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USA
Przedostatni odcinek mojego cyklu o firmach głośnikowych poświęcę wyłącznie producentom z jednego
kraju, podobnie jak o miało miejsce w przypadku Wielkiej Brytanii i Włoch.
Początkowo cykl miał się zakończyć prezentacją „reszty świata”, włączając w to zestawienie Stany Zjednoczone. Jednak uznałem,
że Ameryka zasługuje na oddzielny artykuł,
bo w tym kraju działa wiele zasłużonych dla
branży firm, wśród których prym w zakresie
wielkości produkcji wiedzie
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EMINENCE
To firma o ponad 50-letniej tradycji, założona w roku 1966 przez Boba Gaulta, który
wcześniej pracował dla Magnavox. O Magnavox warto wspomnieć choćby w kontekście
faktu, że działała od roku 1915, a jednym z jej
założycieli był Peter L. Jensen, który jest ikoną

branży głośnikowej i twórcą pierwszego na
świecie głośnika z ruchomą cewką, który
potem został nazwany głośnikiem dynamicznym i w praktycznie niezmienionej postaci używany jest do dziś. W roku 1974 marka
Magnavox została wykupiona przez Philipsa,
a obecnie nadal jest używana przy sprzedaży

Eminence to gigant w branży głośnikowej,
jeśli chodzi o masowość produkcji.
budżetowych produktów tej firmy i tyle zostało z dawnej świetności.
Zacznę od Eminence również dlatego, że ten
producent jest bardzo dobrym przykładem na
postawienie tezy, że masowa produkcja wyrobów przemysłowych, nawet w tak zaawansowanym technologicznie kraju, jakim są Stany
Zjednoczone, może mieć nie najlepszy wpływ
na ich jakość. A skoro tak, to podjąłem decyzję,
żeby w tym odcinku „skonfrontować” niektóre z opisywanych firm z moją ponad 30 letnią
praktyką serwisową. O ile bowiem ich historię każdy może sobie prześledzić w internecie,
o tyle na temat pewnych „niuansów” technicznych mogą się wypowiadać tylko osoby, które
profesjonalnie zajmują się naprawami głośników. A tak się składa, że przetworniki „made in
USA” naprawiałem już w latach 80., co pozwala
mi choćby na porównanie produkcji z tamtych
lat, z tym, co oferowane jest współcześnie.
Najpierw jednak, w bardzo dużym skrócie,
parę zdań o histori firmy. Początki były więcej
niż skromne, bo w tym okresie działalności Eminence produkował zaledwie kilka głośników
dziennie dla firmy Ampeg, aby dojść do zdolności produkcyjnych rzędu 10 tysięcy egzemplarzy
dziennie już w roku 1997, gdy firma zatrudniała
ok. 240 osób. Fabryka rozrosła się z początkowej powierzchni ok. 500 m2 do ok. 10 tys m2,
obecnie, a „bliźniaczy” zakład działa w Chinach
już od 2006 roku i, co ciekawe, produkowane
są tam też obudowy głośnikowe. Zapewne

właśnie na Dalekim Wschodzie wytwarzane są
różne wersje głośników OEM, choćby dla Electro-Voice’a, bo niektórym firmom czasem bardziej opłaca się zamówić „masówkę”, niż produkować własne przetworniki. Eminence podaje
na swojej stronie, że jest największym producentem na świecie, co pewnie można jakoś
zweryfikować, ale ja nie zamierzam się tym
zajmować. Bardziej intryguje mnie inna informacja „źródłowa”, a mianowicie taka: „Eminence opracowało najlepsze cewki głośnikowe
w branży”. Otóż śmiem twierdzić, na podstawie
moich doświadczeń, że ta informacja – delikatnie rzecz ujmując – nie do końca odpowiada
prawdzie, bo większość usterek przetworników
tej firmy wynika właśnie z konstrukcji cewek
i technologii ich wykonywania. Mógłbym oczywiście rozwinąć ten temat na kilka stron, ale
wcześniej pisałem już wielokrotnie o różnych
słabościach podzespołów głośnikowych, więc
nie będę się powtarzał.
Jednak Eminence to rzeczywiście potentat
branżowy, z którym muszą liczyć się wszyscy

najwięksi i czasem można poczytać o różnych dziwnych „aliansach” np. w zakresie dystrybucji, o czym wspomina choćby Precision
Devices. A przy okazji jest to firma, dzięki
której osoby zajmujące się naprawami głośników mają pełne ręce roboty, choć osobiście zdecydowanie preferuję w serwisie inne
marki. Niedawno trafił do mojego warsztatu uszkodzony głośnik 10” firmowany logo
Carvin, choć to na 99% Eminence. Nie napiszę nic o tym przetworniku, bo szkoda na to
miejsca, no może tylko tyle, że choć nadawał
się wyłącznie do utylizacji, to jednak trafił
do mojego „muzeum” jako przykład techniki
„Made in USA”. Nie pokażę też bogatego zbioru
uszkodzonych cewek „najlepszych na świecie”,
ale za to pochwalę się własnym kompletem
naprawczym do głośników Eminence Omega
Pro i Sigma Pro. Śmiem twierdzić, że „chałupniczo” wytwarzam produkt, który w każdym aspekcie bije oryginał na głowę, choćby pod względem niezawodności, a to z racji
stosowania profesjonalnych cewek i znacznie

Komplety naprawcze PMP do głośników Eminence 18”.

Nowe głośniki Eminence mają zmienione górne zawieszenia, co jest ruchem w dobrym
kierunku.
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Głośniki niskotonowe dużej mocy są szczególnie wymagające w zakresie jakości zawieszeń.
Zawieszenia dolne i górne to niezwykle
istotny element układu drgającego głośnika.
trwalszych zawieszeń, o lepszych charakterystykach mechanicznych. Naprawiam te głośniki od mniej więcej 15 lat i nie przypominam
sobie żadnej reklamacji.
A tak przy okazji – zawieszenia, zarówno
górne jak i dolne, są dość powszechną bolącz-

ką wielu głośników produkowanych w USA.
Na terenie Stanów Zjednoczonych działa kilku
uznanych producentów membran (naliczyłem
bodaj 5), ale najwyraźniej czym innym jest
wytłoczenie dobrej klasy stożka papierowego, a czym innym wyprodukowanie wysokiej
klasy zawieszenia, z odpowiednio impregnowanej w procesie produkcyjnym specjalnej

Początki firmy EV sięgają końca lat 20. ubiegłego wieku.

tkaniny, która po zmontowaniu przetwornika
dodatkowo nasączana jest jeszcze odpowiednim preparatem, zwiększającym jej odporność
na czynniki zewnętrzne i zapobiegającym procesom starzenia.
Żeby jednak nie stwarzać wrażenia „totalnej” krytyki konkretnego producenta, muszę
dodać, że w niektórych działkach swoje działalności Eminence zasługuje na słowa uznania.
Cenione są np. głośniki gitarowe wykonywane w wielu wariantach i stosunkowo niedrogie
drivery, których oferta zawiera jednak tylko
kilka modeli. Moje wcześniejsze uwagi dotyczą
głośników wykorzystywanych w systemach
nagłaśniających, które firma określa przedrostkiem „pro” – moim zdaniem trochę na wyrost,
bo znacznie ustępują one jakością choćby prezentowanym wcześniej produktom wielu firm
włoskich. Jednak muszę wyraźnie podkreślić, że nie miałem doświadczeń z nowszymi
wyrobami tego producenta, więc nie można
wykluczyć, że część z powyższych uwag ich
nie dotyczy. I to by było na tyle, jeśli chodzi
o firmę Eminence, która trafiła na początek
zestawienia tylko dlatego, że jakaś musiała się
w tym miejscu znaleźć.
Kolejny producent z USA, czyli

ELECTRO-VOICE

W jednym ze starych prospektów EV można podziwiać głośnik o średnicy 30”.
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różni się od poprzednika tym, że głośniki stanowią zaledwie niewielką część oferty, choć
zawsze były wyznacznikiem jakości wyrobów tej firmy.
Jeśli chodzi o historię, którą z powodu braku
miejsca znów muszę potraktować mocno skrótowo, to początki firmy datują się na rok 1927,
a pod nazwą Electro-Voice przedsiębiorstwo
zaczęło działać w roku 1930. Początkowo dwaj
założyciele, czyli panowie Burroughs i Kahn,
produkowali mikrofony, w liczbie 1 sztuki na
tydzień. W roku 1933 spłacono długi, zatrud-
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niono pracowników i rozpoczęto produkcję seryjną. W roku 1936 firma zatrudniała
ok. 20 pracowników, a w czasie wojny produkowała opracowany we własnym zakresie mikrofon z redukcją szumów, stosowany
powszechnie w lotnictwie, wojskach pancernych i w wielu innych rodzajach sił zbrojnych. W roku 1946 rozpoczął działalność nowy
zakład produkcyjny w mieście Buchanan, gdzie
znacznie rozszerzono zakres działań inżynierskich, oferując m.in. wkładki do gramofonów,
a następnie całą linię głośników do zastosowań Hi-Fi. Ciekawostką może być fakt, że ta
fabryka została zamknięta w roku 2000 przez
agencję rządową DPA, z powodu zanieczyszczenia środowiska przez odpady produkcyjne,
a rekultywacja terenu trwała kilkanaście lat
i chyba jeszcze się nie zakończyła.
Jeśli chodzi o sprzęt estradowy, to EV posiada patent na tubę o stałej kierunkowości (constant directivity horn) przyznany w roku 1978
i jest pierwszą firmą w USA, która wdrożyła
w praktyce produkcyjnej pomiary wykonywane metodą Thiela-Smalla, już w dwa lata po
opublikowaniu tej pionierskiej pracy dwóch
naukowców z Australii. Jako pierwsza zastosowała również magnesy neodymowe w produkcji mikrofonów. W roku 1998 EV połączyła się z firmą Telex. Communication, a w roku
2006 obie te firmy stały się częścią Bosh Security Systems.
Co się tyczy głośników estradowych, to
EV od kiedy pamiętam, czyli od około 40 lat,
posiadał w ofercie pełną gamę przetworników o różnych średnicach, choć tych modeli
zawsze było stosunkowo niewiele, przynajmniej w porównaniu z firmami zajmującymi się
wyłącznie produkcją głośników. Na zdjęciach
prezentuję fotografie prospektów z dawnych
czasów, a ciekawostką może być widoczny na
zdjęciu głośnik niskotonowy o średnicy 30”
i mocy trzydziestu(!) watów.
EV co jakiś czas odświeżał swoją ofertę
w zakresie głośników, choć niektóre z nich
produkowane były przez bardzo długi czas.
Należy do nich np. popularna seria EVM, wykonywana również w wersji o oznaczeniu EVM
Pro-Line. Jednak w posiadanym przeze mnie
prospekcie z roku 2001 już nie występują, bo
zostały zastąpione serią DL. Tak więc można
założyć, że najmłodsze egzemplarze tej serii,
które są jeszcze w użyciu, mają już ponad 20 lat.
Warto wiedzieć, że tak naprawdę, głośniki serii pro-line różniły się w początkowym okresie jedynie masywnym radiatorem

Głośniki z serii EVM cieszyły się w swoim czasie dużą popularnością na rynku.

Głośniki wysokotonowe i horny EV cieszyły się przez lata zasłużoną renomą.
aluminiowym przykręcanym do obwodu
magnetycznego. Ten zabieg wg. producenta
miał rzekomo powodować dwukrotny wzrost
mocy nominalnej przetwornika (z 200 do
400 W), co oczywiście było jedynie zabiegiem marketingowym, bo cewka o średnicy 2,5” i wszystkie pozostałe elementy były
identyczne. Potem radiator „zniknął”, a nazwa
i moc pozostała na tym wyższym poziomie,
co często wprowadza w błąd użytkowników, którym wydaje się, że posiadają głośniki o mocy 400 W, podczas gdy cewka
2,5” nawinięta drutem aluminiowym, realnie dysponuje rzeczywistą mocą na poziomie takim, jaki był definiowany przez firmę
dla „zwykłej” wersji tego przetwornika. Inna

sprawa, że ten głośnik, dzięki wysokiej klasy
obwodowi magnetycznemu, ze stosunkowo wąską szczeliną (a co za tym idzie, dużą
indukcją) i lekkiej membranie z lekką cewką,
charakteryzuje się bardzo dużą skutecznością, na poziomie ok. 100 dB dla wersji 15”, co
w znacznym stopniu rekompensuje tę niezbyt
dużą moc rzeczywistą.
W swoim czasie wersja EVM 15” cieszyła
się sporą popularnością na rynku i stosowana
była nie tylko przez EV, ale np. przez Dynacorda, co sprawiało, że spora liczba tych głośników trafiała do serwisów. O ile bowiem cewki
przy prawidłowej eksploatacji i nie forsowaniu
zbyt dużej mocy były właściwie niezniszczalne, to już membrany w wersji 15L stosunkowo
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często ulegały uszkodzeniom mechanicznym,
ze względu na zbyt delikatną konstrukcję.
Ciekawostką może być fakt, że EV stosowała w swoich głośnikach cewki o tylko dwóch
średnicach, czyli już 2,5” oraz 4” w przetwornikach basowych większej mocy. Jednak wszystkie wykonywane były w technologii nawijania
drutu aluminiowego na sztorc, co stwarzało
„naturalne” ograniczenia w zakresie możliwości
uzyskania dużych mocy i oczywiście mam na
myśli materiał uzwojenia, a nie sposób nawijania. Jednak niektóre ze stosowanych przez
firmę obwodów magnetycznych śmiało można
by wykorzystać znacznie „efektywniej”, gdyby
firma zmieniła „stare przyzwyczajenia”.
Brakuje mi miejsca na choćby pobieżne
omówienie produkowanych w dobrych czasach driverów i wielu modeli tub, ale specjaliści i użytkownicy aparatury EV wiedzą, że

i w tym zakresie firma miała duże osiągnięcia
i niektóre z tych produktów do dziś dobrze
służą ich właścicielom.
Żeby jednak nie było „za słodko” muszę
napisać, że obecnie w sprzęcie marki EV wcale
nie jest łatwo znaleźć głośniki EV, chyba, że
mówimy o wyrobach z najwyższej półki. Wiele
zestawów głośnikowych EV bazuje na budżetowych wersjach OEM firmy Eminence, a jeśli
mamy mniej szczęścia, to w paczce możemy
znaleźć głośnik, którego identyfikacja może
okazać się bardzo trudna, albo wręcz niemożliwa, jeśli nie ma na nim np. żadnej naklejki.
Jeśli jednak mamy do czynienia z blaszanym
koszem i niewielkich rozmiarów magnesem
ferrytowym, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przyjąć, że taki przetwornik nie
ma nic wspólnego z firmą EV jako producentem cenionych w swoim czasie głośników.

Logo znane praktycznie na całym świecie,
nie tylko w branży pro-audio.
No ale tak obecnie funkcjonuje przemysł
muzyczny, a ja po prostu konstatuję fakty.
Trzecią firmą amerykańską o długoletniej
tradycji i ugruntowanej pozycji rynkowej jest

JBL

Rodzina głośników serii E.

Głośniki JBL 18” zregenerowane w serwisie PMP.
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Podobnie jak w przypadku EV głośniki stanowią tylko niewielką część oferty producenta,
ale można śmiało przyjąć, że to właśnie dzięki nim firma zdobyła tak wielką popularność
na całym świecie. James Bullogh Lansing, od
którego inicjałów wywodzi się nazwa firmy,
urodził się w roku 1902, jako jeden z czternaściorga dzieci inżyniera górnictwa o nazwisku
Martin. Pracował jako mechanik samochodowy, a potem jako inżynier dla jednej ze stacji
radiowych. W roku 1927, wraz ze swoim partnerem biznesowym, Kenem Deckerem, założyli firmę produkującą głośniki o nazwie Lansing Manufacturing Company, a James Martin
zmienił nazwisko na James B. Lansing. Firma
była jednym z pionierów nagłaśniania sal kinowych, w których z powodzeniem stosowano
opracowane przez nią systemy tubowe, nagrodzone przez akademię filmową za doskonałość
techniczną w roku 1936.
Po śmierci wspólnika w roku 1939 firma
popadła w tarapaty finansowe i została
wykupiona przez Altec Service Corporation,
a następnie zmieniono jej nazwę na Altec
Lansing i zatrudniono naszego bohatera na
5-letni kontrakt. W roku 1946 Lansing opuścił
Altec i założył własną firmę o nazwie Lansing
Sound, Incorporated, zmienioną następnie na
James B. Lansing Sound Incorporated, od której była już prosta droga do znanego do dziś
JBL-a. Z powodów problemów biznesowych
i osobistych, J.B. Lansing popełnił samobójstwo w roku 1949. Na początku lat 50. skarbnik
firmy, William Thomaas, stał się jej wyłącznym
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właścicielem i to właśnie wtedy pojawił się
na rynku JBL, już bez żadnych „dodatków”,
gdyż firma Altec nie zgadzała się na używanie
nazwiska Lansing w nazwie konkurenta. Kiedy
nastała era Hi-Fi, JBL wszedł ze swoimi produktami na rynek konsumencki, a w roku 1957
powstał słynny zestaw głośnikowy Paragon,
produkowany następnie przez ponad ćwierć
wieku. Mniej więcej w tym czasie JBL zaczął
aktywnie działać w branży pro-audio, a skonstruowany przez firmę głośnik o oznaczeniu
D-130, uznany został przez Leo Fendera za
najlepszy przetwornik gitarowy i używało go
bardzo wielu gitarzystów z tamtej epoki.
Opracowano również kilka typów monitorów studyjnych, jak choćby „kultowy” model
4320. Pod koniec lat 60. powstał specjalny oddział firmy pod nazwą JBL Professional. W 1969 roku JBL sprzedany został firmie
Harman International Industries. W latach 60.
i 70. JBL kontynuował działalność i wprowadzał wiele innowacji technicznych, a obecnie
wyroby tej firmy można kupić w każdym markecie, a z drugiej strony, produkty oferowane
w klasie PRO nie zawsze zasługują na miano
wyrobów profesjonalnych. Osoby zorientowane w „niuansach” branżowych doskonale
zdają sobie sprawę z faktu, że jeśli firma oferuje dwudrożną paczkę aktywną za, powiedzmy, 2 tys. zł i jednocześnie podobną w sensie
typu zestawu, ale kosztującą ponad 10 x więcej, to jasne jest, że są to wyroby z zupełnie
różnych półek jakościowych, choć oba wrzucone zostały do worka z napisem „urządzenia
profesjonalne”. Chyba, że określenie to należy rozumieć w ten sposób, że nie są przeznaczone do użytku domowego. Oczywiście to
spostrzeżenie nie dotyczy wyłącznie JBL-a,
ale tak czy owak prowadzi do konkluzji, że
bazując na znanym i popularnym logo można
sprzedać wszystko, choć nie ze wszystkiego
można być dumnym.
A teraz podzielę się z czytelnikami kilkoma refleksjami, których inspiracją jest moja
praktyka w zakresie naprawy głośników JBL.
A praktyka ta mówi jednoznacznie, że im JBL
starszy, tym bardziej opłaca się go naprawiać
i tym więcej satysfakcji z takiej naprawy ma
zarówno serwisant, jak i właściciel sprzętu.
Stosowane dawniej technologie (szczególnie
w zakresie konstrukcji obwodów magnetycznych) dają nieporównanie większe możliwości „manewru” w serwisie, a nowe „wynalazki”
(choć w tym przypadku określenia „nowe” nie
należy traktować zbyt dosłownie) to na ogół

powiedzenia. Inna sprawa, że te przetworniki zazwyczaj wymagają poważnych korekcji
w zakresie barwy, bo bez tego potrafią być
bardzo „krzykliwe”, o czym wielokrotnie słyszałem od wielu akustyków i użytkowników
tego sprzętu.
Kolejną firmą z USA, której chciałem poświęcić kilka zdań, jest

PEAVEY

Opatentowany przez JBL system chłodzenia
obwodu magnetycznego o nazwie VGC
(Vented Gap Colling).
porażka techniczna i drastyczny przykład na
udowodnienie tezy, że nadmierne oszczędności i schlebianie gustom klientów, dla których najważniejsza jest niewielka masa sprzętu, często prowadzi na manowce. I żeby było
jasne: w przypadku nowych głośników, zastosowanie oryginalnego kompletu naprawczego
„nic nie pomoże” w tym sensie, że obarczone są one „genetycznymi” wadami, o wiele
poważniejszymi, niż miało to miejsce w przetwornikach z dawniejszych lat.
Za to prawidłowo wykonana naprawa głośnika sprzed powiedzmy 20 lat, czy nawet
znacznie starszego, gwarantuje, że znów
będzie mógł być eksploatowany przez kolejne
ćwierć wieku i znam z własnej praktyki przypadki, że taki sprzęt przechodził np. z pokolenia na pokolenie, o czym raczej trudno marzyć,
kupując aparaturę współczesną. Jednak firma
JBL, podobnie jak np. EV, nadal produkuje niektóre ze swoich starszych modeli, choć liczy
sobie za nie bardzo słono, podobnie jak za
komplety naprawcze, które w przypadku
JBL-a należą do najdroższych na rynku. Dlatego serwis PMP od dawna oferuje profesjonalną regenerację tych przetworników, zarówno
wersji 15” jak i 18”, a na zdjęciach można zobaczyć, jak wygląda jeden z tych modeli z kompletem naprawczym PMP.
O głośnikach wysokotonowych (driverach)
oferowanych przez JBL nie będę pisał, również dlatego, że nie zajmuję się naprawami
tego rodzaju przetworników, choć oczywiście
również i w tym zakresie firma miała sporo do

który też produkował głośniki, choć w nieporównywalnie mniejszym wyborze, jak opisana
wcześniej konkurencja. Może bym ją pominął,
gdyby nie fakt, że Peavey, jako chyba jedyna
firma na świecie oferuje komplety naprawcze do swoich głośników w formie kosza
z wklejonym zestawem naprawczym. Dzięki
temu oryginalnemu pomysłowi, praktycznie
każdy może dokonać naprawy uszkodzonego
głośnika i fachowiec nie jest w tym wypadku niezbędny. Większość z tych głośników
można oczywiście naprawiać również „tradycyjnie”, choć w przypadku głośników gitarowych, takich jak np. 12” Scorpion, nie słyszałem o żadnym fachowcu, który podejmowałby
się takiej naprawy w sytuacji, gdy zachodzi
konieczność wymiany całego układu drgającego, ale z wykorzystaniem starego kosza
i magnesu. Kiedyś trafił do mnie taki uszkodzony głośnik, z nierówno sklejonym obwodem magnetycznym, w którym wymiana kompletu naprawczego oczywiście nic nie dała, bo
przyczyna leżała właśnie w wadliwym obwodzie. Głośnik przeszedł na moją własność, więc
gdy swoje odleżał, rozkleiłem magnes, wycentrowałem go i powtórnie skleiłem, sądząc, że
w ten sposób uda mi się go uratować, bo cała
reszta (czyli kosz z membraną) wyglądała na

Gitarowy Peavey Scorpion zregenerowany
w nietypowy sposób w serwisie PMP.
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sprawną. Niestety, okazało się, że karkas cewki
wykonany z kaptonu miał w jednym miejscu typowe dla tego materiału wybrzuszenie
i cała robota poszła by na marne, gdyby nie
to, że wpadłem na dość oryginalny pomysł,
jak zastąpić membranę o nietypowej średnicy zawieszenia górnego moimi podzespołami. Efekt można zobaczyć na zdjęciu i głośnik
odzyskał pełną sprawność, ale były to działania typowo „hobbistyczne” i w tym wypadku zdecydowanie bardziej opłaca się jednak
nabyć oryginalny komplet naprawczy.
Firma Peavey w początkach swojej działalności wyprodukowała „kultowy” głośnik Black
Widow, stosowany również w combo gitarowym LAB SERIES, którego byłem w swoim
czasie posiadaczem, jako jedna z nielicznych
osób w Polsce. Potem ten przetwornik „ewoluował” w stronę „budżetową” i wcale nie przypominał już „oryginału”. Podobnie jak współcześnie oferowane wyroby tego producenta
raczej nie zasłużą na miano kultowych, jak to
miało miejsce w kilku przypadkach w latach
80. ubiegłego wieku. Tak więc Peavey może
niektórym osobom kojarzyć się z głośnikami, ale obecnie z pewnością nie są to wyroby
„made in USA” i nawet pan Trump raczej nic
na to nie poradzi.
Oprócz trzech „gigantów” czyli Eminence,
EV i JBL, w USA działało wielu innych producentów głośników, ale nie wszyscy przetrwali.
Do takich firm zalicza się np.

GAUSS
stosunkowo mało u nas popularny, ale jakieś
25 lat temu miałem jedyną jak do tej pory okazję przeprowadzić regenerację kilku 18-calo-

Komplet naprawczy PMP do głośnika Gauss
sprzed około ćwierć wieku.
wych przetworników tej firmy i do dziś przetrwał jeden zapasowy komplet naprawczy,
który pokażę na fotografii. Ciekawostką może
być mocno nietypowa średnica cewki, nominalnie czterocalowej, która wynosi 105 mm.
Na potrzeby tego artykułu szukałem w sieci
jakichś informacji na temat tej firmy, ale
znalazłem głównie różne „gorzkie żale” na
forach specjalistycznych, czyli wypowiedzi
osób, które kiedyś miały do czynienia z głośnikami firmy, która po prostu zniknęła, choć
w swoim czasie za oceanem miała całkiem
spore wzięcie. Głośniki Gauss używało wielu
producentów aparatury, jak choćby Fender,
Sunn, czy Mesa Boogie i podobno to właśnie
Gauss jako pierwszy wpadł na pomysł stosowania podwójnego dolnego resora, który
osobiście uważam za chybiony, a dlaczego,
o tym można poczytać sobie na mojej stronie
internetowej. Kończąc dodam, że co prawda
trafiłem gdzieś na pojedynczą stronę, która
zapowiada powrót tej firmy na rynek, ale nie
ma tam żadnych konkretów, dat, ani niczego
w tym rodzaju, więc to zapewne tylko czyjeś
myślenie życzeniowe.
Za to jest fotografia wyrobów z dawnych lat,
więc ją skopiowałem i wklejam do artykułu.
Jeszcze jednym producentem, który akurat
w naszym kraju cieszył się sporą popularnością, jest firma

MCCAULEY

Wyroby firmy Gauss w swoim czasie cieszyły
się sporą popularnością, szczególnie w USA.
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której to głośniki produkowane rzekomo
na licencji u naszych wschodnich sąsiadów,
w dużych ilościach trafiał na nasz rynek za
pośrednictwem firmy Pol-Audio.
Występowały również jako „klony” pod
nazwą EVM, co może niektórym kojarzyć
się z rodziną głośników Electro-Voice, ale
jak pisałem na początku cyklu, wyrobami

McCauley to firma popularna w Polsce, dzięki
importowi wersji „licencyjnych” zza naszej
wschodniej granicy.
z byłych demoludów zajmować się w tym
cyklu nie będę.
Posiadam oryginalny prospekt McCauley,
więc go mogę pokazać, ale żaden głośnik
„made in USA” nigdy do mnie nie trafił, choć
Rosjanie w swoim czasie bardzo się starali,
żeby ich wyrób był jak najbardziej zbliżony
do oryginału. Wychodziło to różnie, ale jak
powiadam, nie mam skali porównawczej, więc
oceniać mogę tylko „podróbki” i w tej kwestii
znów zapraszam na moją stronę, gdzie można
zapoznać się przykładami napraw tych głośników, oraz z moją opinią na ich temat. Jeśli zaś
chodzi o informacje zawarte w prospekcie, to
już na pierwszy rzut oka widać, że McCauley
to taki „klon” JBL-a z lat 80., co nie w każdym
aspekcie można traktować jako komplement.
I to by było wszystko, jeśli chodzi o USA,
bo „licznik znaków” w artykule tyka nieubłaganie, choć oczywiście można by jeszcze wymienić co najmniej kilka firm, których
brak w powyższym zestawieniu niektórych
być może zbulwersuje. Jednak dla mnie najważniejszą kwestią jest, aby nie bulwersować redaktora naczelnego (np. zbyt obszernym materiałem), gdyż to dzięki niemu mogę
dzielić się z czytelnikami swoją wiedzą, a przy
okazji „przemycać” trochę informacji o mojej
działalności w branży.

