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Producenci głośników
Reszta świata
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w piątym i ostatnim odcinku mojego cyklu o producentach
branży głośnikowej napiszę o kilku firmach spoza Europy i USA, bo głośniki produkowane są przecież na
całym świecie, nawet w krajach z naszego punktu widzenia bardzo „egzotycznych”, i nie mam akurat w tym
momencie na myśli Chińskiej Republiki Ludowej.
Oglądając w sieci materiały filmowe prezentujące różne fabryki na Dalekim Wschodzie
można łatwo zauważyć, że niektóre z nich pracują jeszcze w warunkach manufaktur z bardzo zamierzchłej przeszłości, które – w porównaniu choćby z prezentowanymi wcześniej
firmami z Włoch – sprawiają dość przygnębiające wrażenie. Inne zaś to już jednak XXI
wiek i do takich można zaliczyć światowego
lidera w produkcji cewek głośnikowych, czyli
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POYUN
Pomyślałem sobie, że jako ciekawostkę
warto zaprezentować ją na wstępie artykułu, mimo że nie wytwarza głośników. Choćby
dlatego, że jakaś część z tych blisko miliarda
produkowanych rocznie cewek trafia również
do firm zaopatrujących branżę estradową.
Klientami POUYN są m.in. B&C, Beyma, Bose,
DAS, Eminence, Faital i oczywiście mnóstwo
innych, np. wytwarzających aparaturę Hi-Fi

czy głośniki samochodowe. Firma działa od
40 lat, więc jest całkiem możliwe, że również
inni producenci z naszej branży zamawiają,
zamawiali lub będą zamawiać cewki w takiej
„hurtowni”, ale ze względów prestiżowych
informacje na ten temat nie są upubliczniane.
Na filmie dostępnym w internecie można
obejrzeć jedną z chińskich fabryk POYUN,
w której magazynach, na dziesiątkach tysięcy metrów kwadratowych, czekają na wysyłkę

cewki liczone w milionach sztuk i tysiącach
ton. Nawinięcie jednej z nich trwa na filmie
około 5 sekund, i aż dziwne, że jednak uczestniczy w tym człowiek, ale to pewnie dlatego,
że póki co kobieta wychodzi taniej.
U mnie niestety wychodzi drożej, bo na wykonanie zaawansowanej cewki w wersji HDS (oznaczenie PMP) muszę poświęcić dobrze ponad
godzinę pracy (nie licząc wcześniejszych czynności przygotowawczych, związanych np. z obróbką włókna szklanego na karkas i innych). Warto
jednak dodać, że samo nawijanie uzwojeń, wspomagane elektrycznie, trwa nie więcej niż kilka
minut, a pozostały czas zajmują inne czynności technologiczne, które bardzo trudno byłoby
zautomatyzować, nawet mając na to odpowiednie fundusze. Na fotografii pokazuję taką cewkę
„hand made” i obok, dla porównania, uszkodzoną cewkę jednego z tych producentów, którzy
zaopatrują się w firmie POYUN.
Po tym nieco chyba przydługim wstępie
z elementami autoreklamy czas na przedstawienie pierwszego producenta głośników
z grupy „reszta świata”. Pozostaniemy nadal
w Azji, a konkretnie w Indonezji. Działa tam
firma, której nazwa, czyli

SPL AUDIO
przypadkowo nawiązuje do drugiego mojego
artykułu, zamieszczonego w bieżącym numerze LSI.
Celowo na początek zaprezentuję ten swego
rodzaju „dziwoląg” i używam tego określenia nie tylko dlatego, że na oficjalnej stronie
internetowej trudno zrozumieć niektóre opisy,
gdyż w każdym z nich występuje dziwaczna
mieszanka języka lokalnego i indonezyjskiego.
Firma oferuje całą gamę sprzętu audio,
w tym wzmacniacze, miksery, procesory itp.

PoYun to światowy lider w produkcji cewek głośnikowych.
Jeśli chodzi o głośniki, to na stronie prezentowane jest 20 modeli 18-calowych, 8 o średnicy
15”, 5 12-calówek, 4 10-calowe i 3 najmniejsze, czyli 8”. Jak widać z zestawienia, zapewne najbardziej „chodliwe” są te największe
i, co ciekawe, niektóre z tych modeli to dość
wierne kopie głośników takich producentów
jak choćby Precison Devices czy B&C. Kosze np.
są takie same, czyli pochodzą od tego samego producenta, którym z pewnością nie jest
SPL. Smaczku ofercie dodaje fakt, że w opisie tych głośników użyto określenia B&C albo
PD „designed”, więc ciekaw jestem, co w tym
przypadku producent miał na myśli.
Do myślenia daje również fakt, że nie ma
możliwości ściągnięcia ze strony dokładnych
specyfikacji oferowanych przetworników,
a w ich „zgrubnych” opisach widać mnóstwo
niekonsekwencji, jak choćby takich, że moc dla
bardzo podobnych głośników podawana jest
na 3 różne sposoby, czyli jako Rated Power,
Max Power i po prostu Power.
Równie „intrygująco” wygląda to w przypadku driverów, których SPL Audio oferuje 15
rodzajów i niektóre z nich mają np. moc 300
W RMS (mistrzostwo świata), a inne nawet
500 W, choć już nie RMS.
Nie mam pojęcia, jakie firmy używają tych
głośników, ale być może głównie ich producent we własnej aparaturze. Na filmiku
dostępnym w sieci można obejrzeć prezentację

Różnica między produktem „hand made in Poland” i masówką
„made in China”.

systemu nagłośnieniowego tej firmy, który
udaje system liniowy, i ciekawostką jest fakt,
że grona wiszą w linii prostej, nie mając żadnej
krzywizny. To bardzo „wysoka półka” i tylko
ciekaw jestem, dlaczego do tej demonstracji
użyto miksera firmy A&H z serii GL, zamiast
produktu z własnej oferty. Więcej miejsca tej
firmie nie warto poświęcać, czego nie można
powiedzieć o kolejnym producencie, działającym w pewnym sensie „po sąsiedzku”, czyli
w Tajlandii.
Firma, której pełna nazwa to

P. AUDIO SYSTEM CO. LTD
istnieje od 1991 roku i jej bardzo bogata oferta obejmuje praktycznie wszystkie rodzaje
głośników estradowych, a także duży wybór
zestawów głośnikowych w wielu asortymentach, w tym, rzecz jasna, systemy liniowe.
Jeśli chodzi o głośniki nisko- i średniotonowe, to na stronie pokazane jest 114 modeli
przetworników o średnicach od 6,5 do 21 cali
i cewkach od 0,8 do 6”. Mnie szczególnie zaintrygowała technologia wykonywania cewek
dwustronnych, ale nawijanych z obu stron karkasu drutem płaskim (kwadratowym). Szczerze
mówiąc, nie spotkałem jeszcze tak wykonanej cewki, więc być może P.Audio jest pionierem w tym zakresie, przynajmniej jeśli chodzi o przetworniki niskotonowe największych
mocy (w tym wypadku 2 kW AES).

Znajomość angielskiego to za mało, żeby zrozumieć opisy na stronie
SPL Audio.
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Zdecydowanie inne podejście do sprzedaży
i dystrybucji ma firma już nie azjatycka, tylko
z Ameryki Południowej. Istnieje stosunkowo
niedługo, bo od roku 2006, i nosi nazwę

PRV AUDIO

SPL Audio oferuje również niemal wierne kopie głośników znanych producentów.
W katalogu dostępne są również 62 modele
driverów wysokotonowych, w tym 5 specjalnie zaprojektowanych do systemów liniowych
i 13 zintegrowanych z tubą. Duże wrażenie robi
szeroka gama hornów, których firma oferuje
30 modeli. Część z nich występuje lub występowała w katalogach innych producentów i ta
uwaga dotyczy również driverów zintegrowanych z tubą. Gdyby ktoś potrzebował adapterów i różnego rodzaju „przejściówek” stosowanych w technice głośnikowej, to P.Audio
oferuje 12 akcesoriów tego typu, w tym kilka

umożliwiających montaż 2 driverów do jednej tuby.
Ponieważ na stronie internetowej P.Audio
nie znajdziemy żadnych dystrybutorów, ani
informacji, w jaki sposób można stać się posiadaczem głośników tej firmy, być może jest tak,
że zaopatrując w wersje OEM wielu znanych
producentów firma nie zajmuje się w ogóle
sprzedażą „detaliczną”. Tak więc przeciętny
użytkownik może zetknąć się z tymi głośnikami jedynie „przypadkowo”, gdy zakupi sprzęt
któregoś z producentów branżowych, i mogą
to być zarówno firmy z grupy
„budżetowej”, jak i te z naprawdę wysokiej półki. Jako przykład podam, że jeden z driverów
P.Audio widziałem zamontowany w budżetowej paczce dwudrożnej (choć całkiem przyzwoitej), którą można było kupić za
nieco ponad 1.000 zł, ale ten
sam przetwornik montowany
był w pasywnym module systemu liniowego pewnej firmy
z USA, który kosztował ponad
10 x więcej, mimo że 2 pozostałe głośniki w nim wykorzystane były bardzo pośledniej jakości. Jest to doskonały argument
na potwierdzenie tezy, że często płaci się głównie za logo,
i choć pisałem już o tym wiele
razy, nie zaszkodzi wspomnieć
ponownie.
Drivery SPL Audio ładnie się prezentują na zdjęciach.
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Została powołana do życia w 2006 roku
w Brazylii, ale, co ciekawe, w roku 2018 kwatera główna została przeniesiona do USA
i obecnie mieści się w mieście Fort Lauderdale. W czasach gdy „transfery technologiczne”
zazwyczaj odbywają się w drugą stronę, to
dość ciekawy przypadek i zapewne miód na
serce pan Trumpa, szczególnie w sytuacji gdy
np. opisywany wcześniej przeze mnie Carvin
miał już dość „nowego ładu” i nie chcąc przenosić się np. do Wietnamu, po prostu odpuścił. Pisząc o zupełnie innym podejściu biznesowym firmy PRV w porównaniu do P.Audio
mam na myśli również to, że na jej stronie
internetowej znajduje się sklep, w którym
można sobie zamówić głośniki, i jeśli mieszkamy w USA i kupujemy za więcej niż 200 $,
dostawa jest gratis. Tu znów można przywołać analogię z Carvinem, który zawsze prowadził bezpośrednią sprzedaż swoich wyrobów,
z pominięciem sieci dealerskiej. Nie odmówię sobie również porównania z moją własną firmą, która też funkcjonuje dokładnie
w ten sam sposób. Oczywiście taka „polityka” wzbudza zapewne niechęć wśród osób,
które żyją z pośrednictwa i widząc przyzwoity wyrób na rynku zgrzytają zębami, nie
mogąc na nim zarobić. Wtedy zaczynają się
różne „podchody”, próby „wrogiego przejęcia”
itp. manewry, więc jestem ciekaw, jak potoczą się dalsze losy firmy PRV. Póki co, trzeba
odnotować, że choć jej oferta jest, co prawda, znacznie skromniejsza niż P.Audio w sensie liczby modeli, to i tak obejmuje głośniki
o średnicach od 4” do 21”, a także kilkanaście
driverów wysokotonowych o wylotach, 1”,
1,4” i 2”, w tym zintegrowanych z tubami. Są
też produkowane horny, w tym wiele modeli
„pokolorowanych” na różne barwy tęczy, co
raczej nie kojarzy się z zastosowaniami profesjonalnymi. Bardzo istotne z punktu widzenia użytkownika jest również to, że w sklepie
dostępne są komplety naprawcze do oferowanych głośników, zarówno nisko- i średniotonowych, jak i do driverów i, co ważne,
zestawy naprawcze oferowane są w formie
zmontowanej, czyli z cewką i zawieszeniami
wklejonymi w membranę. W zakresie przetworników o największych średnicach PRV
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P.Audio to poważny producent, istniejący na rynku
od 1991 roku.
oferuje 2 modele 21” i 3 o średnicy 18”, które
pokazuję na zdjęciu fragmentu prospektu firmowego. Jak widać, dwa z nich wykorzystują
kosze, o jakich wspomniałem na początku,
opisując produkty SPL Audio.
Zwracam na ten fakt uwagę dlatego, że
w dawnych czasach można było ze stuprocentową pewnością rozpoznać producenta
głośnika właśnie po koszu, bo renomowane firmy używały zawsze modeli opracowanych we własnym zakresie. Dziś jest tak, że
jakaś dalekowschodnia fabryka specjalizuje
się w tym asortymencie i produkując ich dziesiątki czy nawet setki tysięcy, oferuje na tyle
atrakcyjne ceny, że wielu producentów godzi
się z faktem, że taki sam kosz może zastosować zarówno firma „krzak”, jak i wytwórca
profesjonalny w każdym tego słowa znaczeniu.
A skoro wspomniałem już o jednej firmie
z Brazylii, to warto przedstawić kolejną, bardziej znaną, czyli

Oferta P.Audio obejmuje wiele serii profesjonalnych przetworników
estradowych.

SELENIUM
Sytuacja tego producenta jest o tyle specyficzna, że trudno obecnie w sieci znaleźć
o nim jakiekolwiek informacje, które nie byłyby
powiązane z firmą JBL. A to dlatego, że Selenium zostało w 2010 wchłonięte przez grupę
Harman, właściciela JBL-a.
Ale na szczęście posiadam odbite na ksero
kilkadziesiąt stron katalogu tej firmy i znajduje się tam informacja, którą teraz zacytuję dosłownie (tekst jest w języku polskim):
„Selenium Loudspeakers to firma założona
w roku 1958. Jest jednym z największych na
świecie producentów głośników. Poprzez
wykorzystanie agresywnych technik zarządzania Selenium stała się jednym z najbardziej konkurencyjnych podmiotów działających na dzisiejszym globalnym rynku
sprzętu audio. Firma otrzymała prestiżowy certyfikat ISO 9001, który gwarantuje, że we wszystkich modelach produktów

PRV Audio to firma brazylijska, która obecnie działa w USA.

zapewniona jest światowa klasa oraz procesy kontroli”.
Dalej jest m.in. o tym, że w roku 1997 Selenium utworzyło Selenium Loudspeakers USA,
firmę w całości zależną, mającą służyć wyłącznie sprzedaży i organizacji serwisu dla klientów
na terytorium USA i Kanady. Jest też o polskim
dystrybutorze, ale ta firma chyba już nie istnieje, bo katalog otrzymałem jeszcze w ubiegłym wieku, a wyszukiwarka nic pod tą nazwą
nie znajduje.
„Agresywne techniki zarządzania” sprawiły, że obecnie na rynku znajdują się wyłącznie
głośniki marki JBL Selenium, co moim zdaniem
jest nieco dziwacznym zabiegiem marketingowym. Opisywałem już różne przekształcenia
własnościowe w branży głośnikowej, ale jakoś
nikomu nie przychodzi do głowy sprzedawać
np. głośników pod marką „B&C 18 Sound Ciare”,
mimo że ta pierwsza firma przejęła tę drugą
po tym, jak ta druga wykupiła trzecią. No ale
widocznie włodarze firmy Harman uznali, że
Selenium była na tyle mocną rynkowo marką,
że głośniki JBL z dopiskiem Selenium będą się
dobrze kojarzyć. W sieci dostępny jest duży
wywiad z przedstawicielem firmy Harman
i Selenium, w którym ten pierwszy, zapytany
o utrzymanie marki Selenium, tak odpowiadał
8 lat temu: „Firma to Harman. A JBL, Crown,
Selenium (m.in.) są markami produktów. Tak
więc Selenium nie istnieje już jako firma, ale
marka, której wciąż używamy, a JBL i Selenium
będą coraz bliżej siebie. Nie sądzę, że Selenium zostanie zatrzymane jako ważna marka.
Myślę, że stanie się podzbiorem JBL i marki,
aby wyróżnić serię produktów w stosunku
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5 największych głośników firmy PRV Audio.
do firmy. Tak właśnie robimy ze wszystkimi
naszymi firmami”.
Osobiście nie mam niemal żadnych doświadczeń z Selenium, oprócz takich, że kiedyś trafił
do mojego serwisu jakiś budżetowy głośnik
12”, którego naprawa była zupełnie nieopłacalna. No i kilka razy wymieniałem komplety
naprawcze w driverach tej firmy, przy czym
pamiętam sytuację, że klient zamówił gdzieś
na Allegro taki zestaw i okazało się, że mimo
podobnego wyglądu i informacji na pudełku,
że jest dedykowany właśnie do posiadanego
przez niego głośnika, zupełnie do tego przetwornika nie pasował.
Wspomniałem o posiadanym przeze mnie
katalogu Selenium sprzed 20 lat i jako ciekawostkę mogę podać, że zawiera on również tabelę „zamienników”, w której producent podaje, jakie głośniki innych firm mogą
być porównywane z ich wyrobami. Tabela
obejmuje wiele średnic głośników i drivery,
a ja pokażę na fotografii zestawienie dla jednego z oferowanych wówczas przetworników 18” o oznaczeniu WPU 1805. Ten głośnik
nadal jest produkowany, jako Selenium by JBL,
choć z indeksem X, i ciekawostką jest to, że
w porównaniu z wersją sprzed 20 lat, przy tej
samej średnicy cewki i takiej samej skuteczności, moc wzrosła z 400 do 600 W RMS. No
i oczywiście nie mogło zabraknąć informacji
niedostępnych w starych katalogach, że głośnik ma 1.200 W mocy muzycznej i wytrzymuje 2.400 W mocy szczytowej. Zawsze mnie
intrygowało, w jakim celu producenci zamieszczają tego typu dane, skoro najwyraźniej wszyscy się „umówili”, że moc muzyczna zawsze
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Tabelka zamienników dla głośnika Selenium WPU 1805.
jest 2 x większa od mocy RMS, a szczytowa
4-krotnie. Być może na mało świadomych
klientach takie liczby robią jakieś wrażenie,
ale specjaliści raczej nie zwracają na nie uwagi.
To tyle, jeśli chodzi o Amerykę Południową,
a na koniec wrócę do Azji, bo przecież w artykułach o producentach głośników nie sposób
pominąć Japonii. Zacznę od firmy

muzycznych, gdyż, jak wiadomo Pioneer to
uznana marka w branży DJ. A tak przy okazji:
GSA to obecnie właściciel firmy McCauley,
wspomnianej przeze mnie w odcinku o producentach amerykańskich.
Na zdjęciach pokazuję trójdrożny, zaawansowany konstrukcyjnie zestaw z rodziny XY,

PIONEER
mogącej się niektórym starszym czytelnikom
kojarzyć również z krajowym podwórkiem.
Oczywiście z racji tego, że zakłady Tonsil, jeszcze za komuny, pozyskały od Japończyków
licencję na produkcję głośników i wszystko
szło w miarę nieźle aż do stanu wojennego.
W momencie gdy zabrakło dostaw z Japonii,
(np. drutu nawojowego) liczba braków i reklamacji wzrosła dramatycznie i rozpoczął się
powolny upadek zakładu, która to historia była
dość dokładnie opisywana w prasie, nie tylko
branżowej. No ale to zupełnie inny wątek, a ja
skupię się na profesjonalnych produktach Pioneer, które oferowane są pod szyldem P
 ioneer
Pro Audio. Firma stosunkowo od niedawna
intensywnie działa w tym segmencie rynkowym, choć już w 1978 roku stworzyła markę
o nazwie TAD, której produkty przeznaczone
były właśnie dla branży profesjonalnej. TAD
to sprzęt znany głównie ze studiów nagraniowych i sal kinowych, i niektóre jej produkty
mają dzisiaj status kultowych. W roku 2013 Pioneer nawiązał współpracę z firmą GSA (Gary
Stewart Audio), w wyniku której powstała cała
rodzina profesjonalnych zestawów głośnikowych przeznaczonych dla dyskotek i klubów

Zestawy nagłaśniające Pioneer z serii XY.
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wraz z subwooferami z tej serii. Ciekaw jestem,
czy te produkty przebiją się na naszym, krajowym rynku, bo ostatnio są nawet dość intensywnie reklamowane. Pioneer chyba nie oferuje oddzielnie stosowanych w tym sprzęcie
głośników, podobnie jak jeszcze jeden producent z Japonii, czyli RAMSA, będąca profesjonalnym oddziałem Panasonica. Znam
kilka osób, które już w latach 90. ubiegłego
wieku korzystały z niewielkich paczek tej firmy
w pracy zawodowej i bardzo je sobie chwaliły, choć nie da się ukryć, że nie jest to firma
popularna w naszym kraju.
W przeciwieństwie do Pioneera i Panasonica, kolejna firma japońska, czyli

FOSTEX
mimo że również oferowała szeroką gamę
sprzętu audio, znana była także z produkcji
głośników, w tym także estradowych. Stosowało je kilku producentów aparatury nagłaśniającej, jak choćby Dynacord, i do dziś cieszą
się dobrą opinią na rynku. Jednak wygląda na
to, że jeśli chodzi o głośniki do zastosowań

profesjonalnych, Fostex „odpuścił sobie” ten
temat i na stronie firmowej niczego takiego
już nie znajdziemy.
W tym miejscu pozwolę sobie na kolejny
„wtręt” osobisty, bo tak się składa, że ponad
ćwierć wieku temu, czyli w roku 1993, otrzymałem zlecenie na regenerację około 60
estradowych głośników 15” Fostex. Zleceniodawcą był pan Leszek Polanowski, właściciel
firmy Pol-Audio, która powstała rok wcześniej, podobnie jak PMP. Głośniki te sprowadzone zostały bodaj z Niemiec i większość z nich była w dość opłakanym stanie,
więc jedyną opcją naprawy okazała się ich
pełna regeneracja, czyli wymiana kompletów
naprawczych. Aby móc podjąć się tego dość
nietypowego i ambitnego zadania, wykonałem matrycę do tłoczenia wiernej kopii
membrany Fostex, która używana jest przeze
mnie do dziś. Współcześnie taka „inwestycja”
w moim przypadku nie wchodzi już w grę, bo
kosztów wykonania stempla i matrycy do tłoczenia membrany 15” nie pokryłby zysk nawet
ze znacznie większego zamówienia. Jednak

Zestawy głośnikowe RAMSA znane są
na rynku już od lat 80. ubiegłego wieku.
w początkach mojej działalności miałem jeszcze wiele do udowodnienia, więc podejmowałem się różnych, czasem dość „karkołomnych” zadań, wykonując również wiele modeli
membran, które wykorzystuję do dziś.
Niestety nie dysponuję zdjęciami tych zregenerowanych przeze mnie głośników, ale
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Membrana 15” wykonana w celu regeneracji większej partii głośników
Fostex.
jeśli ktoś pamięta jeszcze sklep Pol-Audio
w „Grzybku” na Wiatracznej w W-wie, to może
skojarzy sobie oferowane tam Fostexy, niemal nie do odróżnienia w stosunku do wersji
oryginalnej. Nie wiem, czy któryś z nich się
uszkodził, ale nigdy potem żaden z nich do
mojego serwisu nie trafił. Wiele lat później
zregenerowałem również głośniki Fostex 18”
o oznaczeniu L 569. W tym przypadku dość
radykalnie zaingerowałem w ich konstrukcję, usuwając aluminiowy radiator i likwidując podwójny, dolny resor, co w przypadku
mojego serwisu jest standardową procedurą w odniesieniu do wszystkich głośników,
które posiadają tego typu „patent”. Wykonałem też zdecydowanie inną niż oryginalna
cewkę, uzyskując dzięki temu większą moc
i większy Xmax. Mimo tych zmian głośnik
zachował bardzo wysoką skuteczność, na
poziomie ok. 98 dB, i niski rezonans, w granicach 30 Hz, co dokładnie odpowiada danym
fabrycznym. Na zdjęciu pokazuję, jak wygląda
po regeneracji, a na pierwszym planie widać
oryginalną cewkę i odkręcony od kosza radiator. Fostex stosował taki radiator tylko w tym

Głośniki Fostex L 569 poddane zostały w serwisie PMP dość
radykalnej przeróbce.

jednym modelu, być może wzorując się trochę
na firmie Electro-Voice, choć równie dobrze
mogło być odwrotnie. Jest również całkiem
możliwe, że te obie firmy poszły w ślady H/H,
który również stosował ten „patent” z radiatorem mocowanym do obwodu magnetycznego już w latach 80.
Tym kolejnym, osobistym akcentem kończę
mój cykl poświęcony producentom głośników
z całego świata, zdając sobie sprawę z faktu,
że co najmniej kilka firm nie znalazło się w tym
zestawieniu. Z drugiej jednak strony wydaje
mi się, że jak do tej pory nikt nie pokusił się
na żadnych krajowych łamach o tego rodzaju
„zestawienie”, które obejmowałoby zarówno
aspekty historyczne, jak i techniczne. Mogę
więc nieskromnie uznać się za „pioniera” w tym
zakresie, a czytelnicy ocenią, czy ten materiał wniósł jakieś wartości dodane do tematu.
Na koniec jeszcze kilka refleksji o charakterze
„uniwersalnym”.
Większość producentów aparatury nagłośnieniowej korzysta obecnie z produktów
OEM, często nawet nie podając żadnych
informacji na temat ich pochodzenia. Jest to

Aparatura firmy RAMSA wykorzystana została m.in. do nagłośnienia zimowych Igrzysk
Olimpijskich w ubiegłym roku.
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oczywiście działanie celowe, które umożliwia
dowolne kształtowanie cen na części zamienne, o czym już wcześniej pisałem, ale zawsze
warto podkreślić, o co chodzi w tej „polityce”.
Tylko bardzo nieliczne firmy produkują własne głośniki, a nawet jeśli tak jest, to niekoniecznie montują je w całej gamie swoich
wyrobów, bo bardziej opłaca się nabyć taniochę na „wolnym rynku”. Ci naprawdę najwięksi
mogą mieć nawet swego rodzaju „monopol”
na korzystanie z usług mniej znanych producentów, których w pełni satysfakcjonuje
dostarczanie swoich wyrobów jednej dużej
firmie. Tym sposobem niektórzy wytwórcy
głośników mają „z głowy” problemy z klientami detalicznymi, a fakt, że producent aparatury stosuje np. horrendalne narzuty przy
sprzedaży kompletów naprawczych, to już
zupełnie nie ich zmartwienie. Ciekawostką
jest to, że wiele firm głośnikowych na swoich stronach informuje, że są liderami w branży, choć handlowe znaczenie tego słowa
określa dominującą rolę na rynku, a przecież nie może na nim dominować kilkunastu producentów. Chyba że jednak może…
Należy jednak wyraźnie podkreślić, że ocena
klasy danego wytwórcy w żadnym wypadku nie może opierać się na kryterium ilościowym. Można nawet dość łatwo wykazać,
że jakość często nie idzie w parze z ilością,
dlatego mniejsze firmy wciąż funkcjonują na
rynku obok „molochów”. Jakby nie patrzeć,
to każdy producent próbuje odkroić dla siebie jakiś kawałek tego „głośnikowego tortu”
i póki co nie ma raczej objawów wskazujących na możliwość załamania się koniunktury. Oznacza to, że zapotrzebowanie na
głośniki wciąż rośnie, ale być może również
dlatego, że ulegają one awariom częściej, niż
w dawnych czasach.

