
F
a bry ka przy Da le Ro ad, po ło żo na nie ca ły ki lo -
metr, w li nii pro stej, od po łu dnio we go wy brze ża
Wiel kiej Bry ta nii i oko ło 16 km na za chód od kli -
ma tycz ne go Bri gh ton, produkuje od dobrych
kil ku mie się cy ze sta wy gło śni ko we se rii 800 

Dia mond. Po raz pierw szy po ka za no je na CES 2010
w stycz niu br. Ko lum ny nie wszędzie do tar ły rów no cze -
śnie. Prze szko dą oka za ły się ogra ni czo ne moż li wo ści pro -
duk cyj ne – tym bar dziej, że niewiele wcześniej pod ję to
de cy zję o za mknię ciu duń skiej fa bry ki obu dów i prze nie -
sie niu ca łe go par ku ma szy no we go do głów nej fa bry ki
– wła śnie w Wor thing. W związ ku z tym B&W po cząt ko wo
nie by ło w sta nie za gwa ran to wać po da ży, któ ra po kry ła by
globalne za po trze bo wa nie na se rię 800. Nie za po mi naj -
my, że są to naj po pu lar niej sze ko lum ny gło śni ko we high -
-end na świe cie. 

EWO LU CJA ZA MIAST RE WO LU CJI
Gdy by do szu ki wać się ja kiejś ana lo gii prze my sło wej, stra -
te gię B&W, w od nie sie niu do swo ich klu czo wych pro duk -
tów, moż na by porównać z tą z gru py Volks wa ge na. Wie lu
ob ser wa to rów za rzu ca sze fo stwu te go gi gan ta mo to ry za -
cyj ne go nad mier ny kon ser wa tyzm, je śli cho dzi o sty li sty -
kę. Golf ewo lu uje po wo li, dzię ki cze mu na wet ko smi ta,
po wra ca ją cy na Zie mię po 20 (ziem skich) la tach nie miał -
by trud no ści z od gad nię ciem, że Golf VI to na dal Golf.
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REPORTAŻ

Ko lum ny B&W
z se rii 800 Dia mond

Niedawna premiera
nowej serii 800 Diamond

była dobrą okazją ku
temu, by ponownie
odwiedzić fabrykę
Bowers&Wilkins.

Kolumny z tej szczytowej
serii powstają w całości

w Worthing

�Tekst i zdjęcia: Filip Kulpa

W nowej serii 800 nie ma już modelu 801. Powód?
Poprzednik był zbyt trudny w aplikacji w nie najlepszych
pomieszczeniach (czytaj: na ogół sprawdzał się gorzej niż

802D)

Teraz nawet 805-ki mają diamentową kopułkę. Podczas
demonstracji wypadły nadspodziewanie dobrze w porównaniu

z modelem 802. Szczególnie z subwooferem DB1

Obecne 804-ki wykorzystują głośnik średniotonowy FST.
Dzięki błyszczącym obrączkom wokół membran

wyglądają efektowniej niż kiedyś. Kosztują jednak
niemało: 26 tysięcy złotych 

Wizytówką serii pozostanie model 800 stojący na dużym
postumencie zawierającym wielką, choć wcale

nieskomplikowaną zwrotnicę (patrz fot. na str. 54)

ZA
KULISAMI

DIA MENTOWEJ

Hala produkcyjno-montażowa serii 800. Porządek
i bardzo skrupulatna kontrola jakości

SERII 800
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Nowe zaciski głośnikowe zostały zainspirowane złączami
NextGen firmy WBT. Użycie miedzi spowodowało podobno

słyszalną poprawę jakości brzmienia

A jed nak au to to po zo sta je wzo rem w swo jej kla sie,
co wy ni ka z je go ogól ne go do pra co wa nia i bar dzo do -
brej tech ni ki.
Tro chę po dob nie jest z se rią 800 (daw niej na zy wa ną
Na uti lus), któ ra wpraw dzie wy glą da o wie le le piej niż
Golf, ale prze cież zna my ją już od 1998 ro ku i od te go
cza su wi zu al nie pra wie się nie zmie ni ła. W za sa dzie
trud no mieć o to pre ten sje, bo pro jekt wzor ni czy wy -
da je się po nad cza so wy (choć nie tak, jak w przy pad ku
le gen dar nych „śli ma ków” – no ta be ne wciąż pro du ko -
wa nych!). Wpro wa dze nie ko puł ki dia men to wej do kil -
ku mo de li (2005) by ło oka zją do zmia ny te go i owe go
(głów nie fil trów), ale szkie let kon struk cji: gło wy z la mi -
na tu (od mo de lu 802 wzwyż), rur ki za twe ete ra mi,
kra tow ni ca Ma trix i ścian ki ze skle jek, po zo stał taki
sam. 
Co za tem wno si se ria 800 Dia mond? W isto cie wie le
ele men tów na raz, któ re su ma rycz nie ma ją da wać in -
ny, znacz nie lep szy pro dukt. Zmiany są wła ści wie wy -
łącz nie „pod skór ne”, je śli nie li czyć srebr nych pier -
ście ni wo kół za wie szeń gło śni ków czy ro bio nych
na za mó wie nie ter mi na li gło śni ko wych wy ko na nych
z mie dzi OFC (za miast mo sią dzu). 
Głów ne mo dy fi ka cje do ty czą ukła dów na pę do wych.
Gło śni ki ba so we (7-ca lo we w mo de lu 804, 8-ca lo we
w 802 i 10-ca lo we w 800) otrzy ma ły po dwój ne ma gne -
sy neo dy mo we umiesz czo ne je den za dru gim. Za bieg
ten ma li ne ary zo wać po le ma gne tycz ne w szcze li nie,
a więc re du ko wać znie kształ ce nia nie li nio we przy du -

żych am pli tu dach wy chy le nia mem bran. Mem bra ny
z Ro ha cel lu – eks tre mal nie sztyw ne go san dwi cza
(patrz zdję cia), zło żo ne go z włó kien wę glo wych i pian -
ki, wy ko rzy sty wa ne go m.in. w prze my śle lot ni czym
i su per au tach – po zo sta ły bez zmian. Udo sko na le nie
prze twor ni ków nie spo wo do wa ło zmia ny pod sta wo -
wych pa ra me trów (pa smo, efek tyw ność), lecz wpły nę -
ły na po pra wę od twa rza nia ni skich to nów – ich bar wy,
pla sty ki, im pul syw no ści (tak twier dzi B&W). Rów nież
ko puł ki dia men to we mo gą po chwa lić się no wym na -
pę dem. W tym wy pad ku są aż 4 magnesy. Dwa z nich
ma ją for mę pier ście ni znaj du ją cych się za obrze ża mi
ko puł ki. Przy po mnij my, bo to istot ne, że mem bra ny
są wy ko na ne z dia men tu syn te tycz ne go w pro ce -
sie CVD (che mi cal va por de po si tion – na py la nie che -
micz ne). Pro du cen tem jest fir ma Ele ment Six – spe -
cja li sta od su per ma te ria łów ścier nych i wła śnie
sztucz ne go dia men tu. 
Przy oka zji po wyż szych mo dy fi ka cji do ko na no tu nin gu
zwrot nic, za cho wu jąc jed nak – tam gdzie się da – mi -
ni ma li stycz ne fil try 1. rzę du (6 dB/okt). Tak fil tro wa ne
są pa sma w to rze twe ete rów, na to miast cię cia w niż -
szych pa smach są zwy kle 2. rzę du. W kry tycz nych
miej scach za sto so wa no naj lep sze i naj droż sze kon -
den sa to ry Mun dor fa z se rii Su pre me (Si lver, Gold Oil). 
Gdy patrzymy na no wą se rię 800, na usta ci śnie się
py ta nie, dla cze go po 12 la tach pro duk cji nie zde cy do -
wa no się na ja kieś udo sko na le nia obu dów. Za py ta ny
o to Mi ke Gough, tre ner pro duk to wy i by ły aku styk -in -

Jedną z różnic dzielących porządne fabryki europejskie
od chińskich jest pilnie przestrzeganie norm BHP

Sprzęt, który robi wrażenie na nie-inżynierach mechaniki
precyzyjnej. Pozwala mierzyć każdą odległość, kształt,

wymiary dowolnej bryły z dokładnością do setnych części
milimetra. Skan nanoszony jest do pamięci komputera
i porównywany z wzorcem. Jeśli ten wzorcowy kosz nie

spełni narzuconych specyfikacji, wykonawca będzie musiał
go poprawić 

Wysokość stelaży magazynowych robi wrażenie, choć nie
takie, jak praca na wysokości

Najlepszy głośnik to nie ten, który daje najwięcej, lecz ten,
który zabiera najmniej – to motto na ścianie 

Nowe głośniki basowe mają podwójne neodymowe magnesy. Wyglądają dziwnie, ale zysk jest ponoć znaczący

B&W nie zrezygnowało z żółtego koloru membran. To byłby
marketingowy strzał w kolano. Czarne membrany są

stosowane tam, gdzie kewlarowa żółtaczka jest niepożądana
– w głośnikach do instalacji ściennych (Custom Install)
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Te 802-ki, przesuwane po małych metalowych kulkach,
zaraz wjadą do komory pseudobezechowej...

REPORTAŻ Ko lum ny B&W z se rii 800 Dia mond

...gdzie zostanie sprawdzona zgodność charakterystyki
przenoszenia z wzorcem oraz szczelność obudowy

Zadziwiająca maszyna, która – nie niszcząc lakieru -
podnosi całą kolumnę 800, umożliwiając jej

przekręcanie o każdy potrzebny kąt. Inaczej byłoby
ciężko (i bardziej ryzykownie)

Wytrzymałość membran niskotonowych z Rohacellu
jest niesamowita. Egzemplarz na zdjęciu nie ucierpiał,

ale mamy nadzieję, że nie trafi do kolum

Ten powiększalnik optyczny (x100) pozwala
na przykład sprawdzić precyzję nawinięcia cewki

Diamentowe kopułki, produkowane metodą napylania
chemicznego (CVD) przez firmę Element Six, są

transportowane pojedynczo w specjalnie
zaprojektowanych opakowaniach ze Szwajcarii (kopułka

nie styka się ze ściankami pudełek, opierając się
pomiędzy dwiema warstwami rozpiętej folii). Po inspekcji

i zatwierdzeniu umieszczane są w opakowaniach
zbiorczych 

Niestety, nie wszystkie lądują w kolumnach. Niektóre
są uszkodzone. Brr...

Rzadka okazja obejrzenia zwrotnicy modelu 800 Diamond.
Czarne kondensatory w torach średnio- i wysokotonowych

to naprawdę kosztowne Mundorfy Supreme Silver 
i Gold Oil. Filtracja uległa pewnym zmianom

ży nier u KE F-a, stwier dza au to ry tatyw nie, że pra -
wa fi zy ki się nie zmie nia ją. Je go zda niem wy pra -
co wa ny przez la ta kształt jest opty mal ny, zaś kon -
struk cja me cha nicz na obu dów od po wied nio do -
bra. Ma to sens, ale gdy tro chę póź niej zwie dzam
fa bry kę, przy cho dzi mi do gło wy tro chę in ne wy ja -
śnie nie. Te ma szy ny do wy gi na nia, skle ja nia
i mon to wa nia skle jek oraz sa mych kra tow nic mu -
sia ły kosz to wać for tu nę i być mo że mu szą na sie -
bie jesz cze za pra co wać, zwłasz cza że ubie gły rok,
ja ki był, wszy scy wie my. 
Po dob ne py ta nie moż na za dać w od nie sie niu
do mem bran kew la ro wych, z któ rych B&W ko rzy -
sta już od po nad 20 lat. Scep ty cy uwa ża ją, że żół -
ty kew lar stał się zna kiem roz po znaw czym B&W
i re zy gna cja z nie go na rzecz in ne go ma te ria łu
(a mo że na wet ko lo ru) by ła by nie  naj lep szym po -
my słem. Fir ma od pie ra te za rzu ty, twier dząc, że
sto su je ma te ria ły i roz wią za nia, któ re na tę chwi -
lę są jej zda niem naj lep sze z moż li wych. 

DB1 
Nie jest to no wy mo del Asto na Mar ti na, lecz je go
od po wied nik w świe cie ak tyw nych gło śni ków
sub ni sko to no wych. Ma dać po czą tek ca łej li nii

Pomiary specjalną maszyną potwierdzają wyniki
„testu nożnego”. Membrana pękła dopiero, gdy tłok

naciskał z siłą 43 kG na jej centralną część
(przy mocowaniu cewki)



sub wo ofe rów DB, któ rej bę dzie prze wo dził. Za cznę
nie ty po wo, od wra żeń od słu cho wych, bo to pre zen -
ta cji dźwię ko wej po świę co no du żą część na sze go
cza su. I, jak się oka za ło, nie bez po wo du. W du żym,
mniej wię cej 40-me tro wym po miesz cze niu, pod łą -
czo no dwu droż ne 805 Dia mon dy, któ re na tle 802-ek
ra dzi ły so bie nad spo dzie wa nie do brze. Pre zen to wa -
no ma te riał nie za wie ra ją cy du żo ni skie go ba su
(ope ra, na gra nie pop). Na stęp nie aku sty cy B&W uru -
cho mi li DB1 (któ ry po dob no nie zo stał pre cy zyj nie
ska li bro wa ny – sko rzy sta no z fa brycz ne go pre se tu,
o czym w dal szej czę ści). Zmia na by ła po zor nie sub -
tel na, ale jak że od czu wal na! Sta ło się to, co po win no
na stą pić – po więk szy ła się sce na dźwię ko wa (od -
dech sa li), nie wspo mi na jąc oczy wi ście o po pra wie

roz cią gnię cia pa sma. W śle pym te ście nie moż li we
by ło by od gad nię cie, że gra ją ma łe ko lum ny wspo ma -
ga ne sub wo ofe rem. Ta pre zen ta cja nie ty le mnie za -
sko czy ła, co po pro stu ucie szy ła. Po re ak cjach in nych
dzien ni ka rzy uczest ni czą cych w tej pre zen ta cji wnio -
sko wa łem o tym pierw szym. Ta ka jest nie ste ty smut -
na praw da: sub wo ofe ry ko ja rzą się z efek tem „bum -
-bum” i ki nem do mo wym, nie mu zy ką. Na ła mach AV
od lat wal czy my z tym ste reo ty pem, ale nie au dio fil -
ski wi ze ru nek sub wo ofe ra jest za ko rze nio ny głę bo -
ko, na wet w świa do mo ści czę ści dziennikarzy au dio,
co mnie oso bi ście po raz ko lej ny na pa wa re flek sją
o nad mier nym kon ser wa ty zmie i her me tycz no ści ca -
łej bran ży. Faj nie by by ło, gdy by iden tycz ną pre zen -
ta cję moż na by ło po wtó rzyć w ra mach Au dio Show...

W głośnikach instalacyjnych nie ma miejsca na długą
tubę Nautilus. Ale co za problem – kanał można 

zwinąć w muszlę

Kewlar przychodzi w arkuszach, z których wycina się
kółka. Są już nasączone żywicą. Trafiają do
6-tonowej prasy, w której są podgrzewane,

wygniatane, a następnie obracane. Proces powtarza
się jeszcze dwukrotnie, bo membrana nie powinna
się za bardzo podgrzać (musi pozostać ładnie żółta)

Tylna strona membran jest ręcznie powlekana klejem
w ilości, którą najłatwiej skontrolować ważąc
membranę. Czynność tę pracownik powtarza

wielokrotnie
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Ta miła pani, obok autora reportażu, jest Polką
i zajmuje się produkcją membran oraz klejeniem

zawieszeń. W B&W pracuje już od 5 lat

Poszczególne modele, dni tygodnia, plan i wykonanie
– chodzi o wypolerowane obudowy. Jak widać,

w tygodniu 37, model 802 „schodził” dużo gorzej
niż 800-ki, zaś pozostałe trzy modele szły łeb w łeb

To nie żadne odpady – to gotowe do wykończenia
Nautilusy, które wciąż są produkowane (od 1993 roku!).

W każdym możliwym kolorze. Ostatnio przyszło
zamówienie na wersję różową. Ta para miała być
prezentem na 18. urodziny jakiejś dziewczyny! 

Oto tajemnica sukcesu

To jedna z wielu maszyn, które przyjechały do Worthing
z duńskiej fabryki. Ustawianie produkcji w nowym

miejscu trwało w sumie kilka miesięcy

Po sklejeniu matriksów i ścianek zewnętrznych całość
musi wyschnąć w specjalnych imadłach. Produkcja

obudów jest strasznie czasochłonna

Głowy z Marlanu są dostarczane z firmy zewnętrznej.
Trzeba je wyszlifować, polakierować, a następnie

superprecyzyjnie wypolerować. Do tego celu używa się
akcesoriów wykorzystywanych w przemyśle
samochodowym (brytyjskiej firmy Farecla) 

Polerowanie czarnego lakieru (bodaj 9 warstw) zajmuje
mnóstwo czasu – na jedną parę modelu 804 schodzi

ponoć aż około 3-4 godzin. Nikt, poza szefostwem B&W,
nie wie, dlaczego kolumny w wykończeniu Piano Black

kosztują tyle samo co wersje fornirowane

Dobry balans to podstawa. Upadek mógłby się skończyć
utratą premii...

REPORTAŻ Ko lum ny B&W z se rii 800 Dia mond

Co czy ni DB1 tak do brym sub wo ofe rem? Skła da się
na to wie le ele men tów, ale do mi nu ją ce zna cze nie
ma ja kość de dy ko wa nych prze twor ni ków 10-ca lo -
wych, uży cie ich tan de mu w kon fi gu ra cji push -push
(gdy są umiesz czo ny mi na prze ciw le głych ścian kach,
pra cu ją w prze ciw fa zie, dzię ki cze mu zno szo na jest
część sił aku stycz nych dzia ła ją cych na obu do wy)
oraz sa ma elek tro ni ka. 1000-wa to wy wzmac niacz
jest ko niecz ny do za pew nie nia nie tyl ko od po wied -
nie go po zio mu gło śno ści, ale tak że do wpom po wa -
nia w gło śni ki ener gii nie zbęd nej do kom pen sa cji
EQ. Dol na gra ni ca pa sma przy pa da bo wiem przy 17
Hz. Jed nak praw dzi wą no wość sta no wią wbu do wa ny
w DB1 układ DSP oraz sys tem po mia ro wy. Skła da się
on z kar ty dźwię ko wej USB pod łą cza nej do kom pu te -
ra (i wzmac nia cza), ka bla RS232C -USB, mi kro fo nu
oraz ukła dów au to ko rek cji w sub wo ofe rze. Al go rytm
wy mu sza na użyt kow ni ku po wtó rze nie po mia ru
w kil ku punk tach i au to ma tycz nie wpro wa dza equ -
ali za cję, któ rej użyt kow nik nie ste ty nie mo że zmo dy -
fi ko wać. B&W ar gu men tu je, że ta kie narzędzie w rę -
kach nie pro fe sjo na li sty mo gło by wy rzą dzić wię cej
szko dy niż po żyt ku. Za uwa ża też, że roz wią za nia
opar te na je dym po mia rze (jak np. u Ve lo dy ne’a) są
z na tu ry nie do sko na łe, po nie waż po miar w je dym
punk cie do star cza zbyt ma ło in for ma cji o po miesz -
cze niu (nie spo sób od dzie lić mo dy po miesz cze nia

od cha rak te ry ty ki gło śni ka), co po wo du je, że equ ali -
za cja po pra wia brzmie nie w punk cie od słu cho wym,
psu jąc w po zo sta łych. 
Za awan so wa ny mi usta wie nia mi sub wo ofe ra za rzą -
dza się na kom pu te rze. Wśród nich, prócz stan dar -
do wych re gu la cji pa sma, po zio mu i fa zy, zna la zły się
fa brycz ne pre se ty dla po szcze gól nych mo de li obec -
nie pro du ko wa nych ko lumn B&W. Po dob no wy star -
czy wy brać od po wied ni mo del i jest się nie mal że
w do mu. Tak wła śnie uczy nio no pod czas pre zen ta cji,
re zy gnu jąc z in dy wi du al nej ko rek cji. Sub wo ofer ma
wy mia ry 49 x 46 x 41 cm i wa ży 44 kg. 

FA BRY KA 
W tej fa bry ce by li śmy już 5 lat te mu, tuż po pre mie -
rze dru giej ge ne ra cji se rii 800. Wie le się od tam te go
cza su zmie ni ło. Fa bry ka w Wor thing pro du ku je dziś
wy łącz nie ko lum ny oma wia nej ga my 800 Dia mond.
Po 600-kach, CM -ach i po zo sta łej czę ści ofer ty nie
ma tu taj śla du (są wy twa rza ne w chiń skiej fa bry ce),
chy ba że ma się na my śli część ma ga zy no wą, w któ -
rej wi dać a to za pa ko wa ne Zep pe li ny, a to sub wo ofe -
ry, nie wspo mi na jąc o kloc kach Ro te la (fir ma ta
wcho dzi w skład B&W Gro up). 
W su mie - chy ba do brze. Pro duk cja da le ko wschod -
nia osią gnę ła wy star cza ją co wy so ki po ziom, by ra -
dzić so bie z pro duk cją do brych i bar dzo do brych



Subwoofer DB1

John Dibb, główny inżynier-akustyk w firmie, trzyma
w rękach jeden z dwóch potężnych głośników basowych

subwoofera
Imponujący jest skok zawieszenia oraz wielkość

napędu magnetycznego tych przetworników

Cewka głośnika DB1 ma średnicę 70 mm

pro duk tów. Jed nak od se rii 800 każ dy klient ocze ku je
per fek cji, a być mo że tak że ja kiejś cząst ki ary sto kra -
tycz no ści, ko ja rzo nej prze cież z Wiel ką Bry ta nią. Ilu
chcia ło by ku pić Ben tleya pro du ko wa ne go na Wę -
grzech? Ma de in En gland brzmi zde cy do wa nie do brze.
W fa bry ce osiem set ek pa nu je kul tu ra i po rzą dek. Pra -
cow ni cy to w przy tła cza ją cej więk szo ści Eu ro pej czy cy
(głów nie Bry tyj czy cy, choć są też na si ro da cy), wi dzia -
łem też jed ne go lub dwóch Azjatów. Nie py ta łem
o pen sje, ale wy da je się, że pra ca w fa bry ce to cał kiem
po rząd ny „job”. Wa run ki są nie złe. W więk szo ści hal
po ziom ha ła su jest umiar ko wa ny, a tam gdzie prze kra -

cza 85 dB (ob rób ka, kle je nie drew na, po le ro wa nie)
obo wiąz ko we są na usz ni ki. 
Uwa gę zwra ca za awan so wa na, głę bo ko po su nię ta
kon tro la ja ko ści, któ ra do ty czy nie tyl ko pa ra me trów
gło śni ków (to oczy wi ste), lecz tak że ich od por no ści
na zmia ny kli ma tu. W spe cjal nej ko mo rze sy mu lu ją -
cej zmia ny tem pe ra tu ry (do 60 st. Cel sju sza) i wil got -
no ści po wie trza (do 95%), pra cu ją cej przez ty -
dzień, 24 go dzi ny na do bę, spraw dza się za rów no ca -
łe ko lum ny, ich po szcze gól ne czę ści (okle iny, za wie -
sze nia, wkrę ty),.jak rów nież opa ko wa nia. Nie każdy
producent to robi. ■

�


