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WW mmaarrccuu zzeesszz³³eeggoo rrookkuu ssttaarraa³³eemm
ssiiêê pprrzzyybbllii¿¿yyææ wwaamm tteemmaattyykkêê gg³³ooœœ-
nniikkóóww pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh ddoo ssyyssttee-
mmóóww PPAA ((PPuubblliicc AAddddrreessss)),, cczzyyllii ddoo
zzaassttoossoowwaaññ pprrooffeessjjoonnaallnnyycchh..
TTyymm rraazzeemm sskkoonncceennttrruujjêê ssiiêê nnaa
ooppiissiiee rróó¿¿nneeggoo rrooddzzaajjuu kkoolluummnn
ii zzeessttaawwóóww nnaagg³³aaœœnniiaajj¹¹ccyycchh zzee
sszzcczzeeggóóllnnyymm uuwwzzggllêêddnniieenniieemm nnaajj-
cczzêêœœcciieejj ppooppee³³nniiaannyycchh bb³³êêddóóww
ii nniieeww³³aaœœcciiwweeggoo ppoojjmmoowwaanniiaa nnaattuu-
rryy zzjjaawwiisskk ttoowwaarrzzyysszz¹¹ccyycchh pprrooccee-
ssoomm wwzzmmaaccnniiaanniiaa ii kkrreeoowwaanniiaa
ddŸŸwwiiêêkkuu..
Zasadniczym warunkiem skonstruowania (zakupu) popra-
wnie dzia³aj¹cej instalacji nag³aœniaj¹cej jest sprecyzowanie
warunków, w jakich ma ona pracowaæ. Jest oczywiste, ¿e
zestaw do ma³ego klubu bêdzie siê ró¿ni³ od zestawu do
dyskoteki na 1000 osób, oraz nie bêdzie mia³ wiele wspólne-
go z aparatur¹ na stadion. I rzecz nie tylko w mocy, która
mo¿e zawieraæ siê w przedziale np. od stu do stu tysiêcy
(i wiêcej!) watów. W swoich rozwa¿aniach pominê te naj-
wiêksze, zawodowe instalacje, poniewa¿ dla przeciêtnego
muzyka s¹ one ca³kowicie niedostêpne. Olbrzymie koszty
takiej aparatury powoduj¹, ¿e tego typu nag³oœnieniem zaj-
muj¹ siê specjalizowane firmy wynajmowane przez czo³owe
zespo³y rynku muzycznego. Jednak wiêkszoœæ wykonaw-
ców ¿yj¹cych z muzyki i nie maj¹cych statusu gwiazdy musi
sama troszczyæ siê o swoje brzmienie, a w dobie coraz wiêk-
szej konkurencji jest to niebagatelny problem.
Wiêkszoœæ popularnych zestawów nag³aœniaj¹cych jest kon-
struowana z myœl¹ o tego typu klientach. Na tysi¹cach za-
baw, wesel i podobnych imprez króluj¹ nieœmiertelne power-
mixery (mikser z wbudowan¹ koñcówk¹ mocy) oraz typowe

zestawy dwu- i trójdro¿ne. Tego typu sprzêt sprawdza siê
w niewielkich salach, jest ³atwy do transportu i nieskompliko-
wany w obs³udze. To zalety, a wady? Oczywiœcie jest ich wie-
le; przede wszystkim doœæ ograniczona mo¿liwoœæ wp³ywu
na brzmienie. Klasyczna kolumna trójdro¿na jest fabrycznie
wyposa¿ona w zwrotnicê z ustawionymi na sta³e czêstotli-
woœciami podzia³u pasma pomiêdzy poszczególnymi g³oœ-
nikami. Dysponuj¹c jedn¹ stereofoniczn¹ koñcówk¹ mocy
mo¿emy korygowaæ brzmienie tylko za pomoc¹ potencjo-
metrów barwy w mikserze. Czêsto wygl¹da to nastêpuj¹co:
ma³o basu? – ga³ka korektora do oporu!, ma³o góry? – iden-
tyczna reakcja. Zapominasz, ¿e ka¿de skorygowanie barwy
na plus to wielokrotnie wy¿szy sygna³ na wzmacniacz koñ-
cowy, który jeœli nie ma odpowiedniego zapasu mocy, bar-
dzo szybko ulega przesterowaniu. Efekt? Rzê¿enie w g³oœni-
kach niskotonowych, spalone cewki w „gwizdkach”, etc.
Kolejnym b³êdem pope³nianym przez u¿ytkowników tego ty-
pu zestawów jest pod³¹czanie do wejœæ miksera
„wszystkiego co gra”, tj. wokalu, perkusji, klawiszy, gitar
i jeszcze na dodatek basu. Oczywiœcie, wygodnie jest nie
woziæ ze sob¹ ¿adnych dodatkowych wzmacniaczy, ale
trudno oczekiwaæ od prostego miksera ¿eby odpowiednio
skorygowa³ brzmienie tak ró¿nych Ÿróde³ sygna³u. Jeœli
w zespole jest wykorzystywana gitara basowa, to chocia¿
ona powinna mieæ niezale¿ny wzmacniacz i to najlepiej o ta-
kiej mocy, ¿eby nie by³o koniecznoœci pod³¹czania jej pod
mikser i nag³aœniania przez opisywane wczeœniej, niezbyt
wyrafinowane zestawy dwu czy trójdro¿ne.
Stosunkowo prostym lekarstwem na zdecydowane polep-
szenie jakoœci twojego zestawu nag³oœnieniowego jest wy-
dzielenie sekcji niskotonowej i zasilanie jej z oddzielnego
wzmacniacza mocy. S¹ to tak zwane systemy Bi-Amp czyli
aktywne zestawy dwudro¿ne a w³aœciwie trójdro¿ne – w ko-
lumnie szerokopasmowej nastêpuje wewnêtrzny podzia³
œrodek/góra. W najprostszej wersji taki zestaw sk³ada siê
z dwóch satelitów œrednio-wysokotonowych oraz jednej ko-
lumny subbasowej i w tej konfiguracji bardzo przypomina
niektóre domowe zestawy Hi-Fi. Wad¹ takiego systemu jest
koniecznoœæ sumowania sygna³ów lewego i prawego kana-
³u aby móc zasiliæ jeden sub-bas z obu kana³ów jednoczeœ-
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nie. Kolumna niskotonowa musi przy tym posiadaæ odpo-
wiednio du¿¹ moc, aby przy niskim podziale (< 200Hz) by-
³a odpowiednio s³yszalna. Spotyka siê np. firmowe zestawy
z satelitami o mocy np. 150W i ma³ym gabarytowo sub-ba-
sem o mocy 400W i wcale nie jest to zbyt wiele. Wzmacniacz
do kolumny niskotonowej mo¿e byæ monofoniczny lub ste-
reo, z mo¿liwoœci¹ pracy w mostku – wtedy ³atwiej uzyskaæ
wiêksz¹ moc, szczególnie na pojedynczym g³oœniku o stan-
dardowej impedancji 8Ω.
Zdecydowanie lepszym rozwi¹zaniem jest jednak komplet
z³o¿ony z dwóch kolumn œrednio-wysokotonowych i dwóch
zestawów basowych. Wyjœcia miksera po³¹czone s¹ w takim
zestawie z wejœciami dwóch niezale¿nych wzmacniaczy mo-
cy. Optymalnym rozwi¹zaniem jest, aby wzmacniacze mia³y
wbudowan¹ zwrotnicê aktywn¹ dziel¹c¹ pasmo na czêstot-
liwoœci niskie i œrednie. Mo¿na oczywiœcie zastosowaæ od-
dzieln¹ zwrotnicê, w³¹czaj¹c j¹ miedzy mikser a koñcówki
mocy, jednak podniesie to koszt zestawu o co najmniej 1000
z³. Najgorszym i najmniej „eleganckim” ale nadal czêsto sto-
sowanym rozwi¹zaniem, jest wbudowanie w kolumny zwrot-
nic pr¹dowych, które spe³niaj¹ podobn¹ rolê jak filtry aktyw-
ne, ale nieco pogarszaj¹ parametry akustyczne.

DDllaacczzeeggoo BBii-AAmmpp??

Podstawowe zalety systemów Bi-Amp s¹ nastêpuj¹ce:
• wydzielenie toru najni¿szych czêstotliwoœci, które nie

wp³ywaj¹ na pozosta³¹ czêœæ pasma,
• mo¿liwoœæ ustalenia dowolnej proporcji wzmocnienia miê-

dzy dwoma segmentami zestawu – korzystaj¹c z regulato-
rów koñcówek mocy,

• mo¿liwoœæ zastosowania kolumn o ró¿nych impedan-
cjach, np. 4Ω dla zestawu niskotonowego i 8Ω dla sateli-
tów. Powoduje to w wypadku u¿ywania dwóch koñcówek
o jednakowej mocy lepsz¹ s³yszalnoœæ basu. Przy podzia-
³ach bardzo niskich, tj. poni¿ej 200Hz proporcja mocy po-
winna wynosiæ nawet 4:1 na korzyœæ dolnych czêstotliwoœ-
ci. Przy ok. 400Hz mo¿na przyj¹æ proporcjê 2:1.

• kolumny œrednio-wysokotonowe mog¹ byæ czasami wyko-
rzystane jako pe³nopasmowe, o ile producent przewidzia³
tak¹ opcjê. Wtedy przy pomocy jednego wzmacniacza
mocy i dwóch satelitów mo¿esz nag³oœniæ niewielk¹ im-
prezê gdzie nie jest wymagane du¿o basu.

Gwoli œcis³oœci nale¿y wspomnieæ o jeszcze jednej mo¿li-
woœci skonfigurowania zestawu Bi-Amp. Otó¿ dwie kolumny
subbasowe mo¿na zast¹piæ jedn¹, ale dwug³oœnikow¹. Ka¿-
dy g³oœnik pod³¹czony jest pod oddzielny kana³ wzmacnia-
cza – tracimy wtedy efekt stereofonii dla niskich czêstotli-
woœci, ale przyjmuje siê, ¿e poni¿ej 200Hz efekty kierunko-
we s¹ ju¿ praktycznie nies³yszalne, wiêc nie stanowi to wiêk-
szego problemu. Niektóre firmy oferuj¹ klasyczne zestawy
kolumn trójdro¿nych, ale z mo¿liwoœci¹ niezale¿nego zasila-
nia sekcji nisko- i œredniotonowej. Do tego celu wykorzysty-
wane s¹ np. czterostykowe z³¹cza g³oœnikowe f-my Neutrik
o nazwie Speakon. A tak na marginesie tematu z³¹cz: wielu
u¿ytkowników sprzêtu nag³aœniaj¹cego nie przywi¹zuje na-
le¿ytej wagi do jakoœci po³¹czeñ kablowych; niedawno spo-
tka³em siê np. z okablowaniem kolumn za pomoc¹ ekrano-
wanego, symetrycznego kabla antenowego, do którego by-
³y pod³¹czone wtyki jack przy pomocy plastra lekarskiego!
Chcia³o by siê zawo³aæ: Ludzie, nie wiecie co czynicie, ale
ponad dwudziestoletnia praktyka w zawodzie sprawia, ¿e
niewiele mo¿e mnie ju¿ zadziwiæ...
Bazuj¹c na konfiguracji zestawu Bi-Amp mo¿emy wzmocniæ
jego „ciê¿ar gatunkowy” przez zastosowanie zestawów tu-
bowych. Systemy tubowe zwiêkszaj¹ w sposób znacz¹cy
sprawnoœæ zestawu. Mo¿na je wiêc poleciæ tam, gdzie za-
chodzi koniecznoœæ nag³oœnienia wiêkszych sal, du¿ych
dyskotek i oczywiœcie przestrzeni otwartych. Dobrze zapro-
jektowany zestaw tubowy o mocy np. 1kW na stronê nie da
wielu szans zestawowi tradycyjnemu o dwukrotnie wiêkszej
mocy. Nale¿y sobie jednak wyraŸnie powiedzieæ, ¿e kolum-

ny tubowe nie maj¹ racji bytu w ma³ych pomieszczeniach.
Tuby nale¿y s³uchaæ z odleg³oœci min. 10m – przy mniejszym
dystansie dŸwiêk jest nieselektywny, a jego du¿e natê¿enie
mo¿e wrêcz prowadziæ do uszkodzeñ s³uchu. Poniewa¿ ze-
stawy tubowe charakteryzuj¹ siê siln¹ kierunkowoœci¹ roz-
chodzenia siê fali dŸwiêkowej, nale¿y zapewniæ w miarê
mo¿liwoœci jak najszerszy k¹t promieniowania dŸwiêku – do-
tyczy to g³ównie œrednich i wysokich czêstotliwoœci, st¹d
czêsto spotykane „k¹towe” rozmieszczenie sekcji g³oœników
wysokotonowych.
Wœród wielu rodzajów kolumn tubowych szczególn¹ pozy-
cjê zajmuj¹ tzw. odwrotki, które ³atwo rozpoznaæ po tym, ¿e
g³oœnik jest w nich zupe³nie niewidoczny – promieniuje tylko
przednia strona membrany skierowana na tyln¹ œciankê
obudowy i przez specjalnie ukszta³towane kana³y obudowy
odwrócona fala akustyczna wydostaje siê na zewn¹trz. Tego
typu obudowy maj¹ charakterystyczny „drewniany” dŸwiêk,
bardzo konkretny „osadzony” bas, o doœæ mocno uwypuk-
lonych czêstotliwoœciach rezonansowych (prosi siê precy-
zyjny korektor do eliminacji tych niepo¿¹danych zjawisk).
Dodatkow¹, czêsto bezcenn¹ w realiach imprez „remizo-
wych” zalet¹ odwrotki, jest doskona³e zabezpieczenie czês-
to bardzo kosztownego g³oœnika niskotonowego. Uszkodziæ
go mo¿na mechanicznie chyba tylko zrzucaj¹c kolumnê
z odpowiedniej wysokoœci na ziemiê, ale s¹ to raczej sytua-
cje ekstremalne.
Jak ju¿ wczeœniej wspomina³em, sekcja wysokotonowa w sys-
temie Bi-Amp zasilana jest z tego samego wyjœcia wzmacnia-
cza co kolumny œredniotonowe przez wbudowan¹ w nie
zwrotnicê biern¹. Oczywiœcie mo¿na by zastosowaæ trzeci
wzmacniacz do obs³ugi tylko g³oœników wysokotonowych, ale
jest to raczej rozwi¹zanie dla du¿ych, wielodro¿nych instalacji
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Rys. 1. Typowy przyk³ad niewiel-
kiego systemu Bi-Amp: zestaw
niskotonowy i zamocowany na
statywie zestaw œrednio-wysoko-
tonowy. Obie kolumny s¹ zasilane
z oddzielnych wzmacniaczy mocy.



nag³aœniaj¹cych, które w tym artykule mia³y byæ pominiête.
Skupi³em siê na opisie zestawów Bi-Amp poniewa¿ wno-
sz¹ one now¹ jakoœæ w dziedzinie systemów nag³aœniaj¹-
cych. S¹ wariantem poœrednim miêdzy „zwyk³ymi” stan-
dardowymi kolumnami wielodro¿nymi a skomplikowany-
mi, profesjonalnymi zestawami koncertowymi. Dysponu-
j¹c takim zestawem o mocy ok. 1000W na stronê, z³o¿o-
nym z 4-6 kolumn i dwóch wzmacniaczy mocy ze zwrotni-
cami aktywnymi, mo¿na nag³oœniæ salê na 500 do 1000
osób, a nawet w przypadku zastosowania kolumn tubo-
wych, imprezê plenerow¹.
Teraz kilka refleksji na temat pewnych mitów i nieporozu-
mieñ, które s¹ doœæ powszechne wœród potencjalnych klien-
tów firm produkuj¹cych czy oferuj¹cych sprzêt nag³oœnie-
niowy. Pierwszy z nich to odwieczny problem mocy. Jak ju¿
wspomina³em, jedyn¹ mierzaln¹ i realnie porównywaln¹ mo-
c¹ dla zestawów nag³oœnieniowych jest moc sinusoidalna.
Epatowanie niezorientowanych klientów mocami szczytowy-
mi, muzycznymi, chwilowymi, jest mocno nieprecyzyjne
i efekcie mo¿e powodowaæ wiele nieporozumieñ. Oczywiœ-
cie znane i uznane firmy potrafi¹ na w³asny i klienta u¿ytek
precyzyjnie zdefiniowaæ te parametry ale obiektywn¹ ocenê
mo¿na przeprowadziæ albo za pomoc¹ skomplikowanych,
z³o¿onych pomiarów, albo porównawczo, korzystaj¹c
z ogólnie dostêpnego przyrz¹du pomiarowego, jakim jest
ludzkie ucho. Oczekiwania muzyków odnoœnie mocy apara-
tury ci¹gle rosn¹. Pamiêtam, jak we wczesnych latach 80.
zbudowa³em dla kolegi basisty „g³ówkê” o mocy 200W
z mo¿liwoœci¹ pracy na obci¹¿eniu 2Ω (300W) – wtedy by³a
to ma³a, lokalna sensacja, ale có¿ to znaczy wobec 1000-wa-
towych konstrukcji wspó³czesnych? Myœlê, ¿e ta pogoñ za
moc¹ ma czêœciowo racjonalne uzasadnienie – ale czêsto
niestety, jedynym kryterium oceny imprezy jest zdolnoœæ
aparatury do totalnego og³uszenia uczestników. Pamiêtam
takie zdarzenie z festiwalu w Jarocinie, w którym uczestni-
czy³em jako fundator jednej z nagród dla wyró¿nionych
w festiwalu zespo³ów. W czasie koncertu zapyta³em cz³owie-
ka siedz¹cego przy konsolecie dlaczego nie jestem w stanie
zrozumieæ ani s³owa z tego co œpiewa wokalista? – a apara-
tura by³a potê¿na, kilkadziesi¹t kW. OdpowiedŸ by³a dosyæ
interesuj¹ca, realizator stwierdzi³, ¿e zespo³y wcale nie chc¹
¿eby by³o s³ychaæ co œpiewaj¹! No có¿, myœlê ¿e wiêkszoœæ
s³uchaczy i wykonawców jest jednak innego zdania. Ten
przyk³ad obrazuje dobitnie powód, dla którego wiele zespo-
³ów marzy o w³asnym, dobrej jakoœci sprzêcie, który pozwo-
li³ by unikn¹æ sytuacji, kiedy ca³y wysi³ek w³o¿ony w przygo-
towanie wystêpu idzie na marne przez fatalne brzmienie
aparatury (jako praktyk znajdê dziesi¹tki przyk³adów sytuacji
odwrotnej... - t.w.).
Wróæmy wiêc do kwestii mocy zestawu. Oczywiœcie, ze
wszech miar wskazane jest, aby dysponowaæ du¿ym jej za-
pasem – czyli wykorzystywaæ mo¿liwoœci zestawu powiedz-
my na 50-70%. Tutaj nale¿y wspomnieæ o pewnej w³aœciwoœ-
ci wzmacniaczy mocy, które niestety grzej¹ siê najbardziej
wcale nie przy mocy maksymalnej, tylko przy ok. 65%. Idea-
³em by³o by wykorzystywaæ moc wzmacniacza na oko³o
50%, zapewni to odpowiedni margines bezpieczeñstwa –
zarówno jeœli chodzi o ch³odzenie, jak i o potencjalne znie-
kszta³cenia. Zapamiêtaj jedn¹ z fundamentalnych zasad po-
prawnego nag³aœniania – moc wzmacniaczy mo¿e, a nawet
powinna byæ wiêksza od mocy g³oœników, które s¹ mniej na-
ra¿one na uszkodzenia jeœli pracuj¹ z sygna³ami nieznie-
kszta³conymi, a to zapewni w³aœnie odpowiedni zapas mocy
w koñcówkach. Warto abyœ wiedzia³, ¿e tylko wymiana g³oœ-
ników w twoim zestawie na skuteczniejsze o 3dB mo¿e daæ
wzrost poziomu dŸwiêku taki, jakbyœ u¿y³ wzmacniaczy
o dwukrotnie wiêkszej mocy.
Na wielu „koncertach” widzi siê niestety taki obrazek: suwa-
ki miksera do oporu, kontrolki przesterowania koñcówek
prawie ca³y czas œwiec¹ siê na czerwono – jest to niestety
przejaw ignorancji obs³uguj¹cego. Taka sytuacja prowadzi
do szybkiego zu¿ycia przeci¹¿onej aparatury i uniemo¿liwia

prawid³owy odbiór treœci p³yn¹cych ze sceny. Czasami, s³u-
chaj¹c niektórych koncertów mam wra¿enie ¿e cz³owiekowi
zza konsolety chodzi tylko o to, ¿eby by³o jak najg³oœniej.
Ostatnio by³em na imprezie dla dzieci gdzie wiêkszoœæ ma-
³ych uczestników po prostu zatyka³a uszy albo wrêcz ucieka-
³a ze sceny bo realizator musia³ akurat w tych okolicznoœ-
ciach pochwaliæ siê swoimi 10kW mocy.
Jeœli ju¿ musisz graæ na pe³n¹ moc, to wskazane by³o by w³¹-
czenie miêdzy mikser a wzmacniacz mocy choæby prostego li-
mitera, czyli urz¹dzenia, które w sposób automatyczny ograni-
czy poziom sygna³u do wartoœci jak¹ jest w stanie znieœæ two-
ja aparatura. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nawet najlepszy
ogranicznik zawsze bêdzie mia³ wp³yw na dynamikê przekazu.
Przy du¿ym stopniu kompresji charakter brzmienia zmienia siê
w sposób znacz¹cy. Jeœli ju¿ upatrzy³eœ sobie odpowiedni
wzmacniacz, optymalne kolumny, mikser, to warto by³o by
w sposób w miarê obiektywny sprawdziæ ca³y zestaw przed de-
cyzj¹ o zakupie. Czêsto klienci prosz¹ o w³¹czenie aparatury,
wpinaj¹ w mikser „klawisz”, w ruch idzie program demo lub co
gorsza w³asne próbki, nagrane czasem w bardzo dziwny spo-
sób – taki test niewiele mówi o mo¿liwoœciach zestawu, chyba
¿e aparatura ma s³u¿yæ do odtwarzania g³ównie muzyki me-
chanicznej. Wtedy jednak nale¿y zaopatrzyæ siê w sprawdzon¹
(ods³uchan¹ na innym zestawie) p³ytê kompaktow¹ i porównaæ
jak brzmi ona teraz.
Podstawowa zasada przy testach zestawów nag³aœniaj¹-
cych to ustawienie na pocz¹tek wszystkich korektorów bar-
wy w mikserze w po³o¿enie neutralne. Mo¿na przyj¹æ, ¿e ze-
staw jest tym lepszy, im mniej korekcji wymaga do uzyska-
nia optymalnego brzmienia. Jeœli satysfakcjonuj¹cy ciê efekt
mo¿esz osi¹gn¹æ dopiero przy du¿ych zmianach korekcji to
oznacza, ¿e powinieneœ mocno zastanowiæ siê nad innym
zestawem. Prawdziwy test dla aparatury to pod³¹czenie ró¿-
nego rodzaju „naturalnych” Ÿróde³ dŸwiêku, jak:
odpowiednio omikrofonowana perkusja, wokal, instrumenty
dête, fortepian etc. Doœwiadczone ucho szybko wy³owi
wszystkie niedoskona³oœci zestawu, do których nale¿¹: zbyt-
nie uwypuklenie pewnych czêstotliwoœci lub ich znacz¹ce
os³abienie, brak selektywnoœci (dŸwiêk zamazany), z³e prze-
twarzanie silnych impulsów (zniekszta³cenia nieliniowe), w¹s-
ka charakterystyka kierunkowa, czyli znaczne pogorszenie
s³yszalnoœci w wiêkszej odleg³oœci od osi zestawu. Tych pun-
któw krytycznych mo¿e byæ oczywiœcie o wiele wiêcej, ale za-
wsze nale¿y pamiêtaæ ¿eby nie wymagaæ od aparatury wiê-
cej ni¿ ona mo¿e daæ. Jeœli masz zestaw do pubu nie próbuj
nag³aœniaæ nim imprezy disco polo! Jeœli dysponujesz domo-
wymi kolumnami np. o nazwie „ Altus” to niech ci siê nie wy-
daje, ¿e ju¿ mo¿esz organizowaæ dyskotekê! Zawsze warto
zasiêgn¹æ opinii kogoœ bardziej doœwiadczonego – raczej nie
licz w naszych warunkach na poradê w sklepie, gdzie czasa-
mi mo¿esz otrzymaæ ca³kowicie fa³szywe i niekompetentne
informacje, choæ oczywiœcie bywaj¹ chlubne wyj¹tki. Jeœli nie
masz nikogo komu móg³byœ zaufaæ – pisz... Jest ju¿ na na-
szym rynku kilka fachowych czasopism, miêdzy innymi to,
w którym czytasz te s³owa. Pracuj¹ w nich na ogó³ kompeten-
tni fachowcy, którzy w miarê mo¿liwoœci udziel¹ ci wszelkich
informacji i mog¹ ustrzec przed niepotrzebnymi b³êdami.
Oczywiœcie nikt nie mo¿e w pe³ni obiektywnie, oficjalnie
stwierdziæ ¿e sprzêt X jest lepszy od aparatury Y – przynaj-
mniej jeœli chodzi o porównania markowych producentów.
Staraj siê zbieraæ potrzebne ci informacje z ró¿nych Ÿróde³ –
jednym z najlepszych sposobów jest zebranie opinii od bez-
poœrednich u¿ytkowników danego sprzêtu. Publikowane
obecnie w ró¿nych pismach testy sprzêtu nie zawsze œwiad-
cz¹ o jego rzeczywistej wartoœci. Da siê to wyt³umaczyæ
choæby tym, ¿e gusty testuj¹cych mog¹ byæ bardzo ró¿ne
i czêsto ten sam produkt mo¿e zyskaæ ca³kowicie inn¹ opiniê.
Mam nadziejê, ¿e ten artyku³ chocia¿ w niewielkim stopniu
pomo¿e ci w dokonaniu w³aœciwego wyboru.
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