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W
idać, że w wyniku ostatnich zmian 
konstrukcje obydwu serii zbliżyły się do 
siebie. Kiedyś były wyraźnie odmienne. 
Miały różną genezę. Seria 600 to znacznie 

dłuższa historia, a w niej wiele kolejnych generacji, 
natomiast seria CM, jaką znaliśmy do niedawna, była 
zbiorem kompletowanych przez kilka lat konstrukcji, 
chociaż zgodnych technicznie i wzorniczo. Pierwszy 
model pojawił się prawie osiem lat temu (CM1), a ostat-
ni wprowadzono do „oryginalnej” serii CM raptem rok 
temu, lecz i on musiał teraz przejść, razem ze wszystki-
mi, przez zaplanowane dla wersji S2 zmiany. Podobnie 
jak w przypadku serii 600, rewolucji nie ma, jest trochę 
modyfikacji technicznych, trochę estetycznych, ale 
ogólne założenia pozostały. Nie jest to czas wielkich 
wynalazków w technice głośnikowej – mając na myśli  
konwencjonalne zespoły głośnikowe, nawet te najwyż-
szej klasy. Firmy bardziej skupiają się na „głośnikach 
bezprzewodowych” („stacjach muzycznych”) i słuchaw-
kach (nie ominęło to również B&W, tak jak wielu innych 
specjalistów od głośników). Nie ma tu ani nowych 
typów membran, ani obudów, ani filtrowania, również 
wzornictwo jest zachowawcze, jednak w tej uwadze nie 
ma krytyki – seria CM już na samym swoim początku 
świetnie „się ustawiła” we wciąż aktualnym nurcie for-
my prostej, łączącej klasyczność i nowoczesność, więc 
może w niej pozostawać również w najnowszej wersji. 

CM9 to jeden z trzech modeli wolnostojących – 
„środkowy”. Większy CM10 ma trzy niskotonowe 18-tki 
i głośnik wysokotonowy posadzony na górnej ściance 
obudowy, a mniejszy CM8 ma dwa 15-cm niskotonowe. 
Należy zwrócić uwagę, że mimo tych różnic, wszystkie 
kolumny wolnostojące serii CM są trójdrożne i zastoso-
wano w nich wyspecjalizowany przetwornik średnioto-
nowy FST. 

Jednocześnie wielkość i układ głośnikowy CM9 jest 
identyczny, jak w największym modelu serii 600 – czyli 
683, który testowaliśmy pół roku temu. Warto porównać 
to i owo... To racjonalny, rozsądny układ o dużej wydaj-
ności. 18-cm średniotonowy FST jest kluczowym elemen-
tem wielu konstrukcji B&W (znacznie rzadziej stoso-
wany jest mniejszy, 15-cm), w dużym stopniu definiuje 
klasę brzmienia, jaka będzie uzyskana. Trzymając się 
możliwie wąskiej obudowy, a więc przetworników 18-cm, 
dodano dwa niskotonowe, co jest metodą dość standar-
dową. Występuje ona w innych konstrukcjach tego testu, 

ale w wykonaniu B&W należy docenić daleko 
posuniętą specjalizację poszczególnych 
typów, zwłaszcza wyrafinowanie średniotono-
wego, który nie jest tylko „uśredniotonowioną” 

wersją jakiegoś nisko-średniotonowego. 

Nieraz musieliśmy poczekać na nowe modele Bowers & Wilkins, chociaż mogły być już bardzo potrzebne. 
W tym roku firma nas rozpieszcza. W zaskakująco krótkim czasie, w ciągu kilku miesięcy, znowelizowała 
większą część swojej tradycyjnej oferty. Wiosną wymieniono serię 600, a już na początku jesieni – serię CM. 

B&W CM9 S2
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W danych producenta przeczytamy, że 
głośnik średniotonowy ma 15-cm, a nisko-
-średniotonowy 16,5-cm; jednak sama mem-
brana średniotonowego ma średnicę 14 cm, 
a membrany niskotonowych 12 cm. Sytuacja 
rzadko spotykana, lecz tutaj tłumaczy się 
tym, że chociaż kosze obydwu głośników 
są takie same (stąd też podawanie różnych 
średnic w firmowej specyfikacji nie jest zrozu-
miałe), to średniotonowy ma bardzo wąskie 
górne, piankowe zawieszenie (charaktery-
styczne dla FST), a membrana niskotonowe-
go musi zwyczajowo ustąpić trochę miejsca 
większemu gumowemu zawieszeniu.  

Najłatwiej dostrzegalna z zewnątrz różni-
ca, jaka dzieli technikę głośnikową tańszych 
683 i CM9, pojawia się w sekcji niskotonowej 
– woofery 683 mają membrany aluminiowe, 
a CM9 zasadniczo celulozowe (z domieszką 
Kevlaru). To znak czasu – kiedyś membrany 
metalowe były czymś ekstra, a dzisiaj muszą 
często uznawać prymat „starej” celulozy, 
znajdując sobie miejsce tam, gdzie pozwa-
lają na to ich... niższe koszty wytwarzania. 

Trzeba jednak być czujnym – membrany 
celulozowe są dość drogie, jeśli są dobre; ni-
skiej jakości mogą być bardzo tanie i dlatego 
spotykamy je niemal wszędzie; od konstrukcji 
niskobudżetowych po high-endowe. 

Tak jak wcześniej, metalowa jest kopułka 
wysokotonowa, lecz tutaj mamy kilka zmian, 
które pojawiły się też w serii 600; cały prze-
twornik wysokotonowy został „odsprzęgnięty” 
od obudowy (zamocowany elastycznie, za 
pośrednictwem żelowego pierścienia), co ma 
przynosić część zalet mocowania „na szczy-
cie”, właściwego droższym konstrukcjom. 
Oczywiście komora wytłumiająca falę od 
tylnej strony kopułki – od lat nawet w serii 600 
– ma kształt krótkiej, zwężającej się „fajki”, 
nawiązującej do działania linii transmisyjnej 
Nautilusa, stąd taka jej nazwa w informa-
cjach producenta, nazwa, którą coraz mniej 
klientów będzie kojarzyć. Przed kopułką 
widzimy siateczkę ochronną, której wcześniej 
w ogóle nie było, a jej sciągnięcie nie jest 
teraz w ogóle możliwe (przez użytkownika, 
bez specjalistycznych narzędzi) – firma i jej 
dystrybutorzy mieli już dosyć wymieniania 
kopułek wgniecionych przez klientów, najczę-

ściej jeszcze w sklepach. Rozumiem tę rację, 
ale trochę szkoda – nawet jeżeli udało się tak 
przygotować tę siateczkę, aby nie zakłócała 
promieniowania, to bez niej, za to z większym 
aluminiowym  pierścieniem dookoła, głośnik 
wyglądał bardziej szykownie.

 

Rozłożysty cokół 
nie pretenduje do 

roli ozdoby, ale zapewnia 
doskonałą stabilność, pozwalając 
też na bezpieczne eksperymenty 

z pochylaniem kolumny. 

Bardzo prosta forma, lecz doskonałe 
wykonanie. Do wyboru dwie wersje lakierowane 

(czarna i biała) i jedna fornirowana (rosenut).  
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Laboratorium B&W CM9 S2 

LAB

rys. 1. cha rak te rys ty ka mo du łu im pe dan cji.

rys. 2. charakterystyka przetwarzania w całym pasmie akustycznym, na różnych osiach.

Do takiego widoku jesteśmy już przy-
zwyczajeni – od ładnych paru lat kolumny 
Bowersa pokazują charakterystyki, które 
co prawda za wzorzec liniowości służyć 
nie mogą, ale kryje się za tym, w trzewiach 
kolumny, zastosowanie prostych, łagodnych 
filtrów, wraz z którymi wypracowanie gład-
kiej charakterystyki, nawet na osi głównej, 
jest bardzo trudne, a ustabilizowanie jej 
przebiegu na różnych osiach w płasz-
czyźnie pionowej, w zasadzie niemożliwe; 
w szerokim zakresie 1–8 kHz widzimy więc 
pofalowanie, którego kształt zmienia się 
wraz ze zmianą kąta. Trudno też wskazać 
jednoznacznie najlepszą charakterystykę 
wśród tych, które są „do wyboru” (o ile 
mamy do wyboru wysokość, na jakiej 
znajdzie się nasza głowa). Na osi +7O, 
czyli gdybyśmy siedzieli wysoko, osłabienie 
w zakresie 2–3 kHz, które jest generalnie 
największym problemem, korzystnie się 
spłyca, ale też nie do końca, a pojawia się 
mniejszy, lecz też wyraźny dołek przy 6 kHz. 
Gdy zapadniemy się w głębokim fotelu, 
zapadnie się również najgłębiej zakres 
2–3 Hz, za to powyżej 4 kHz jest już gładko. 
Wreszcie na osi głównej (ustalonej na wy-
sokości 90 cm) mamy kompromis – średniej 
intensywności osłabienie przy 2–3 kHz 
i  tylko delikatne przy 6 kHz. Tak właśnie 
kombinuje dobry konstruktor, jeżeli już musi 
(lub bardzo chce) posługiwać się filtrami 
1. rzędu, mając do dyspozycji przetworniki, 
których charakterystyki nie pozwalają (przy 
użyciu takich filtrów) osiągnąć gładkiej 
charakterystyki – szuka charakterystyki naj-
lepszej z możliwej i dodatkowo stara się ją 
znaleźć na tej osi, na której znajdzie się też 
najprawdopodobniej słuchacz. Ostatecznie 
nawet za pewną korzyść można uznać wi-
doczną zmienność – pozwala ona podczas 
eksperymentowania znaleźć wśród różnych 
charakterystyk taką, która przyniesie nam 
subiektywnie najlepsze brzmienie. Jeżeli 
kupowanie fotela o odpowiedniej do tego 
celu wysokości może być kłopotliwe, to 
pochylanie kolumn (nie tylko do tyłu, ale 

ewentualnie również do przodu), prowa-
dzące do podobnego skutku (znalezienia 
się słuchacza na wybranej przez niego osi) 
jest łatwiejsze, zwłaszcza że... tutaj niespo-
dziewanie pomaga bardzo duży cokół, który 
pozwala pochylić kolumny nawet pod dużym 
kątem. B&W nic nie wspomina o takich 
opcjach, duży cokół nie został pomyślany 
pod kątem takiej gimnastyki, ale okazuje się, 
że może pomóc. 

W zakresie niskich częstotliwości poka-
zujemy trzy krzywe, odpowiednie dla trzech 
opcji strojenia obudowy (tunel bas-refleksu 
całkowicie otwarty, z pierścieniem tłumią-
cym i z dodatkową zatyczką zamykającą 
obudowę). Nawet charakterystyka dla bas-
-refleksu pracującego swobodnie okazuje 
się nietypowa, na skutek ustalenia związku 
określonych parametrów głośnika i obudo-
wy. W efekcie tego bardzo niskie strojenie 
bas-refleksu (ok. 28 Hz) nie może zapewnić 
utrzymania wysokiego poziomu aż do tak 
niskiej częstotliwości, lecz  nachylenie zbocza 
jest do tego miejsca dość łagodne, a to obie-
cuje dobrą odpowiedź impulsową. Spadek 
-6 dB mamy przy ok. 40 Hz, lecz owo łagodne 
nachylenie aż do 25 Hz (dopiero tam -10 dB) 
zapewni dobrą słyszalność również niskiego 
basu. Zastosowanie pierścienia przestraja 
jednocześnie układ do jeszcze niższej czę-
stotliwości rezonansowej, ok. 22 Hz, a także 
trochę go wytłumia. Charakterystyka do 
ok. 20 Hz ma niższy poziom, dopiero poniżej 
20 Hz „korzysta” na niższym strojeniu, ale my 
już tego nie usłyszymy... to opcja zasadniczo 
służąca lekkiemu wyciszeniu basu. Jeszcze 
wyraźniejszą redukcję uzyskujemy po całko-
witym zamknięciu obudowy, zbocze uzyskuje 
klasyczne dla takiego systemu nachylenie 

Impedancja znamionowa [Ω]	 6
Czułość (2,83	V/1	m)	[dB]	 87
Rek. moc wzmacniacza [W]	 30-300
Wymiary	(wys.	x	szer.	x	głęb.)	[cm]	 102,5	x	20	x	30*
Masa	[kg]	 26,6

12 dB/okt., zaczynające się już od 100 Hz. 
Dla tej opcji pojedynczy szczyt impedancji 
lokuje się przy 42 Hz (krzywa czarna), wów-
czas spadek przy tej częstotliwości wynosi 
ponad 6 dB, co oznacza, że dobroć układu 
rezonansowego (Qtc) jest nawet niższa 
od 0,5. A to z kolei oznacza, iż system jest 
przygotowany przede wszystkim pod kątem 
pracy bas-refleksu, zamknięcie otworu daje 
(zbyt) wczesny spadek, nawet jak na obu-
dowę zamkniętą, która powinna pracować 
z wyższym współczynnikiem Qtc. . To jed-
nak nie jest krytyka CM9, opcję zamknięcia 
należy traktować jako awaryjną. 

Czułość jest na dobrym poziomie 
87 dB. Producent podaje, że impedancja 
nominalna to 8 Ω, a minimalna to 3,1 Ω. 
Jak zwykle, trudno pogodzić ze sobą takie 
dane, zwłaszcza że owo minimum lokuje 
się przy 110 Hz. Według naszych pomiarów 
minimum to ma wartość o ok. jedną dzie-
siątą oma niższą, a nie wyższą od 3 Ω, więc 
najbardziej formalnie impedancja znamio-
nowa to 3 Ω, a jak napiszemy w tabelce, że 
4 Ω, to z uprzejmości, i nikomu krzywdy nie 
zrobimy. To nie są kolumny do przeciętnych 
amplitunerów (lecz testowane w zeszłym 
miesiącu trzy „9-tysięczniki” dopuszczają 
stosowanie 4 Ω).

* szerokość i głębokość bez cokołu; wymiary cokołu: 32 x 32
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Membrana średniotonowego jest kevla-
rowa, i taka chyba już zostanie u Bower-
sa na zawsze, w nieśmiertelnym kolorze 
żółtym. Możliwe jest jej polakierowanie, 
bez uszczerbku dla dźwięku, np. na kolor 
czarny, co B&W zresztą robi w mniej znanych 
z naszych łamów instalacyjnych zespołach 
głośnikowych („wścienne” 800-tki). Opiera 
się jednak przed taką zmianą w kolumnach 
konwencjonalnych, stojących „na widoku”, 
jako że traktuje ten materiał i ten kolor jako 
wyraźny „znak firmowy”. Kolejna okazja na 
realizację moich sugestii nie została wykorzy-
stana... Czuję się urażony. 

Szczęśliwie, żółty kolor dobrze pasuje do 
przynajmniej dwóch z trzech wersji kolory-
stycznych, w jakich dostępne są nowe CM-y 
– lakierowanej na czarno (wysoki połysk) 
i lakierowanej na biało (satynowy). Trzecia 
wersja to niemal tak nieśmiertelny, jak Kevlar, 
fornir „rosenut”. W aktualnej produkcji zrezy-
gnowano z jeszcze jednej wersji w naturalnej 
okleinie, która była dostępna poprzednio 
– wenge – ale wszystko wskazuje na to, że 
dekada wenge w modzie meblarskiej już się 
skończyła. Piano black trzyma się jeszcze 
dobrze, ale coraz ważniejszy jest biały. 
Ostatecznie więc te trzy wersje wystarczą 
większości klientów, a takie ich ograniczenie 
to po prostu rozsądne obniżanie kosztów. 

W jakości wykończenia widać też poważną 
różnicę między serią CM a serią 600 – w tej 
drugiej, tańszej, stosowane są tylko okleiny 
winylowe, a nie forniry i lakiery. 

Nowe CM-y wyglądają zatem podobnie 
jak ich pierwsza generacja, ze zmianami 
w kilku detalach pozostają wzorem mini-
malistycznej, nowoczesnej elegancji, która 
emanuje wysoką jakością materiałów, tylko 
z delikatnym udziałem „ozdobników”. To, 
co na mnie robi jednak większe wrażenie, 
to „napakowanie” relatywnie niewielkiej 
obudowy (najmniejsza w całym teście) bardzo 
solidną techniką głośnikową – również jej 
zawdzięczamy „zdrową” masę tych kolumn, 
prawie 27 kg, chociaż swój udział ma też 
bardzo obszerny cokół, jaki poznaliśmy już 
w poprzedniej edycji serii CM. Jego wcześniej 
niedocenioną, możliwą funkcję opisujemy 
w laboratorium. Tunel bas-refleks, zakończony 
oczywiście wyprofilowaniem typu „flow-port”, 
zintegrowano z terminalem przyłączeniowym. 

Układ bas-refleks dostrojono bardzo nisko, 
co kształtuje wcześnie, chociaż łagodnie opadającą 

charakterystykę przetwarzania wraz dobrą odpo-
wiedzią impulsową, ale w komplecie są zatyczki 

pozwalające system zestroić jeszcze niżej albo nawet 
go zamknąć – gdyby niskiego basu jakimś dziwnym 

zbiegiem okoliczności wciąż było za dużo...  
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WYKONANIE
Druga generacja serii CM nie zmienia stylu, już 
wcześniej nowoczesnego i uniwersalnego. Do wyboru 
trzy wersje wykończenia – czarna błyszcząca, biała 
satynowa i fornirowana (rosenut). Układ trójdrożny 
z wysokiej klasy przetwornikami, w tym z doskonałym, 
wyspecjalizowanym średniotonowym FST.   

PARAMETRY
Charakterystyka pofalowana w zakresie wysokoto-
nowym (efekt stosowania łagodnego filtrowania), ale 
ogólnie dobrze zrównoważona, z łagodnym opadaniem 
w zakresie niskich częstotliwości – strojenie bas-re-
fleksu pod kątem najlepszej odpowiedzi impulsowej. 
Impedancja 4 Ω, czułość 87 dB.     

BRZMIENIE
Dynamiczne, konturowe, z twardym basem i czytelnym 
detalem, bardzo dobry wgląd w nagranie bez najmniej-
szego rozjaśnienia. 

CM9 S2

ODSŁUCH
Odbiór brzmienia CM9, a przede wszystkim 

pierwsze wrażenie, może być silnie uzależnio-
ne od tego, z czym i jak będziemy porówny-
wać. Ostatecznie mają one swoje obiektywne 
właściwości, niezależne od otoczenia, jednak 
ich interpretacja i ocena nie musi być jedno-
znaczna i natychmiastowa. Na końcu mam już 
jasno wyrobiony pogląd, na czym polega ta 
specyfika, i na co trzeba zwrócić uwagę, aby 
„rozpracować” to brzmienie, przynajmniej dla 
celów „badawczych” – kto kupuje kolumny dla 
siebie, nie musi niczego analizować, niech 
siada i słucha, i albo mu się spodoba, albo 
nie... ale niech „przy okazji” dowie się paru 
rzeczy, a może zmieni zdanie. CM9 tworzą 
wyjątkową kombinację dynamiki, szczegóło-
wości i braku rozjaśnienia. Mają tak wysokie 
kompetencje w ukazywaniu szczegółów, że 
nie muszą ich wydobywać na siłę eksponu-
jąc wysokie tony. Nie są one podniesione 
w najmniejszym stopniu, co jednoznacznie 
odróżnia B&W od Focala, a tym bardziej Jamo. 
Stąd też przesiadka z tych ostatnich kolumn 
na CM9 w pierwszej chwili będzie dawała 
efekt przyciemnienia. Jednak przestrzeń się po-
większa, duże źródła zbudowane na „dolnym 
środku” zbliżają się, nie zasłaniając dalszych 
planów – dobry wgląd w głębokość sceny 
wyróżnia CM9, chociaż sama góra pasma nie 
generuje efektownego „powietrza” i świeżo-
ści, to brzmienie jest w tym kierunku bardzo 
przejrzyste. Wszystkie dźwięki są bardziej 
kontrastowe, ale nie jaskrawe; to raczej tło 
udaje się utrzymać w ciszy, redukując wibracje 
i rezonanse, likwidując smużenie i zmulenie, 
tak aby nawet ciche detale stały się bezproble-
mowo słyszalne. Cały obraz nabiera większej 

wyrazistości, więc wkrótce stwierdzamy, że 
słyszymy więcej – a jednocześnie wcale nie 
jesteśmy atakowani, w tym brzmieniu nie ma 
natarczywości, chociaż nie ma też przymilno-
ści. Więcej konturów, więcej elementów, więcej 
wybrzmień, lepsza selektywność i rozdziel-
czość. Na przełomie średnich i wysokich tonów 
słychać – zwłaszcza po przejściu z innych ko-
lumn – jakąś „manipulację”, ale na szczęście 
jest to wycofanie, a nie wzmocnienie. W tym 
brzmieniu jest dużo dynamicznej determinacji, 
lecz nigdy nie przeradza się ona w agresję; 
krzykliwość w ogóle nie jest CM9 potrzebna, 
żeby udowadniać swoją siłę. Do wyrównania 
charakterystyki można więc mieć zastrzeżenia, 
ale już po krótkiej akomodacji całość brzmi 
naturalnie. Jeżeli nie zaczniemy porównań 
od innych kolumn, możemy w ogóle na to nie 
zwrócić uwagi, szybko doceniając ponadprze-
ciętne walory w innych kwestiach. Wszystko 
rozgrywa się z jednej strony spokojnie, bez 
rozjaśnienia, ostrości i bez krzykliwości, 
a z drugiej – swobodnie, dynamicznie, bez 
rozmazania i spłaszczenia. Plastyczność nie 
jest tutaj miękkością, CM9 grają dość twardo, 
szybko, ale tym sposobem budują konkretne, 
ukształtowane dźwięki. W taki też sposób przy-
gotowany jest bas – zwarty, wibrujący, przy 
całkowicie otwartym bas-refleksie (w zestawie 
są zatyczki) z lekkim zapasem, ale próby 
jego tłumienia nie przyniosły jeszcze lepszych 
rezultatów – dźwięk się zdecydowanie osusza, 
chociaż każdy może spróbować, dwa ruchy 
i już. 

W podsumowaniu łatwiej mi sformułować, 
komu bym tych kolumn nie polecał: Tym, którzy 
„muszą” mieć brzmienie absolutnie neutral-
ne; tym, którzy lubią wyeksponowane skraje 

pasma, zwłaszcza górę; wreszcie tym, którzy 
lubią „ciepłe kluchy”. Swoimi sposobami CM9 
są jeszcze inne. Zasadniczo sposoby te mają 
dwojakie pochodzenie: B&W posługuje się 
własnymi, naprawdę wyśmienitymi przetwor-
nikami, którym zawdzięczamy doskonałą 
dynamikę i mikrodynamikę; jednocześnie 
układ jest strojony w sposób dość niekon-
wencjonalny, bez postawienia na pierwszym 
planie liniowości charakterystyki, lecz przy 
pryncypialnym założeniu, że głośnik wysokoto-
nowy będzie podłączony przez filtr pierwszego 
rzędu. Do tego dochodzi strojenie bas-refleksu, 
stawiające na dynamikę i konturowość, a nie 
na „mięcho”. Taka kombinacja daje właśnie 
unikalne brzmienie współczesnych Bowersów. 

Podobnie jak w modelach nowej serii 600, a inaczej 
niż w poprzednich generacjach, aluminiową kopułkę 
osłania niezdejmowalne „sitko”. 

Średniotonowy FST („fixed suspension” – górne 
zawieszenie w formie szczątkowej) ma kevlarową 
membranę o średnicy nawet większej niż membrany 
niskotonowych. 

W membranach niskotonowych też jest trochę Kevla-
ru – nie jest on jednak tutaj użyty tak jak w membra-
nie średniotonowej, w strukturze plecionej, ale jest 
domieszką w typowej celulozowej pulpie. 


