
Jeden producent za drugim proponuje co najmniej
jedną wersję komputera wyposażonego w kolumny
głośnikowe HiFi. Konfiguracje takie wpływają istot−

nie na poprawę jakości dźwięku z CD−ROM, karty radio czy
TV, a już niedługo DVD.

Oto trzy przykłady.
Renomowani producenci kolumn głośnikowych HiFi nie

wahają się proponować kolumn dodatkowych do kompu−
terów. Wśród nich jest Jamo ze swoim systemem CS5.
Jest to system dwudrożny z głośnikiem o średnicy 13 cm
dla częstotliwości średnich i niskich i kopułkowym głośni−
kiem wysokotonowym o średnicy 2,5cm. W przeciwień−
stwie do większości konfiguracji, kolumny CS5 dysponują
silnym wzmocnieniem. Każdy z głośników niskotonowych
i każdy z wysokotonowych wyposażono we własny
wzmacniacz, co eliminuje straty mocy w zwrotnicach.
Cztery wzmacniacze osiągają moc 20 Wsk. Oznacza to do−
starczaną przez wzmacniacz moc nie zniekształconą.
Często w danych technicznych podaje się znacznie wię−
ksze moce, oznaczające zwykle moc szczytową (PMPO −
Peak Music Power Output), oddawaną tylko w ciągu ułam−
ków sekundy. Moc skuteczna 20W odpowiada od 400 do
1600W mocy szczytowej.

Kolumny CS5 są zgodne z każdą 16−bitowa kartą dźwię−
kową czy to PC−ta  czy to Mac−a. Moc jest regulowana stop−
niowo w celu jej dostosowania do poziomu wyjściowego
karty dźwiękowej. Kolumny kosztują  około 1000zł, sumę
sporą jak na wyposażenie komputera. Dadzą się jednak tak−
że użyć w zestawi HiFi, co może nieco osłodzić rachunek.

Spośród Japończyków, Yamaha, firma dobrze znana także
audiofilom, oferuje pięć systemów, od najskromniejszego
YST−M20DSP o mocy 10Wsk do konfiguracji YST−45 2 x
10W + głośnik niskotonowy 25W. Podobnie jak wyroby
duńskie, kolumny Yamaha są ekranowane magnetycznie,

aby uniknąć szkodliwego wpływu pól magnetycznych nie
tylko na monitor, ale także na nośniki magnetyczne (zapis na
dyskietce może zostać zniszczony przez pole magnetyczne
głośnika!).

Firma Bose we współpracy z IBM opracowała technolo−
gię TrueSpace, służącą do wydobywania zarejestrowanych
przestrzennych efektów dźwiękowych i odtwarzania ich w
postaci dźwięku panoramicznego. System Bose został wy−
korzystany w dedykowanym mikroprocesorze na płycie
głównej Aptiva, dzięki czemu procesor główny został od−
ciążony od przetwarzania sygnałów dźwiękowych.
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CYFROWA HiFi
Dźwięk z komputera

Komputerowy meloman
Dźwięk komputerowy staje się 
naturalny.

KKoolluummnnyy JJaammoo pprrzzeezznnaacczzoonnee ssppeeccjjaallnniiee ddoo kkoommppuutteerróóww..

JJaammoo,, jjeeddeenn zz nnaajjwwaażżnniieejjsszzyycchh pprroodduucceennttóóww kkoolluummnn ggłłoośśnnii−
kkoowwyycchh,, pprrzzeeddssttaawwiiłł oossttaattnniioo sswwóójj nnoowwyy ppoommyyssłł,, ““DDiiggiittaall
CCiinneeMMaasstteerr””.. SSłłuużżyy oonn ddoo ddiiggiittaalliizzaaccjjii ddźźwwiięękkuu aauuddiioo,, aa ttaakkżżee
rroozzppoozznnaajjee ffoorrmmaatt TTXXHH,, DDoollbbyy PPrrooLLooggiicc,, ii DDoollbbyy DDiiggiittaall zz ddyyss−
kkóóww DDVVDD ii CCDD.. KKaażżddaa zz kkoolluummnn ggłłoośśnniikkoowwyycchh zzaawwiieerraa
wwzzmmaaccnniiaacczzee.. JJeeddnnaakk cceennaa ssyysstteemmuu jjeesstt bbaarrddzzoo wwyyssookkaa..




