszenie FST.
Zamiast resoru, umo˝liwiajàcego
membranie prac´ z du˝ym wy-
chyleniem (w Êrednicy w zasadzie
nie ma takiej potrzeby), zdecydo-

wano si´ przymocowaç jà za pomocà
polimerowej pianki bezpoÊrednio do ko-

sza. W ten sposób zakres Êredniotonowy
sta∏ si´ bardziej klarowny, dzi´ki oczysz-
czeniu z rezonansów zawieszenia i wyeli-
minowaniu efektu t∏umienia najcichszych
sk∏adowych.

Konfiguracja
Rzadko kto dysponuje torem ods∏ucho-

wym oraz salonem godnym takich kolumn.
W tych okolicznoÊciach rozsàdnym wyj-
Êciem wydaje si´ ods∏uch u dystrybutora.
Ma to swoje wady i zalety. Dyskomfort wy-
nika z tego, ̋ e nie „czujemy” charakterysty-
ki akustycznej pomieszczenia. Zaletà jest
natomiast sprawdzona konfiguracja i prze-
çwiczone ustawienie. Zw∏aszcza, gdy do
jednej z najlepszych kolumn Êwiata pod∏à-
czymy jeden z najlepszych wzmacniaczy
zintegrowanych: Krella FBI (za oko∏o 65
tys. z∏); jako êród∏o gra Krell Evolution 505
(ok. 42 kz∏) i gdy to wszystko zepniemy ∏à-
czówkà Audioquest Niagara oraz g∏oÊniko-
wymi Audioquestami Everest. Kr´cenie no-
sem na taki system by∏oby niestosowne.

Osoba nie znajàca walorów ˝adnego 
z elementów toru nie b´dzie w stanie pra-
wid∏owo odczytaç, na ile ka˝dy z nich
wp∏ywa na dêwi´k. A jako ˝e przedmiot 
testu stanowi∏y kolumny, poprosi∏em 
o wst´pne pod∏àczenie innej elektroniki,
najlepiej z troch´ ni˝szej pó∏ki. I tak do
dêwi´ku B&W 800D przyzwyczaja∏em si´
za poÊrednictwem systemu Marantza 11S1
(w sumie za 27  kz∏). Dla jednych mo˝e to
wyglàdaç jak mezalians, inni mogà wàtpiç,
czy Marantz b´dzie w stanie rozruszaç dia-
mentowe osiemsetki, nie mówiàc ju˝ o po-
kazaniu ich prawdziwych walorów. Mo˝e
troch´ w tym racji, ale to po∏àczenie mile
mnie zaskoczy∏o. Nie doÊç, ˝e Marantz ra-
dzi∏ sobie zupe∏nie nieêle, to uda∏o mu si´
zasygnalizowaç wi´kszoÊç zalet g∏oÊników.
Te jednak rozb∏ys∏y pe∏nym blaskiem do-
piero w po∏àczeniu z Krellem. 

Wra˝enia ods∏uchowe
Obcowanie z dêwi´kiem wyjàtkowo

drogiego systemu niesie ze sobà huÊtawk´

Hi•Fi i Muzyka 1/0970

Hi-end B&W 800D

Mo˝na te˝ za∏o˝yç
maskownice.

Z∏o˝one filtrowanie wymusi∏o
wysuni´cie cewki kopu∏ki wyraênie

do przodu w stosunku do cewki
g∏oÊnika Êredniotonowego. 



nastrojów – od zachwytu jakoÊcià dêwi´-
ku, do przygn´bienia wynikajàcego z fak-
tu, ˝e prawdopodobnie nigdy nie b´dzie
nas staç na zapewnienie sobie podobnych
prze˝yç na co dzieƒ. Tak czy inaczej,
ekstremalny hi-end pozostawia niewiele
miejsca na krytyk´ brzmienia. Dêwi´k jest
po prostu wysokiej próby i opisywanie go
wedle standardowych kategorii mog∏oby
si´ okazaç nietrafione. Od czasu do cza-
su przychodzi wi´c pora na pisanie nie 
o wra˝eniach, ale o prze˝yciach. Prze-
czuwajàc, co mnie czeka, prócz zestawu
p∏yt „do testu” wzià∏em ze sobà kilka
nagraƒ, których s∏ucham tylko dla sie-
bie. Zacznijmy od nich.

Nigdy dotàd publicznie tego nie wy-
zna∏em, ale za koncerty Vivaldiego na
fagot, w tonacji mollowej, da∏bym si´
posiekaç na kawa∏ki i zjeÊç na surowo.
Fagot to troch´ dyskryminowany instru-
ment; niewielu kompozytorów da∏o mu
si´ porzàdnie wyhasaç. Najcz´Êciej ginie
w tle wi´kszych sk∏adów, jakby zosta∏ do
partytury do∏àczony na si∏´. Mo˝e i trud-
no si´ dziwiç, gdy˝ jego niskie brzmienie
jest ze swej natury matowe. Na mnie jed-
nak dzia∏a jak cebula na kucharza.

Klaus Thunemann wraz z I Musici
(Philips) odda∏ temu instrumentowi 
nale˝ny ho∏d – to jedna z moich ulubio-
nych pozycji. W ods∏uchu nie potrafi∏em
si´ ograniczyç do najbardziej znanego
RV484. To by∏ trans. Uniesienie, którego
˝adna u˝ywka nie b´dzie w stanie imito-
waç. W dobrze znanym brzmieniu us∏y-
sza∏em tak naÊwietlonà faktur´ barwy,
jakbym nagle po raz pierwszy w ˝yciu
przesiad∏ si´ z telewizora czarno-bia∏ego
na kolorowy. 

Zw∏aszcza ˝e nie tylko fagot zabrzmia∏
rewelacyjnie. Mo˝e klawesyn dla nie-
mieckiego pisarza Tomasza Manna
brzmia∏ jak taniec szkieletów na blasza-
nym dachu (to z „Doktora Faustusa”, 
cytowane z pami´ci), ale chyba tylko dla-
tego, ˝e dawne patefony nie mog∏y prze-
kroczyç pewnych barier. Gdyby nie-
miecki noblista ˝y∏ w naszych czasach, po
ods∏uchu diamentowych B&W przypisa∏-
by zapewne temu instrumentowi przyjaê-
niejszà metafor´.

Nie chcàc ucinaç zbyt gwa∏townie tych
prze˝yç, ale jednak posunàç ods∏uch do
przodu, w szufladce odtwarzacza umieÊci-
∏em p∏yt´, którà przynios∏em jako rezer-
wowà, gdy˝... by∏ to równie˝ Vivaldi. Tym
razem póêne koncerty skrzypcowe w wy-

konaniu Giuliano Carmignoli
z Weneckà Orkiestrà Baro-

kowà pod batutà Andrei
Marcona (Sony Classi-

cal). Zdaj´ sobie spra-
w´, ˝e sposób gry te-

go solisty nie do wszystkich przemawia,
ale to za sprawà jego wirtuozerii 
zaczà∏em si´ zaliczaç do s∏uchaczy
kwestionujàcych tradycyjny sposób
percepcji „rudego ksi´dza” – jako
barokowego klasyka. Dla mnie to
ewidentny prekursor heavy
metalu; jedynà ró˝nic´ sta-
nowi u˝ycie skrzypiec za-
miast przesterowanej gitary.
Pos∏uchajcie np. solówki 
w Presto z „Lata” albo Alle-
gro non molto z „Zimy” – 
a zrozumiecie, o co mi cho-
dzi. Póêne koncerty w wyko-
naniu Carmignoli mocnemu
uderzeniu dodajà nieco szla-
chetnoÊci, ale i tak po tej
p∏ycie mog∏em do torby
schowaç Rolling Stonesów.
Podmuch mocniejszych wejÊç
niemal przesuwa∏ do ty∏u 

sof´, na której siedzia∏em. Owszem, Vi-
valdiego najcz´Êciej s∏ucham g∏oÊno, ale
to niczego nie zmienia. Takiego czadu 
w ˝yciu nie doÊwiadczy∏em! I troch´ trud-
no mi sobie wyobraziç, aby mo˝na by∏o
oddaç makrodynamik´ jeszcze bardziej
spektakularnie.

Osiemsetki wykaza∏y, ˝e poglàd o nie-
mo˝noÊci pogodzenia analitycznoÊci 
z  emocjami jest b∏´dny. Mo˝e si´ spraw-
dzaç na ni˝szych pu∏apach cenowych, 
kiedy pewne elementy brzmienia kon-
struktor musi poÊwi´ciç na rzecz innych.
Jednak tam, gdzie jedyne ograniczenie
stanowi wyobraênia, gwarancja pierwiast-
ka emocjonalnego staje si´ do˝ywotnia. 

Obok Vivaldiego zapewnia mi go naj-
bardziej wyciszona p∏yta Tanity Tikaram:
„Lovers in the City”. Szczegó∏y pozamu-
zyczne wcale tu nie przeszkadzajà. Mogà
wr´cz byç odpowiednikiem delikatnych
trzasków z winylu. Tworzà pewnà atmos-
fer´ – pozwalajà si´ wczuç w aur´ po-
mieszczenia i, paradoksalnie, niwelujà
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U góry diament, poÊrodku
kewlar, na dole rohacell.
Membran´ woofera ledwie
widaç spod ogromnej
nak∏adki przeciwpy∏owej. 

Najs∏ynniejsza kopu∏ka 
na Êwiecie roz∏o˝ona 
na cz´Êci pierwsze. 
Diament to trzeci 
element od prawej.

G∏oÊnik Êredniotonowy 
z kewlarowà membranà.
Uwag´ zwraca brak
ruchomego zawieszenia.
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efekt sterylnoÊci nagrania. Gdy 
w otwarciu piosenki tytu∏owej
wchodzi wokal, wszystko 
inne przestaje si´ liczyç.
Zrozumiemy, ˝e inten-
cja Tanity si´ga∏a znacz-
nie poza zwyk∏e odÊpie-
wanie tekstu. Sposób
u˝ycia g∏osu jest emocjà
samà w sobie. Osiemsetki
pokazujà, jak sugestywny 
i jak mocny efekt mo˝na uzyskaç
zawieszeniem wydechu, przejÊciem do
pó∏szeptu. I nie dzieje si´ tak tylko dlate-
go, ˝e wokal zosta∏ przysuni´ty bardzo
blisko do s∏uchacza. To coÊ magicznego,
czego na ˝adnych innych kolumnach nie
s∏ysza∏em.

Po tych wra˝eniach musia∏em och∏o-
nàç. Sprawdzi∏em kilka nagraƒ, które nie
ruszajà mnie a˝ tak bardzo. Z pe∏nà Êwia-
domoÊcià, niezale˝nie od poziomu sprz´-
tu, obok p∏yt lepiej nagranych u˝ywam
te˝ tych zwyczajnych. S∏ucha∏em m.in.
Anny Marii Jopek („Id”), „Diary of Alicia
Keys”, Ive Mendes, Oldfielda („The Songs
of Distant Earth”) i kilku innych. W ogól-
nym rozrachunku werdykt by∏ jedno-
znaczny. PrzejrzystoÊç, mikrodynamika 
i szczegó∏owoÊç – B&W sprostajà ka˝de-
mu wyzwaniu. Wbrew obiegowym opi-
niom, bas okaza∏ si´ uniwersalny: zacho-
wujàc z∏oty Êrodek nawet nie otar∏ si´ 
o osch∏oÊç czy nadmierne utwardzenie.
Obaw o poluzowanie równie˝ nie by∏o.
Nawet w niezbyt du˝ym, dla tego modelu,
pomieszczeniu.

Cechà charakterystycznà BW 800D jest
te˝ doÊç szeroki „sweet spot”, dzi´ki cze-
mu s∏uchanie muzyki nie staje si´ stresujà-
ce. Wprawdzie przy wst´pnym ods∏uchu 
z Marantzem obawia∏em si´, ˝e gabaryty
kolumn nie pozwolà wykreowaç high-en-
dowo precyzyjnej przestrzeni, ale przejÊcie
na system Krella uÊwiadomi∏o mi, ˝e na-
prawd´ wyjàtkowe produkty potrafià
prze∏amywaç uprzedzenia.

Âwietnym testem dok∏adnoÊci lokaliza-
cji jest poczàtek dwup∏ytowego albumu
koncertowego „Live 1982-1994” Andreasa
Vollenweidera z przyjació∏mi. B&W w kil-
ka sekund poustawia∏y wszystko bezb∏´d-
nie. I nie chodzi jedynie o ∏atwoÊç wskaza-
nia palcem instrumentów. Potrafi∏y wyod-
r´bniç poszczególne struny harfy i Êledziç
prac´ ràk g∏ównego bohatera – niesamo-
wity efekt. Nie twierdz´, bynajmniej, ˝e 
w kwestii stereofonii nie mo˝na pójÊç da-
lej. Bioràc jednak pod uwag´ kszta∏t i roz-

miary angielskich kolumn, uwa˝am, ̋ e
rysowana przez nie scena grani-

czy∏a z cudem.
Wi´kszoÊç zalet osiem-
setek odkryjemy doÊç
szybko. Nie sà to ko-
lumny, do których
trzeba dojrzewaç ty-

godniami. Zaskakujà
od pierwszej chwili i tak

ju˝ zostaje. Ka˝dy wpadnie
w t´ pu∏apk´ – pomimo inten-

sywnego zaanga˝owania w muzyk´ ca-
∏y czas chce si´ s∏uchaç wi´cej i wi´cej.
Tak jakbyÊmy znaleêli si´ za drzwiami
prowadzàcymi w obszar nadpercepcji.

O relaksie w tradycyjnym rozumieniu
mo˝emy zapomnieç. Przy ka˝dej p∏ycie
jesteÊmy zmuszeni do zaanga˝owania si´

w nià po uszy. Nie ma miejsca na b∏àdze-
nie myÊlami gdzie indziej. Ja z ods∏uchu
wychodzi∏em spocony.

Konkluzja
A jak w tym wszystkim zabrzmia∏a dia-

mentowa kopu∏ka? Nie sàdz´, aby reper-
tuar mojej polszczyzny zdo∏a∏ oddaç t´ ja-
koÊç. To by∏ audiofilski sen, z którego
resztek do dziÊ nie jestem si´ w stanie
otrzàsnàç. I nie wiem, czy kiedykolwiek
mi si´ to uda. Podobno diamenty sà
wieczne.

Hi-end B&W 800D

Góra marlanowej g∏owy 
z wyci´ciem na tubk´ kopu∏ki.
U do∏u widaç otwór na pr´t
przytrzymujàcy g∏oÊnik
Êredniotonowy. MDF do
formowania tak wymyÊlnych
kszta∏tów si´ nie nadaje. 

Flowport. Rura bas-refleksu
tym razem szeroka i krótka. 

Zwrotnica w cokole. Ruch
powietrza w skrzyni basowej
nara˝a∏by jà na dodatkowy
stres. A tutaj cisza i spokój. 

B&W 800D
Dystrybucja: Audio Klan
Cena: 74998 z∏

Dane techniczne

SkutecznoÊç: 90 dB 
Impedancja: 8 omów
Pasmo przenoszenia: 32 Hz – 28 kHz
Rek. moc wzm.: 50-1000 W
Ustawienie: na pod∏odze
Wymiary (w/s/g): 118/45/64,5 cm

Ocena

Ocena brzmienia: hi-end
JakoÊç/cena: –


