
CM8Perfekcyjnie zaprojektowane

Żadnych sztucznych dodatków. To było nasze 
podejście do kwestii jakości dźwięku od 
samego początku. Dokładnie tak jest również 
w przypadku serii CM. Dzięki zastosowaniu 
najbardziej zaawansowanych technologii 
konstrukcji głośników, używanych również 
przy produkcji referencyjnych kolumn serii 800 
Diamond, udało się projektantom stworzyć 
głośniki o najczystszym brzmieniu. CM8 to 
najnowszy produkt, który korzysta z tych 
technologii.

Trójdrożna kolumna głośnikowa CM8 to 
smuklejsza wersja wielokrotnie nagradzanych 
kolumn CM9, zachowująca eleganckie 
proporcje i zapewniająca najwyższą jakość 
dźwięku w mniejszej obudowie.

Jak wszystkie modele serii CM, również 
CM8 wyposażono w zwrotnice niewiarygodnej 
jakości i prostoty, tak aby odtwarzany dźwięk 
był identyczny z oryginalnie nagranym. Dzięki 
swojej perfekcyjnej funkcjonalności i elegancji 
CM8 to dzieło sztuki. Czyste i proste. 

Doskonali partnerzy Połącz CM8 z 

kolumnami CM1, głośnikiem centralnym CM 

Centre i subwooferem PV1, a otrzymasz kino 

domowe, które zabierze cię w podróż do serca 

akcji filmowej. Wszystko w obudowie, która nie 

zdominuje przestrzeni w Twoim domu.

Specyfikacja techniczna  Głośnik wysokotonowy typu Nautilus™ z aluminiową 
kopułką 
Głośnik średniotonowy wykonany z Kevlaru® 
w technologii FST™ 
Flowport™

Opis Kolumna trójdrożna typu zamkniętego

Głośniki  1x25 mm (średnica) głośnik wysokotonowy z aluminiową 
kopułką 
1x130 mm (średnica) głośnik średniotonowy wykonany z 
Kevlaru® w technologii FST™
2x130 mm (średnica) glóśniki niskotonowe z mieszanki 
papierowo/Kevlarowej®

Zakres -6dB przy 43Hz i 50kHz

Pasmo przenoszenia 69Hz – 22kHz ±3dB

Rozproszenie Do 2 dB
 Poziome Ponad 60 stopni
 Pionowe Ponad 10 stopni

Czułość 88dB spl (2.83V, 1m)

Zniekształcenia harmoniczne  <1% 100Hz – 22kHz
 <0.5% 300Hz – 20kHz

Impedancja nominalna 8Ω (minimum 3.0Ω)

Częstotliwość zwrotnicowa 350Hz, 4kHz

Rekomendowany  
wzmacniacz 30W – 150W przy 8Ω

Maksymalna rekomendowana  
impedancja kabla 0.1 Ω

Wymiary Wysokość  960 mm (bez nożek)
 Szerokość  165 mm (obudowa)
  252 mm (razem z podstawą)
 Głębokość 277 mm (obudowa z gniazdami)
  298 mm (razem z podstawą)

Waga netto 19.5 kg

Kolory wykończenia  Obudowa Maskownica
 Naturalne drewno Wenge Czarna
  Różana Czarna
 Lakierowane Fortepianowa czarna Czarna
  Fortepianowa biała Szara

CM8

Kevlar to znak zastrzeżony firmy DuPont.
AV Rack: BDI, Cabinet: Optimum 
International. Nautilus jest znakiem 
zastrzeżonym firmy B&W Group Ltd.

www.bowers-wilkins.com Wszystkie prawa zastrzeżone © B&W Group Ltd.
Design Thomas Manss & Company.
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Sukces filmu to dobranie odpowiedniej 
obsady, a dla aktorów zagranie na najwyższym 
poziomie. Kolumny CM8 to bez wątpienia 
świetne kolumny stereo, ale również doskonały 
element zestawu kina domowego. CM8 
gra główna rolę kolumn przednich wręcz 
perfekcyjnie. Połączenie CM8 z innymi 
komponentami serii CM tworzy dźwięk 
surround najwyższej jakości. Najlepszą obsadę 
oprócz CM8 zapewniają głośnik centralny CM 
Centre, kolumny CM1 oraz subwoofer PV1. 
Dzięki kompaktowej konstrukcji CM8 nadaje 
się idealnie do mniejszych pomieszczeń, 
zapewniając dźwięk jak z sali kinowej. 

Kino domowe, które Cię poruszy

Niskie tony Dobrze jest dostarczać potężne 
niskie tony, ale tak naprawdę rzadko który 
głośnik to potrafi bez utraty precyzji i detali. 
Ale nie dotyczy to kolumn CM8 wyposażonych 
w dwa bliźniacze głośniki niskotonowe – 
pracują one razem, dostraczając bas którego 
potrzebujesz aby zatopić się bezgranicznie w 
muzyce lub filmie. Oba głośniki wyposażono w 
ultrasztywne membrany z mieszanki papieru, 
włókien Kevlarowych® i żywicy. 

FST FST™ to technologia poprawiająca 
właściwości Kevlaru poprzez pochłanianie fal 
rozchodzących się ku brzegom membrany, 
dzięki czemu poprawia się integralność transmisji 
dźwięku. To zaawansowana technologia używana 
tylko w najwyższej jakości kolumnach, m.in. w 
referencyjnej serii 800. Teraz zastosowano ją w 
kolumnach CM8, dzięki czemu średnie tony są 
wyjątkowo czyste i precyzyjne. 

Głośnik wysokotonowy CM8 wyposażono 
w głośnik wysokotonowy w kształcie tuby 
z aluminiową kopułką – rozwiązanie po raz 
pierwszy zastosowane w legendarnych ko-
lumnach Nautilus™ – co pomaga pochłaniać i 
neutralizować wibracje powietrza koloryzujące 
dźwięk. CM8 wyposażono również w wysokiej 
jakości filtr głośnika wysokotonowego złożony 
tylko z jednego elementu, poddanego wielokrot-
nym testom.


