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SERIA A.
PIĘKNO NATURALNEJ 
DYNAMIKI.

Naturalna dynamika. Brzmi dobrze? Oczy-
wiście, ponieważ określenie to wyraża sed-
no tego, czego możesz oczekiwać od no-
wej serii A: dźwięku, który brzmi zaskakująco 
naturalnie. 

Serię A stworzyliśmy od podstaw z wyko-
rzystaniem najbardziej zaawansowanych 
technologii pomiarowych i aplikacji symu-
lacyjnych, wprowadzając także innowacyj-
ne materiały oraz metody produkcji i ko-
rzystając z pomocy najlepszych na świecie 
specjalistów w dziedzinie jakości dźwięku. 

Efektem naszych wysiłków jest precyzyjne 
odwzorowanie dźwięku, czyli to, co na-
zywamy „brzmieniem Boston”. Konieczne 
było przy tym uwzględnienie trzech aspek-
tów jakości: 

•  płaskiej charakterystyki dźwięku, charak-
terystyki częstotliwościowej odpowiada-
jącej za odtwarzanie wszystkich tonów z 
jednakową głośnością,
•  możliwie najniższego poziomu znie-
kształceń dźwięku oraz
•  wysokiej mocy umożliwiającej uzyskanie 
pełnego zakresu dynamicznego.

Takie podejście może jawić się jako przesad-
ny perfekcjonizm, ale wynika ono stąd, że 
łatwiej jest nam tworzyć doskonałe produk-
ty, gdy w najdrobniejszym szczególe są one 
projektowane przez nas. I tylko przez nas!  
Przygotuj się na niepowtarzalną podróż w 
świat dźwięku stereo, pełnego naturalnej 
równowagi, z której słyną produkty Boston 
Acoustics. 
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Zwrotnica

Filtr Linkwitz-Rileya z odpowiednio dobra-
nymi niskostratnymi kondensatorami folio-
wymi oraz przewodnikami z blachy elek-
trotechnicznej, strojony podczas licznych 
sesji odsłuchowych (będących jedną z tych 
klasycznych czynności, które uwielbiamy).

Obudowa

Tym, co nadaje obudowie piękny wygląd, 
jest jej lśniące czarne wykończenie. Oprócz 
wyglądu obudowa oferuje wiele w swoim 
wnętrzu: okrągłe usztywnienie płyty gór-
nej, które zmniejsza drgania i zapewnia peł-
ną przestrzenną scenę dźwiękową, nawet 
przy zaledwie dwóch głośnikach.

W modelu A 360 zastosowaliśmy także 
tubę przetwornika średniotonowego, która 
gwarantuje oddzielenie dźwięku z najbar-
dziej czułego zakresu i uzyskanie bardziej 
precyzyjnego odwzorowania tonów śred-
nich.

Innym ważnym elementem konstrukcyj-
nym jest ukośne usztywnienie dolnej czę-
ści obudowy. Rozwiązania tego próżno 
szukać w innych głośnikach tej klasy. Jego 
zadaniem jest wyeliminowanie fal stoją-
cych z wnętrza obudowy oraz zapewnienie 
obudowie maksymalnej sztywności w celu 
uzyskania możliwie najczystszych niskich 
tonów.

STĄPAJĄC TWARDO 
PO ZIEMI. 
PRZEDsTAwIAMY 
A 360 I A 250. 

Seria A – wspólną cechą głośników wolno-
stojących A 360 oraz A 250 jest doskonała 
konstrukcja. Model A 360 ma jednak nad 
swoim mniejszym bratem oczywistą prze-
wagę. Aby zapoznać się ze szczegółami 
technicznymi, przejdź do stron 10/11. Je-
żeli chcesz poznać prawdziwe brzmienie, 
udaj się do najbliższego salonu sprzedaży. 
Jeden dźwięk może powiedzieć więcej niż 
tysiąc słów.

Przetworniki wysokotonowe

W trosce o czystość dźwięku w górnym 
paśmie częstotliwości w serii A zastosowa-
liśmy opracowane w całości przez nas ko-
pułki wysokotonowe Kortec®.

Przetworniki średnio- i niskotonowe

Nowe rozwiązania z ceramicznymi/polime-
rowo-szklanymi membranami. Przetworni-
ki w technologii Boston Deep Channel® 
zapewniają najwyższą czułość, naturalną 
dynamikę oraz minimalny poziom znie-
kształceń.
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W głośnikach podstawkowych zasto-
sowanie znajdują te same standardy 
technologiczne co w jednostkach wol-
nostojących. Każdy głośnik wyposażony 
jest w magnetycznie mocowane siatki 
maskujące i wyróżnia się elegancką li-
nią podkreślającą jego walory wizualne.
Technologia Deep Channel Design® (DCD) 
subwoofera zapewnia czyste i realistyczne 
niskie tony nawet przy braku potężnego 
wzmacniacza. Dodatkowym akcentem wi-
zualnym jest calowa miękka kopułka wyso-
kotonowa Kortec.

A 26

Dwudrożny głośnik podstawkowy z 
subwooferem DCD o średnicy 16,5 cm
Model A 26 to wysokiej mocy głośnik pod-
stawkowy, który doskonale sprawdza się w 
roli głośnika wolnostojącego, i nie oznacza 
to wcale kompromisu w zakresie jakości 
dźwięku. Głośnik o średnicy 16,5 cm za-
pewnia głębokie i precyzyjne tony niskie, 
przyjemny dźwięk średniego zakresu czę-
stotliwości i wysoką jakość w najwyższych 
częstotliwościach dzięki zastosowaniu 
miękkiej kopułki wysokotonowej. Podob-
nie jak wszystkie głośniki serii A model ten 
doskonale sprawdza się zarówno ze sprzę-
tem hi-fi , jak i w zestawach kina domowe-
go.

A 25

Dwudrożny głośnik podstawkowy z 
przetwornikiem niskotonowym DCD o 
średnicy 13,3 cm
Pod względem budowy głośniki A 25 nie 
odbiegają wiele od modelu A 23. Jedyną 
różnicą jest zastosowanie w nich większych 
przetworników. Głośniki doskonale spraw-
dzają się w mniejszych zestawach hi-fi  
oraz kina domowego w pomieszczeniach 
średniej wielkości. Znajdują zastosowanie 
zarówno jako głośniki przestrzenne, jak i 
jako jednostki główne kanałów przednich 
z dodatkowym wsparciem ze strony sub-
woofera.

A 23 

Dwudrożny głośnik podstawkowy z 
przetwornikiem niskotonowym DCD o 
średnicy 8,9 cm
Ze względu na niewielkie wymiary model 
A23 można bez trudu wkomponować w 
każde otoczenie. Głośniki mogą służyć do 
odtwarzania muzyki w tle, np. w kuchni 
lub pracowni. W zestawach kina domo-
wego zapewniają wraz z głośnikami tylny-
mi wysokiej jakości dźwięk przestrzenny.
W połączeniu z subwooferem A-250 mogą 
znaleźć zastosowanie jako satelity systemu 
dźwięku przestrzennego kina domowego 
w mniejszych pomieszczeniach. Dodatko-
wym udogodnieniem jest otwór w ściance 
tylnej umożliwiający szybki montaż na-
ścienny.

GŁOŚNIKI PODSTAWKOWE.
A 26, A 25 I A 23. 
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SUBWOOFERY SERII A 
I GŁOŚNIK CENTRALNY.
Asw 650, Asw 250 
I A 225C.
Czy planujesz zbudowanie potężnego ze-
stawu kina domowego? A może szukasz 
jedynie głośników do zestawu hi-fi zapew-
niających głębię i moc niskich tonów? W 
obu przypadkach subwoofer serii A jest 
odpowiedzią na Twoje potrzeby. Każdy 
model oparty jest na konstrukcji kanałowej 
DCD z przetwornikiem o średnicy 25,4 cm, 
cewką drgającą odznaczającą się wysoką 
pojemnością cieplną oraz z utwardzaną 
membraną celulozową.

AsW 650

subwoofer skierowany w przód o mocy 
650 w z przetwornikiem o średnicy 25,4 
cm
W chwili gdy poznasz potęgę niskich to-
nów, zrozumiesz cel naszej pracy. Poczuj 
wstrząs wywołany wybuchem na ekra-
nie telewizora lub drżenie spowodowane 
trzęsieniem ziemi – ASW 650 dostarcza 
doskonale realistycznych wrażeń. Zapew-
niając precyzyjne odwzorowanie dźwięku 
i układ zasilania impulsowego, wyznacza 
także nowe standardy niezawodności. Co 
to oznacza? Urządzenie utrzymuje zapas 
mocy nawet w czasie największego obcią-
żenia, a stabilne zasilanie gwarantuje nie-

zmiennie najwyższą jakość dźwięku nawet 
podczas najdłuższych fragmentów odtwa-
rzanych z podwyższonym poziomem gło-
śności. 

AsW 250

subwoofer skierowany w dół o mocy 
250 w z przetwornikiem DCD o średni-
cy 25,4 cm
Model ASW250 to młodszy brat mode-
lu ASW650. Wykorzystano w nim tę samą 
konstrukcję przetwornika DCD® o średnicy 
25,4 cm. Stanowi doskonałe uzupełnienie i 
rozszerzenie zestawu głośników podstaw-
kowych lub mniejszych głośników wolno-
stojących. Oferując moc szczytową 250 W 
oraz zakres częstotliwości rozpoczynający 
się od wartości 35 Hz, głośnik zapewnia 
wspaniałe brzmienie w pomieszczeniach 
małej lub średniej wielkości. 

A 225C

Zapewne wiesz, że warunkiem uzyska-
nia zrównoważonego i jednorodnego 
dźwięku przestrzennego jest zestrojenie 
głośników przednich z głośnikiem cen-
tralnym. Prawidłowe zestrojenie pozwala 
na wyeliminowanie dominacji głośnika 
centralnego i uzyskanie pełni brzmienia i 
odwzorowania dźwięku. Głośnik central-
ny odpowiada za odtwarzanie głosu w fil-
mach. Jest to kolejny powód, dla którego 
tak bardzo dbamy o prawidłowe brzmie-
nie poszczególnych głośników serii A. W 
przetwornikach niskotonowych DCD® o 
średnicy 13,3 cm zastosowaliśmy te same 
rozwiązania konstrukcyjne co w przetwor-
nikach wysokotonowych Kortec®. Dodat-
kowo zoptymalizowaliśmy obudowę, tak 
aby możliwe było wydobycie wszystkich 
niuansów dialogów bez utraty jakości 
dźwięku scen akcji.
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STWORZONE, BY 
DAWAĆ WIĘCEJ.
sPeCYFIKACJe
NOWATOrsKIe 
rOZWIĄZANIA specyfi kacje

Charakterystyka częstotliwościowa

rekomendowana moc wzmacniacza

Czułość

impedancja

Częstotliwość zwrotnicy

Przetwornik niskotonowy dCd®

Przetwornik średniotonowy

Przetwornik wysokotonowy kortec®

moc szczytowa

Wymiary (wys. x szer. x gł. w mm)

masa (kg)

Nowatorskie rozwiązania

Okrągłe usztywnienie płyty górnej

ukośne usztywnienie dolnej części obudowy

tuba przetwornika średniotonowego

Bass trac®

A 360

trójdrożny

38Hz-25 kHz

10-200 W

90 dB

8 Ω

800 Hz / 2.700 Hz

2 x 16,5 cm

3,5”

1”

-

1060 x 345 x 274

20,0

A 360

x

x

x

-

A 250

dwudrożny

45Hz-25 kHz

10-175 W

89 dB

8 Ω

2 500 Hz

2 x 13,3 cm

-

1“

-

891 x 320 x 225

13,4

A 250

x

x

-

-

Naturalna dynamika – obudowy

Seria A wykracza poza standardy obowiązujące w branży. Przy-
kładem jest niespotykane w tej klasie cenowej eleganckie lśniące 
wykończenie w czarnym kolorze. 

Naturalnie seria A to nie tylko to, co widać gołym okiem: stabilna 
konstrukcja obudowy w znaczący sposób podnosi jakość dźwię-
ku. Przekonaj się sam – szczegóły budowy i masa głośnika mówią 
same za siebie.

We wszystkich modelach wprowadziliśmy otwór rezonansowy 
odpowiadający za wydłużenie i wzmocnienie niskich tonów. Każ-
da obudowa zaprojektowana została pod kątem maksymalnej 
ergonomii. 

Poprzez zastosowanie usztywnień i grubych ścianek bocznych 
udało nam się wyeliminować wszelkie niepożądane zjawiska zwią-
zane z rezonansem i wibracjami. Podwójna ścianka górna o gru-
bości 36 mm zapewnia dodatkową ochronę przed zewnętrznymi 
źródłami zakłóceń i zniekształceniami dźwięku (modele A 25, A 26, 

A 250 i A 360). 
W celu wyeliminowania typowych problemów związanych z użyt-
kowaniem głośników wolnostojących modele A 360 i A 250 za-
projektowane zostały z wewnętrznymi usztywnieniami oraz nową 
płytą poprzeczną. 

Przyjrzyj się przetwornikom na panelu przednim. Zwróć uwagę na 
zaokrąglone łagodne krawędzie i estetyczny panel przedni zasło-
nięty mocowaną magnetycznie siatką maskującą. 

To, co na pierwszy rzut oka jawi się jako element dekoracyjny, 
spełnia bardzo ważne zadanie: zapewnia zmniejszenie dyfrakcji fal, 
oczyszczenie dźwięku, a także spłaszczenie charakterystyki często-
tliwościowej i podniesienie dynamiki dźwięku stereo.

Naturalna dynamika – przetworniki

Przetworniki – wysoko-, średnio- i niskotonowe – to elementy 
odpowiedzialne za przekształcenie impulsów elektrycznych ze 
wzmacniacza na dźwięk. Oczywiście także i ten aspekt budowy se-
rii A wykracza poza to, co znane jest ze standardowych rozwiązań. 

Na przykład specjalne ceramiczne i polimerowo-szklane membra-
ny są impregnowane polipropylenem. Zwiększa to ich sztywność 
i zapewnia lepszą współpracę z cewką drgającą. Stanowi także 
gwarancję lepszej jakości dźwięku dzięki wyeliminowaniu wibracji 
powodowanych przez czynniki zewnętrzne.

Uznaliśmy, że serii A do doskonałości brakuje jeszcze jednego roz-
wiązania. Dlatego właśnie membrany uzyskały charakterystyczną 
wewnętrzną krzywiznę. Taki kształt zapewnia wygładzenie cha-
rakterystyki częstotliwościowej dla danej sztywności i właściwości 
tłumienia materiału membrany. Membrany uformowane zostały 
wtryskowo w stalowych formach, a otaczające je elementy (gu-
mowe zawieszenie) zoptymalizowaliśmy z wykorzystaniem tech-
nologii wyważania masowego. Brzmi dobrze? Zdecydowanie tak!

Naturalna dynamika – zwrotnice

Jeżeli przetwornik porówna się do serca głośnika, wówczas o obu-
dowie można powiedzieć, że jest jego ciałem, a zwrotnica – duszą. 
Z technicznego punktu widzenia zwrotnica to układ elektroniczny 
odpowiedzialny za przekazywanie określonego zakresu częstotli-

Dostępne kolory 

lśniąca czerń i satynowa wiśnia
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A 26

dwudrożny

51Hz-25 kHz

10-150 W

89 dB

8 Ω

2 400 Hz

6,5“

-

1“

-

330 x 210 x 265

6,3

A 26

x

-

-

-

AsW 250

-

35Hz-150kHz

-

-

-

-

10“

-

-

250 W

357 x 372 x 415

14,6

AsW 250

-

-

-

x

AsW 650

-

28Hz-150kHz

-

-

-

-

10“

-

-

650 W

388 x 372 x 420

14,1

AsW 650

-

-

-

x

A 225C

-

65Hz-25 kHz

10-175 W

89 dB

8 Ω

2 600 Hz

2 x 13,3 cm

-

1“

-

160 x 406 x 225

7,0

A 225C

-

-

-

-

A 25

dwudrożny

55Hz-25 kHz

10-150 W

87 dB

8 Ω

2 400 Hz

5,25“

-

1“

-

271 x 183 x 225

4,6

A 25

x

-

-

-

A 23

dwudrożny

80 Hz-25 kHz

10-150 W

86 dB

8 Ω

2 200 Hz

3,5“

-

1“

-

205 x 133 x 126

2,1

A 23

-

-

-

-

wości do odpowiedniego przetwornika. 
Zwrotnice w serii A są jednak jeszcze bardziej zaawansowane. 
Dzielą one pasmo akustyczne w taki sposób, aby każdy przetwor-
nik emitował odpowiednią ilość energii akustycznej. Podział ten 
przebiega równomiernie na przestrzeni całego zakresu częstotli-
wości, a więc także w obrębie całego słyszalnego zakresu.

To tak jak w orkiestrze – tylko idealne zestrojenie i zsynchronizo-
wanie wszystkich rezystorów, kondensatorów i cewek pozwala 
na uzyskanie pełni brzmienia. Dlatego właśnie obok wielu innych 
rozwiązań w serii A wprowadziliśmy niskostratne kondensatory fo-
liowe oraz zapewniające niski poziom zniekształceń cewki induk-
cyjne z blachy elektrotechnicznej we wszystkich krytycznych ob-
szarach. Myślisz, że to dużo jak na tę klasę głośników? Masz rację!

Naturalna dynamika – subwoofery

Subwoofery serii A to głośniki skierowane do miłośników dźwięku 
planujących zbudowanie potężnego zestawu kina domowego lub 
oczekujących od subwoofera pokaźnej mocy akustycznej.

Każdy model oparty jest na konstrukcji kanałowej DCD z przetwor-
nikiem o średnicy 25,4 cm, cewką drgającą odznaczającą się wyso-
ką pojemnością cieplną oraz z utwardzaną membraną celulozową. 
W modelach z wbudowanym wzmacniaczem nasi inżynierowie 
wprowadzili dodatkowy element w postaci elektroniki aktywnej. 
Każdy subwoofer Boston produkowany jest z własnym układem o 
nazwie Basstrac, którego zadaniem jest podniesienie mocy głośni-
ka bez jego przeciążania. 

Dzięki tej technologii urządzenie jest w stanie odtwarzać muzykę z 
wysokim poziomem głośności bez ryzyka awarii i z zachowaniem 
naturalnej dynamiki dźwięku.

Warto także wiedzieć o dostępnych dwóch rodzajach gniazd 
wejściowych. Wejście LFE (Low Frequency Eff ects) służy do pod-
łączania sprzętu elektronicznego, np. odbiorników AV wyposażo-
nych we własne sterowanie zwrotnicą. Dzięki ominięciu zwrotnicy 
subwoofera rozwiązanie to doskonale sprawdza się w zestawach 
kina domowego. 

Z kolei wejścia kanałów lewego i prawego nadają się idealnie do 
podłączania sprzętu stereo – pozwalają na sterowanie zwrotnicą 
za pośrednictwem oddzielnego pokrętła.
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