
Z
plat for mą PAB mie li śmy już raz oka zję się
spo tkać (AV 10-11/2010). Pro dukt ten, cha rak -
te ry zu ją cy się nie ty po wą kon struk cją, wy padł
nad spo dzie wa nie do brze w te stach od słu -

cho wych. Wła dy sław Skrzyp czak, geo graf i au dio fil,
opra co wał od tam te go cza su cał kiem po kaź ną gru pę
pro to ty pów in nych ak ce so riów, wśród któ rych prym
wie dzie no wy mo del plat for my – B&H.

BU DO WA 
Na zwa jest skró tem od an giel skich słów big and he avy
(tłum. du ża i cięż ka), co do brze od da je isto tę rze czy.
Nie da się ukryć, że plat for ma jest du ża, choć le piej
by ło by użyć okre śle nia: po tęż na. Zajmuje więcej
przestrzeni niż niejeden wzmacniacz mocy.
Kon struk cja ba zu je na wer sji stan dar do wej, któ ra
– przy po mnę – skła da się z dwóch sklej ko wych pó łek;
jed na z nich sta no wi ba zę, zaś dru ga, iden tycz na
– „le wi tu je” nad nią. W tym ce lu wy ko rzy sta no 4 lin ki
prze wie szo ne przez krąż ki ob ro to we umiesz czo ne
w mo sięż nych tu le jach (ma te riał nie obo jęt ny dla
brzmie nia!) – po jed nej w każ dym na roż ni ku plat for -
my. Two rzą słup ki wy sta ją ce po nad jej ob rys, zmniej -
sza jąc mak sy mal ne ga ba ry ty usta wio ne go urzą dze -

nia. Kon struk tor uznał po nad to, że gru bo ści płyt są
nie wy star cza ją ce. Tak na ro dził się po mysł od wró ce nia
stan dar do wej plat for my „do gó ry no ga mi” i umiesz -
cze nia jej po mię dzy dwie ma, znacz nie grub szy mi pły -
ta mi ze skle jek liściastych. Dzię ki te mu ca ła kon struk -
cja zy ska ła zna czą co na ma sie i ga ba ry tach. Plat for ma
centralna, miesz czą ca znany już me cha nizm za wie -
sze nia, nie jest na sta łe po łą czo na z pły ta mi gór ną
i dol ną. Kła dzie się ją w po zy cji od wró co nej, na 3-
sklej ko wą ba zę z wy frezowaniami na tu le je, a na stęp -
nie na kry wa gór nym bla tem wy ko na nym z po dwój nej
sklej ki (na kra wę dziach po trój nej) o wy mia rach 57 x 46
cm2. Po sia dacz plat for my stan dar do wej mo że ją roz -
bu do wać do wer sji B&H, co jest dużym atu tem ca łej
kon cep cji. Ba za plat for my ma na gwin to wa ne otwo ry,
w któ re wkrę co no zmyśl ne stop ki me ta lo we z re gu lo -
wa nym gwin tem. Ich naj waż niej szą ce chą jest uży cie
tzw. ło ży ska wah li we go, co w prak ty ce spro wa dza się
do te go, że dol na część (pier ścień) sto pek do pa so wu -
je się do pod ło ża, ukła da jąc się za wsze rów no le gle
do nie go.

WPŁYW NA BRZMIE NIE 
Po wód, dla któ re go uzna łem, że war to opi sać tę tro chę
nie prak tycz ną (przez swo je ga ba ry ty) plat for mę jest je -
den, ale za sad ni czy. Otóż spraw dzi łem wie lo krot nie,
że dzię ki niej po pro stu du żo le piej słu cha się mu zy ki
– bez wzglę du na jej ro dzaj i ja kość na gra nia. Wiem,
brzmi to ogól ni ko wo, ale ta ki wła śnie – ca ło ścio wy
– cha rak ter ma ją wpro wa dza ne przez B&H zmia ny.
Do dam, że punk tem od nie sie nia był mo du lar ny sto lik
au dio fir my Qu adra spi re (pół ki z MDF -u po łą czo ne
gwin to wa ny mi rur ka mi ze sta li). 
Za miast po pra wy jed ne go czy dwóch aspek tów pre -
zen ta cji, otrzy mu je my brzmie nie, któ re nie po rów -

ny wal nie le piej się „klei”, jest też le piej wy koń czo -
ne i zde cy do wa nie bar dziej prze strzen ne. Nie zwy kle
in te re su ją ce i za sta na wia ją ce by ły, w sys te mie te sto -
wym, zmia ny do ko nu ją ce się w ob rę bie sze ro ko po ję -
te go środ ka pa sma. Dźwięk na bie rał gę ściej szej kon -
sy sten cji, kształ tów i tek stur, sta wał się mniej ostry,
za chę ca jąc do od waż niej sze go ope ro wa nia re gu la cją
gło śno ści, co ko niec koń ców da wa ło zin ten sy fi ko wa ny
efekt „li ve”: su biek tyw nie lep szą dy na mi kę i płyn niej -
sze bar wy. Po pra wie ule ga ła tak że per cep cja ryt mu
i ti ming. Chęć przy tu py wa nia, a na wet re ago wa nia ca -
łym cia łem, sta wa ła się zde cy do wa nie sil niej sza.
Przy na gra niach kla sycz nych da ło się po nad to od czuć
wy raź ny wzrost prze zro czy sto ści gór nych re je strów. 
Jak są to du że zmia ny? Otóż w so bo tę słu cha łem te sto -
wa ne go aku rat prze twor ni ka Bry sto na z de dy ko wa nym
trans por tem BDP -1 (re cen zja za mie siąc) i by łem prze -
szczę śli wy. Na stęp ne go dnia wy ją łem plat for mę spod
sa me go DAC -a. Wszyst ko sia dło; stra ci łem na gle za in -
te re so wa nie od słu chem. Gdy plat for ma wra ca ła
na miej sce, ta zni ka ją ca wraz z nią ho mo ge nicz ność
i smacz ki prze strzen ne po wra ca ły...

NA SZYM ZDA NIEM
Te sty te go ty pu ak ce so riów, szcze gól nie w na szym kra -
ju, są trak to wa ne z przy mru że niem oka. Jed nak przy -
kład PAB B&H do bit nie po ka zu je, jak bar dzo li czy się
to, na czym stoi elek tro ni ka au dio wy so kiej kla sy. B&H
pod ło żo na tyl ko pod je den kom po nent (np. źró dło),
po tra fi znacz nie po pra wić ja kość brzmie nia ca łe go
sys te mu. Wła ści cie le sys te mów za kil ka dzie siąt ty się -
cy zło tych po win ni na praw dę spró bo wać te go „ustroj -
stwa”, za nim wy mie nią ka ble na ko lej ne, jesz cze droż -
sze. Koszt po rów ny wal ny. A efekt? Jest spora szan sa
na to, że oka że się du żo lep szy. �

72 AUDIO VIDEO

AKCESORIA Plat for ma an ty wi bra cyj na Pro  Au dio  Bo no B&H

Na rynku pojawia się coraz więcej akcesoriów antywibracyjnych, które mają poprawiać
brzmienie urządzeń. I tak, do testu odsłuchowego trafiła bardzo masywna konstrukcja firmy
Pro Audio Bono z Mysiadła

DU ŻA, CIĘŻ KA I... SKU TECZ NA

Producent Pro Au dio Bo no, www.pro au dio bo no.pll
Cena 3860-4660 zł

Dane techniczne
Kon struk cja dwie pły ty ze skle jek li ścia stych 

+ dwie plat for my z sys te mem za wie sze nia PAB, 
ca łość na stop kach ło ży sko wych PAB 

Wy mia ry 570 x 460 x 205 mm
Ma sa ponad 20 kg

�Tekst i zdjęcie: Filip Kulpa


