
JAROSŁAW CAŁA

Po raz kolejny w moim domu zawitała cząstka Skandynawii. Wszystko za sprawą duńskiego 

producenta Vifa, który pojawił się już w naszym magazynie. Mimo że korzenie firmy 

sięgają wczesnych lat trzydziestych dwudziestego wieku, to Vifa na rynku głośników 

bezprzewodowych dopiero zaczyna pisać swoją historię. 
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Wcześniej Duńczycy zajmowali się dostarczaniem swoich high-endowych przetworników 

dla wielu znanych producentów kolumn głośnikowych. Trzeba zaznaczyć, że byli w tym wię-

cej niż dobrzy. Dlatego swoje wieloletnie doświadczenie postanowili wykorzystać, wcho-

dząc na rynek przenośnego audio. Konkurencja jest olbrzymia, ale tak dobrych produktów 

nigdy nie jest za wiele. 

Vifa zadebiutowała, wprowadzając linię głośników, które nazwane zostały tak, jak skandy-

nawskie stolice (Copenhagen, Helsinki, Stockholm). Miałem już przyjemność „zwiedzać” sto-

licę i największe miasto Królestwa Danii, czyli Kopenhagę. Moje spostrzeżenia i opinie z tej 

dźwiękowej podróży, mogliście przeczytaj na łamach iMagazine. Muszę przyznać, że trochę 

się zakochałem w produkcie Copenhagen, dlatego nie mogłem doczekać się kolejnego spo-

tkania z następnym skandynawskim miastem. 

Tym razem Vifa zabrała mnie na wycieczkę po 

Oslo. Tak nazwany został najnowszy głośnik 

duńskiej firmy. Dziwi mnie ten fakt, ponieważ 

Oslo jest miastem większym od Kopenhagi, 

a same głośniki wręcz odwrotnie. Copenhagen 
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to starszy brat Oslo, mocniejszy i większy. 

Bracia wyglądają jak klony i praktycznie jedyną 

różnicę widać tylko w wielkości. Tym bar-

dziej że głośnik Oslo otrzymałem dokładnie 

w tym samym kolorze, co Copenhagen. Trochę 

szkoda, że tak się złożyło. 

Bardzo szybko przypomniałem sobie, dla-

czego Vifa tak mocno mnie zauroczyła 

swoimi produktami. Ich podejście do szcze-

gółów można zauważyć już w projektowa-

niu samego opakowania. Grafika na pudełku 

i takie perełki, jak uwidoczniony materiał 

maskownicy, który możemy dotknąć, to znak, 

że producent dba o klienta. Im dalej zagłę-

białem się w meandrach Oslo, tym pięk-

niej. Niesamowicie wykonane płócienne 

woreczki na przewody i głośnik mają nawet 

wyszywane napisy „Oslo” i „Cables”. Nie spo-

tkałem się jeszcze z tak świetnie wykonana 

otoczką. Gdy poznawałem wszystkie akce-

soria, czułem się jak dziecko w Legolandzie, 

a Vifa nie przestawała mnie zaskakiwać. Do 

tego stopnia postarali się mnie uwieść, że do 

papierowych instrukcji dorzucili ich własne 

pocztówki ze świetnej sesji zdjęciowej gło-

śnika. Dizajnerskie zdjęcia śmiało mogłyby 

znaleźć się w magazynie „Vogue”. Właśnie 

takie podejście daje nam poczucie, że każda 

wydana złotówka była świetną inwestycją. 

Sam głośnik, który udało mi się wypakować 

już po trzech godzina przyglądania się akce-

soriom, robi równie dobre wrażenie, jak jego 

otoczka. Już wcześniej wspominałem, jest 

to pomniejszony klon opisywanego przeze 
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mnie głośnika Copenhagen. Dlatego mógłbym śmiało użyć magicznych skrótów klawiszo-

wych „CMD + C” oraz „CMD + V”, przez szacunek dla pracodawcy jednak tego nie zrobię. Coś 

czuję, że nie wszyscy czytali mój poprzedni test, swoje spostrzeżenia spiszę więc raz jeszcze. 

Oslo wygląda jak droga i niesamowicie oryginalna 

torebka damska i w taki sposób prezentowana 

jest na wspomnianych wcześniej pocztówkach. To 

jeden z tych produktów, które zanim się uruchomi, 

trzeba wnikliwie obejrzeć i podotykać. Chyba 

że ktoś nie ma w sobie absolutnie nic z estety. 

Skandynawskie podejście do projektowania rze-

czy ładnych zobowiązuje, prawda? Od razu w oczy 

rzuca się solidna rama, która nie tylko dobrze 

wygląda, ale przede wszystkim ma sporo walo-

rów użytkowych. Rama w górnej części służy jako 

rączka, a poza tym świetnie stabilizuje konstruk-

cję. Taki zabieg ma oczywiście wpływ na jakość 
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dźwięku. Im mniej przenoszonych drgań, tym lepiej. W tej kwestii ważna jest też waga urzą-

dzenia, która, jak na niewielkie rozmiary, jest całkiem spora. 2,4 kilograma to raczej nadwaga, 

ale w przypadku audio każda nadwaga jest zdrowa. Oprócz ramy praktycznie cały głośnik 

jest pokryty specjalnym tekstylnym materiałem przygotowanym przez firmę Kvadrat. 

Vifa swoje nowe dziecko sprzedaje w ciekawych kolorach, a dzięki temu każdy klient znaj-

dzie coś do swojego wnętrza. Do wyboru mamy: Sunset Red, Sand Yellow, Ocean Blue, Ice 

Blue, Anthracite Grey i Pebble Grey. Do minimalizmu zostaliśmy już przyzwyczajeni przez 

skandynawskich producentów i w przypadku Oslo jest tak samo. Dwa fajnie wyszywane 

na przedniej maskownicy przyciski służą do ustawienia głośności, a jeden w tylnej części 

urządzenia uruchamia go i przełącza źródła. Z przodu pod materiałem znajduje się okrągła 

dioda informująca nas o statusie, w jakim znajduje się głośnik. Oprócz tego złącze do łado-

wania baterii, która wystarczy nam na około 12 godzin i złącze jack, koniec. Nic więcej nam 

nie potrzeba, tym bardziej że Vifa posiada rewelacyjną aplikację. Najbardziej podoba mi się 

podejście do ustawień częstotliwości, a raczej ich brak. Vifa sama dobrze wie, jak ich produkt 

ma brzmieć, dlatego użytkownik może tylko wybrać, w jakim miejscu ustawił swój głośnik. 
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Możemy ustawić, że stoi na otwartej przestrzeni, 

albo bliżej ściany i wtedy Oslo dostosowuje swoje 

ustawienia. Świetna rzecz, która zaskoczyła mnie 

swoim działaniem. Sam wygląd aplikacji to nie-

zwykle proste, estetyczne i czytelne rozwiązania, 

czyli tak jak lubię.

Oslo mimo niewielkiej konstrukcji kryje duży 

potencjał, który akurat w budowie przetworni-

ków głośnikowych jest gigantyczny. W swojej 

„torebce” o rozmiarach 18 x 9 cm Vifa zdołała 

umieścić dwa 50 mm pełnozakresowe głośniki 

z aluminiowymi membranami i neodymowymi 

magnesami. Współpracują one z dwoma prze-

twornikami 65 mm niskotonowymi z płaskimi 

membranami warstwowymi oraz dwoma pasyw-

nymi radiatorami. Tak imponujący arsenał tłu-

maczy jakość i moc dźwięku wydobywającą się 

z Oslo. Najbardziej zaskakuje wszechstronność, 

nie ma gatunku muzycznego, z którym nie radzi 

sobie ten głośnik. Wszystko za sprawą bardzo 

dobrego wywarzenia poszczególnych częstotli-

wość – taki zabieg spowodował dostosowanie się 

głośnika do specyfiki danego numeru. W nume-

rach soulowych, gdzie na pierwszej scenie jest 

mocny wokal i niskie tło, Oslo dokładnie te cechy 

specjalnie eksponuje. Nie musimy nic zmie-

niać w ustawieniach, gdy poczujemy ochotę na 

elektronikę. Wystarczy tylko puścić odpowiedni 

numer, a głośnik całkowicie zmieni swoją cha-

rakterystykę. Nagle pasmo się wyostrza, dyna-

mika również zmienia się nie do poznania, a góry 

zaczynają odpowiednio dawać o sobie znać. Nie 

wiem, jak to możliwe, ale mam wrażenie, że Oslo 

wcale nie ustępują mocą od swojego większego 

brata z Kopenhagi. Skala potencjometru wydaje 
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się nie mieć końca. Największym plusem, który zostawiłem sobie na koniec, to naturalność, 

z jaką gra Oslo. Niepotrzebne są fajerwerki, jeśli utwór jest dobrze nagrany, to wszystkie 

jego smaczki zostaną przedstawione dokładnie tak, jak życzył sobie tego artysta. Oslo jest 

jak multiinstrumentalista, wystarczy pokazać mu nuty, a on zagra na wszystkim, idealnie 

odzwierciedlając napisaną muzykę. 

Vifa kolejny raz trafiła do mojego serca. Swoim zaangażowaniem w projekt i dbałością 

o klienta mogą śmiało uczyć bardziej doświadczone firmy. Nie mogę się już doczekać kolej-

nej muzycznej wycieczki po następnym skandynawskim mieście z moim ukochanym prze-

wodnikiem, firmą Vifa.

calamuzyka
Vifa – Oslo            

Dane techniczne:
• Pasmo przenoszenia: 55 Hz-

18 kHz przy +/-3 dB

• Przetworniki - Pełnozakresowe 
2 x 50 mm - Niskotonowe 2 x 
65 mm - 2 pasywne radiatory • 
Połączenia: Bluetooth 4.0 aptX, 
Aux 3,5 mm mini-jack, NFC 

• Wymiary (S × W × G):  
181 x 268 x 90 mm 

• Waga: 2,4 kg

Cena: 1799PLN
Dostępny w TopHiFi.pl
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http://www.twitter.com/calamuzyka
http://www.tophifi.pl/glosniki/glosniki-bezprzewodowe/vifa-oslo.html

