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W 66-letniej spuściźnie
JBL-a można wskazać wiele
ważnych osiągnięć w technice
głośnikowej i na ich cześć
postawić kilka pomników. Jak
na tym tle prezentują się
kolumny z nowej serii
Studio 5? Naszym zdaniem, też
mają szansę na wzmiankę
w księdze historii
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H
asło „Pro Sound Comes Home” (w wol-
nym tłumaczeniu: „dźwięk profesjonalny
wkracza do domów”) zaistniało po raz
pierwszy w latach 80. Sugeruje – nieco
błędnie – że wcześniej JBL nie działał

na rynku domowego audio. Faktem jest, że począwszy
od roku 1946, gdy firmę założył James B. Lansing (wte-
dy jeszcze funkcjonującą pod jego nazwiskiem), JBL
poświęcił się budowie nagłośnienia dla pierwszych
udźwiękowionych kin. Już w roku 1954 powstał słynny
zestaw głośnikowy Hartsfield, zaś początek epoki ste-
reo był związany z kolejną ikoną JBL-a – dwukanało-
wym zestawem Paragon (1957), który produkowano
ponad 30 lat – aż do roku 1989 (!). Lata 60. to okres
intensywnego rozwoju rynku nagraniowego – JBL nie
mógł pozostać wobec tej fali obojętnym. Niektórzy ma-
wiają, że monitory JBL-a, używane przez George’a Mar-
tina – producenta Beatlesów – przyczyniły się do uzy-
skania takiego, a nie innego, brzmienia legendarnej
grupy. W latach 70. JBL umacniał swoją pozycję – pro-
ducenta monitorów studyjnych.
Audiofilom z marką JBL najdobitniej kojarzy się nazwa
najwyższej góry świata, która po raz pierwszy zaistnia-
ła w słowniku firmy około roku 1985, kiedy pokazano
zestaw głośnikowy D55000 Everest. W 1989 roku rodzi
się kolejny „ośmiotysięcznik” – Project K2 S9500. 13
lat później, czyli dokładnie dekadę temu, debiutuje
kolumna, która okazuje się wielkim sukcesem JBL-a
na rynku high-end: Project K2 S9800 (potem K2
S9800SE). Do dziś JBL nie stworzył odważniejszej,
lepszej kolumny głośnikowej dla potrzeb wybrednych
fanów dobrego brzmienia.
Mówiąc o JBL-u, nie sposób pominąć roli, jaką odegra-
ły w historii tej marki głośniki kompresyjne (zwyczajo-
wo nazywane tubowymi), będące nieodłącznym ele-
mentem prawie każdej dużej konstrukcji z rynku pro.
Pierwszy przetwornik tego typu James B. Lansing
skonstruował już w 1947 roku – mowa o driverze D175.
Przez kolejnych 6 dekad, ważna, lecz niełatwa w reali-
zacji, idea przetwornika kompresyjnego była sukce-
sywnie udoskonalana. Koniec końców, tubowiec trafił
do zupełnie przystępnych cenowo, domowych zesta-
wów głośnikowych serii 1. Niedługo po niej, we wrze-
śniu ubiegłego roku, anonsowano droższą serię 5.
Pierwsze modele pojawiły się w sprzedaży na przeło-
mie roku.
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Zestawy tubowe budzą u audiofilów cztery skojarze-
nia: z niedostępnymi cenowo konstrukcjami, z eks-
centrycznymi systemami na bazie słabowitych
wzmacniaczy lampowych i gramofonów, z tzw. vintage
audio (stare, nieraz uwspółcześnione modele sprzę-
tu) oraz – przede wszystkim – z dużą efektywnością.
Zasadniczo jednak nie traktuje się przetworników
kompresyjnych jako rozwiązania problemów aku-
stycznych, z jakimi borykają się elektroakustycy
od ponad 60 lat. Tuba bardziej kojarzy się z podkolo-
rowaniami, a więc ze sposobem uzyskania pewnej
ekspresji artystycznej, aniżeli z czymś, co można by

Ładnie wyprofilowany port BR można osłonić
ażurową pianką dostarczaną w komplecie

przyrównać do zastąpienia kopułki membraną pier-
ścieniową.
Nowa seria Studio 5 dowodzi, iż może być inaczej, tj.
że koncept zawężenia emisji fal wysokotonowych
na rzecz lepszej integracji charakterystyk kie-
runkowych tweetera i woofera w okolicy
podziału pasma i poprawy skutecz-
ności odtwarzania wysokich oraz
średnich tonów, jest inżynierskim
rozwiązaniem kwestii problematycz-
nej od lat, a nie próbą zaskoczenia
klienta na zasadzie: „patrz, mamy coś,
czego nie mają inni”.

BUDOWA
Studio 580 jest tańszym z dwóch mo-
deli podłogowych w nowej gamie, pla-
suje się powyżej monitora 530 – najtańsze-
go zestawu z tubą Bi-Radial®. Rozwiązanie o tej samej
nazwie pojawiło się wprawdzie już kilka lat temu
w serii LS, a później także we wspomnianej Studio 1,
jednak tym razem profil tuby jest zupełnie inny. Gar-
dziel przy ujściu jest o wiele szersza (zajmuje całą sze-
rokość przedniej ścianki) i nieporównywalnie wyższa.
Jej powierzchnia zajmuje górną, jedną trzecią całej
przedniej ścianki, uświadamiając nam, że nowy prze-
twornik obsługuje szerszy zakres częstotliwości niż
w seriach LS i Studio 1. I rzeczywiście: punkt podziału
przypada oktawę niżej niż zwykle – przy 1,5 kHz, co
oznacza, że mamy do czynienia z przetwornikiem śred-
nio-wysokotonowym. Dzięki temu możliwe stało się
stworzenie kolumn 2-drożnych o dużej mocy. Oba
znajdujące się poniżej tuby woofery są identyczne
i obsługują te same zakresy częstotliwości, choć JBL
z niezrozumiałych powodów określa Studio 580 mia-
nem kolumn 2,5-drożnych (deklarując jednocześnie
tylko jedną częstotliwość podziału, co potwierdzają
oględziny zwrotnicy).
W środku tuby Bi-Radial ®została umieszczona 25-mi-
limetrowa kopułka z naftalanu polietylenu (PEN) o na-
zwie handlowej Teonex® (należącej do koncernu Teijin
DuPont). Jako ciekawostkę warto dodać, że materiał
ten zastąpił produkowany wcześniej Kaladex® stoso-
wany m.in. przez Cabasse. Warto też zwrócić uwagę,
że JBL odszedł tym samym od kompozytu CMMD roz-
wijanego wcześniej przez siostrzaną markę Infinity.
Zakres poniżej 1,5 kHz odtwarza tandem 6,5-calowych
wooferów (165 mm) z charakterystycznie pofałdowa-
nymi pierścieniowo membranami z tworzywa Poly-
Plas. Obydwa głośniki pracują w obudowie wentylo-
wanej do tyłu za pomocą dość szerokiego i krótkiego
portu BR.
Wygląd obudów jest niecodzienny – przynajmniej
na mnie zrobił jak najlepsze wrażenie. Jest w tych
JBL-ach swoista świeżość, której od dawna nie wi-
działem w zestawach głośnikowych podobnej kla-
sy. Krawędzie i przeprofilowania szerokiej przedniej
ścianki, charakterystyczna gardziel tuby, relatywnie
małe woofery otoczone skośnymi panelami, zwężają-

Odlewane kosze i duże
podwójne magnesy
wstydu tym wooferom
nie przynoszą

Wewnątrz tuby Bi-Radial pracuje 25-milimetrowa
kopułka z odmiany polietylenu



decybele. Niemniej jednak Studio 580 potrzebują
zdecydowanie mniej watów niż wiele innych kolumn.
Nominalnie 40-watowy Arcam A65 Plus bez trudu na-
pędzał JBL-e.
Charakter brzmienia tych kolumn zupełnie nie pasuje
do wizerunku „krzykliwych” przetworników tubowych.
Studio 580 cechuje całkiem spokojna, zrówno-
ważona charakterystyka barwy. Zestawy grają ży-
wo i energicznie, jednak w żadnym razie ostro, napa-
stliwie. Przejście środka pasma do wyższych reje-
strów jest płynne i niemal pozbawione zakolorowań.
Zadziwiająco naturalnie i plastycznie brzmią żeńskie
wokale. Jedynie w środkowym obszarze wysokich to-
nów słychać pewną manierę, którą trudno dokładnie
zdefiniować. Nie jest to ostrość, lecz pewna utrata na-
turalności brzmienia, polegająca na deformacji barwy
talerzy perkusyjnych i innych wysokich dźwięków. Ce-
cha w sumie dość typowa dla przetworników tubo-
wych. Z punktu widzenia melomana, słuchającego
głównie jazzu, może to być powodem do kręcenia no-
sem, jednak zanim skreślicie tę kolumnę z listy zapla-
nowanych zakupów, warto zapoznać się z jej walora-
mi – a tych jest wcale niemało.

Pierwszy to duża, jakby to określić, swo-
boda grania – swoista lekkość, którą
wyczuwa się tym bardziej, im kolumny
głośniej grają. Zestawy głośnikowe
w zbliżonej cenie, szczególnie te „moc-
no audiofilskie” przeważnie zachowują
się odwrotnie: duże poziomy SPL im nie
służą. JBL-enie protestują, choć – pod-
kreślę to raz jeszcze – ich brzmienie nie
ma nic wspólnego z tanim efekciar-
stwem. Bez przesady można stwierdzić,
że otrzymujemy to, co zwykle jest udzia-
łem dużo droższych kolumn: duży, nie-
skrępowany dźwięk bez oznak kompre-
sji dynamicznej, a jednocześnie o cał-
kiem naturalnych barwach, co całkiem
dobrze ukazuje muzyka klasyczna, z re-
pertuarem symfonicznym włącznie. Jak
już wspomniałem, spójność głośników

ce się ku tyłowi obudowy, opadająca górna ścianka,
wreszcie kształt maskownicy – wszystkie te elementy
tworzą udaną wzorniczo całość, która przykuwa
wzrok. Mimo tego, że okleina jest winylowa, zestawy
wyglądają wcale nie gorzej niż kosztują. Uwzględnia-
jąc ich znaczne gabaryty, rzekłbym nawet, że faktycz-
na cena jest całkiem miłą niespodzianką.
Skrzynki wykonano z płyt MDF o raczej przeciętnej
grubości (ok. 20 mm). Duże ścianki boczne wzmoc-
niono na dwóch wysokościach za pomocą poprzecz-
nych listewek, co jednak nie zapobiega słyszalnemu
(po przyłożeniu ucha do obudów) dzwonieniu na
średnich tonach. Wytłumienie jest raczej skromne
(niezbyt grube kawałki fizeliny luźno przyczepione
do ścianek). Filtry elektryczne zmontowano na dwóch
płytkach (patrz zdjęcia). Użyte komponenty są typowe
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dla wielkoseryjnej produkcji – nie ma tu zatem mowy
o drogich, „audiofilskich” cewkach czy kondensato-
rach. Nie czyniłbym z tego faktu istotnego zarzutu,
choć lepsze komponenty z pewnością trochę by tym
kolumnom pomogły.
Stopki, na których spoczywają Studio 580, na stałe
zintegrowane z obudowami, są elastyczne, wskutek
czego zestawy lekko „uginają się” na boki. Takie nie-
sztywne sprzężenie z podłogą było zapewne celowym
dążeniem konstruktorów.

BRZMIENIE
Nim przejdę do właściwego opisu, muszę podkreślić
to, jak czułe są te zestawy na kąt skręcenia względem
słuchacza i wysokość odsłuchu. Tuba ma silnie kon-
trolowane charakterystyki kierunkowe, co znaczy, że
promieniuje w znacznie węższym kącie niż klasyczny
tweeter. W praktyce głośnik powinien celować niemal
dokładnie w słuchacza, czyli osie promieniowania ko-
lumn powinny się krzyżować w pobliżu miejsca odsłu-
chu. Dokładnie w nim samym – może niekoniecznie,
bo to powoduje pewną nienaturalność dźwięku. Pod-
czas testu optymalnym ustawieniem było takie,
przy którym osie kolumn krzyżowały się
za miejscem odsłuchu, ale siedząc
w nim, nie dawało się jeszcze zobaczyć
bocznych wewnętrznych ścianek obu-
dów.
Ponadto zawężone charakterystyki pro-
mieniowania sprawiają, że obszar do-
brego odsłuchu jest niewielki. Z drugiej
strony, interakcja kolumn z pomiesz-
czeniami o gorszej akustyce – w szcze-
gólności z tymi o zupełnie niewytłumio-
nych ścianach bocznych, suficie i pod-
łodze – powinna być jednak lepsza.
Obecność szerokopasmowego tweete-
ra tubowego sugeruje nieprzeciętną
efektywność kolumn. Tymczasem jest
ona tylko trochę wyższa od średniej.
Wartość 90 dB deklarowana przez JBL-
-a wydaje się zawyżona; na ucho o 2-3

Dwuczęściowa zwrotnica: tu filtr górnoprzepustowy. Elementy przyzwoitej jakości

Regulowane, elastyczne stopki nie kaleczą podłogi
– to też plus

Ścianki obudowy nie są zbyt grube. Przednią
ściankę pokrywa panel z tworzywa

Filtr górnoprzepustowy dla głośników basowych. Obie cewki rdzeniowe



jest bardzo dobra, w okolicach podziału nie słychać
praktycznie żadnych zafałszowań. Jeśli już, to poja-
wiają się one wyżej na skali i są domeną samego twe-
etera. Mimo to barwy są oddawane rzetelnie, natural-
nie, bez wychudzenia, ale i bez wyczuwalnej ciepłoty.
Będąc bardzo wnikliwym, da się wychwycić nieznacz-
ne wąskopasmowe podkolorowania, jednak nie zwra-
cają one na siebie uwagi w kontekście tego, jak przy-
jemnie, a wręcz radośnie, słucha się muzyki z tych ko-
lumn.
Już od pierwszych chwil moją uwagę zwróciła
bardzo ostra, konturowa lokalizacja źródeł
dźwięków. I choć z reguły na tę cechę brzmienia nie
mogę narzekać, nawet z tańszymi kolumnami (to
z uwagi na adaptację pomieszczenia i ustawienie ko-
lumn minimalizujące pierwsze odbicia), tym razem
ogniskowanie było naprawdę bardzo wysokiej próby.
Głębia nie jest już tak spektakularna, niemniej ogólne
wrażenie przestrzenności jest o 100% lepsze niż moż-
na by oczekiwać – gwarantuję.
Bas i dynamika także należą do atutów amerykańskiej
konstrukcji. Co do tej drugiej, można było być wpraw-
dzie spokojnym (koronna dyscyplina JBL-a), jednak to
bas wzbudził uznanie. W małych, silnie wspomagają-
cych bas pomieszczeniach będzie go o wiele za dużo,
co warto mieć na uwadze (ale w razie potrzeby moż-
na ratować się półprzepuszczalnymi zatyczkami dołą-
czonymi w komplecie). Jednak na dużych przestrze-
niach, potrzebujących solidnej energii niskotonowej,
efekt może być świetny. Niskie tony są prężne, wystar-
czająco szybkie i sprężyste. Testy sprawnościowe bas
JBL-i zdał na piątkę z minusem, nieznacznie niższą
ocenę przyznałbym za rozciągnięcie. JBL-e praktycznie
w ogóle nie wzbudzały głównego modu mojego po-
mieszczenia (29 Hz) i subiektywnie wydaje się, że po-
niżej 35-40 Hz mają już niewiele do powiedzenia. Taka
charakterystyka basu jest jednak znacznie lepsza niż
głębokie „fukania” powiązane z rozmiękczeniem kon-
turów. Brawo JBL!

NASZYM ZDANIEM
Studio 580 są jednymi z najbardziej udanych kolumn
JBL-a, jakie znam. Cieszy to, że ten znamienity produ-
cent nie zawahał się skonstruować tak odważnych,
tak innych, tak oryginalnych kolumn. Wyróżniają się
na współczesnym rynku zestawów głośnikowych wyż-
szej klasy – i to bardzo. Nie tylko zastosowaną techni-
ką głośnikową, lecz także brzmieniem, które sprawia
dużo autentycznej radości. Połączenie zaskakująco
łagodnego charakteru średnich i wyższych tonów ze
świetną dynamiką, jednym z najlepszych basów za te
pieniądze oraz bardzo dokładną stereofonią, tworzą
nietypowy układ zalet, które sprawdzają się nie tylko
na rocku. Może to dziwnie zabrzmi, ale te kolumny
mają to coś, co każe je zwyczajnie polubić. Odsłuch
wskazany, a dla zwolenników swobodnego grania
„live” – wręcz obowiązkowy! �
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Neutralność
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Dystrybutor
RB, www.jbl.com.pl

Cena (za parę) 6198 zł
Dostępne wykończenia: wiśnia, czarne

Zaskakująco neutralne brzmienie, bez przejaskrawień.

KATEGORIA SPRZĘTU

B

Precyzja

W zasadzie nie można się do niczego przyczepić. Najsłabiej jest
z wysokimi tonami, które mają swoją specyfikę.

Muzykalność

Kolumny dające prawdziwą frajdę ze słuchania – nie tylko rocka i popu, ale
także wszelkich brzmień elektronicznych oraz symfoniki.

8

9,5

Stereofonia

Znakomita lokalizacja, szeroka scena z niezłą głębią.

9

Dynamika 9,5

Bas

Zabrakło trochę rozciągnięcia, ale bas jest naprawdę bardzo zacny.

9

SPRZĘT TOWARZYSZĄCY

■ Pomieszczenie: 30 m2 zaadaptowane
akustycznie, kolumny ustawione w wolnej
przestrzeni

■ Źródło: Linn Sneaky DS + Meitner MA-1 DAC,
Peachtree Audio iDac

■ Kabel cyfrowy: AudioQuest Hawk Eye 1,5 m
(S/PDIF)

■ Wzmacniacze: Conrad-Johnson ET2 /
Audionet AMPI V2, Arcam A65 Plus

■ Kable sygnałowe: Equilibrium Turbine
(RCA/XLR), Stereovox hdse

■ Kable głośnikowe: Equilibrium Sun Ray
■ Zasilanie: dedykowany obwód 20 A, listwa

Furutech f-TP615E, kable sieciowe Furutech,
Oyaide, Enerr Green

DANE TECHNICZNE

Konstrukcja
2-drożna, obudowa bas-refleks wentylowana do tyłu

Głośniki 2 x 165 mm PolyPlas,
kompresyjny z tubą Bi-Radial® i 25-mm kopułką Teonex®

Podział pasma 1,5 kHz
Maksymalna moc wzmacniacza 200 W
Impedancja znamionowa 6Ω
Efektywność 90 dB
Pasmo przenoszenia 40 Hz–20 kHz (-6 dB)
Wymiary 1069 x 250 x 348 mm
Masa (jednej sztuki) 22,0 kg

To musi być koronna dyscyplina JBL-a, ale nie myślcie, że kolumny epatują
dynamiką. Wszystko odbywa się naturalnie, tyle że bez kompresji typowej
dla kolumn w zbliżonej cenie.


