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Naszà opowieÊç mo˝na zaczàç tak:
By∏o sobie trzech braci: Lech, Czech i Rus...
Albo tak:
By∏a sobie ma∏a chatka,
a w niej ˝y∏a stara matka
ze synami swymi trzema,
którym w Êwiecie równych nie ma...
Mo˝na te˝ zaczàç nast´pujàco:
Pewnego razu trzy firmy dosz∏y do porozumienia
i wspólnie zacz´∏y robiç coÊ, z czym
w pojedynk´ by sobie nie poradzi∏y.
Ale i tak zaczniemy zupe∏nie inaczej…

Prolog, czyli
mi∏e z∏ego poczàtki
W 1970 roku niejaki Kiuchi Kazuo za∏o˝y∏ firm´ Combak Corporation, zajmujàcà si´ dystrybucjà instrumentów
muzycznych. Na siedzib´ wybra∏ niewielkie miasto portowe Zushi, w prowincji Kanagawa. Na razie brzmi to sielsko
i niewinnie, ale prowincja Kanagawa
wchodzi w sk∏ad tokijskiej aglomeracji
i daleko jej do miana kurortu.
Pan Kiuchi spokojnie i systematycznie
rozwija∏ swój biznes i gdyby nie jedna
drobna przypad∏oÊç przeszed∏by przez
˝ycie niezauwa˝ony, a na emeryturze cieszy∏by si´ mi∏oÊcià wnuków i szacunkiem

Monitorki Bravo!,
czyli Gradient
w kimonie.

sàsiadów. Owà przypad∏oÊcià by∏a dociekliwoÊç. Mówi si´, ˝e ciekawoÊç to
pierwszy stopieƒ do piek∏a, ale w tym
przypadku doprowadzi∏a Kiuchi Kazuo
prosto do audiofilskiego raju.
Otó˝ prezentujàc swój towar rozmaitym odbiorcom, zwróci∏ uwag´ na to, ˝e
te same instrumenty brzmia∏y inaczej
w ró˝nych pomieszczeniach. Dêwi´k
tych samych skrzypiec w jednej sali
chwyta∏ za serce, w innej zaÊ otwiera∏ nó˝
w kieszeni. Drà˝àc temat, Kiuchi doszed∏
do wniosku, ˝e g∏ównymi winowajcami
degradacji brzmienia by∏y kiepskie warunki akustyczne pomieszczeƒ. Z dzisiejszej perspektywy trudno to uznaç za odkrycie Ameryki, ale blisko cztery dekady
temu podobne dylematy rzadko zaprzàta∏y ludzkie umys∏y. Zg∏´bianie kwestii
eliminowania paso˝ytniczych wibracji
zaj´∏o mu a˝ osiemnaÊcie lat i poskutko-

wa∏o kilkoma wynalazkami, ∏agodnie
mówiàc, rewolucyjnymi.

Zaklinacz rezonansów
W 1988 roku powo∏a∏ do ˝ycia mark´
Harmonix, oferujàcà kompleksowy tuning akustyczny pomieszczeƒ ods∏uchowych. Zanim jednak do tego dosz∏o,
pan Kazuo wraz ze wspó∏pracownikami
prowadzi∏ d∏ugie i ˝mudne badania nad
w∏aÊciwoÊciami fal w pomieszczeniach
zamkni´tych, odkrywajàc przy okazji zjawisko znane jako zharmonizowanie
rezonansu. W czasie testów z u˝yciem
najlepszych instrumentów Stradivariusa,
Guarnieriego i Amati zauwa˝ono, ˝e rezonans jest zharmonizowany w jednej
cz´stotliwoÊci, co by∏o odbierane jako
dêwi´k pochodzàcy bezpoÊrednio z instrumentu. Poprzez wykorzystanie pomiaru rezonansu w ró˝nych punktach
skrzypiec odkryto, ˝e bez wzgl´du na
miejsce jest on idealnie wywa˝ony w jednej, ÊciÊle okreÊlonej cz´stotliwoÊci,
umo˝liwiajàc tym samym emisj´ niezniekszta∏conego dêwi´ku. Wykorzystanie tej cechy pozwoli∏o opracowaç
zupe∏nie nowy sposób tuningu sprz´tu
grajàcego i pokoi ods∏uchowych.
Punktem wyjÊcia do wyleczenia
brzmienia z degradujàcych rezonansów
jest traktowanie fal dêwi´kowych odwrotnie ni˝ w konwencjonalnych ustrojach akustycznych. Nie chodzi bowiem
o ca∏kowite wyeliminowanie rezonansu,
ale o traktowanie go jako integralnej cz´Êci dêwi´ku. W naturze, kiedy rezonans

Standy Dinosaur.
Nazwa mówi wszystko.
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jest zrównowa˝ony, staje si´ istotnym
elementem oddajàcym ciep∏o i pe∏ni´
barw. Akcesoria do tuningu opracowane
przez Kiuchi Kazuo eliminowa∏y zak∏ócenia powodowane przez cz´stotliwoÊci
rezonansowe poprzez ich „oswojenie”
oraz zaanga˝owanie do tworzenia wra˝eƒ jak najbli˝szych naturalnym. Efekt
przerós∏ najÊmielsze oczekiwania.

W ofercie Harmonixa
znajdziemy kable cyfrowe
z końcówkami RCA i XLR.

Opcjonalne nóżki
do platformy RS-15.
Harmonix Royal Stage
– królewska platforma
pod sprzęt.
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Piegowata rewolucja
Pierwszymi i jednoczeÊnie najs∏ynniejszymi utensyliami Harmonixa by∏y magiczne „piegi” RFA, naklejane na Êciany,
b´dàce stuprocentowym ucieleÊnieniem
audiofilskiego wudu. S∏u˝à one, ni mniej
ni wi´cej, tylko do strojenia pokoju ods∏uchowego. Niewielkie dyski (25 mm
Êrednicy, 2 mm gruboÊci) nakleja si´ na
wszystkie Êciany i sufit pomieszczenia,
a ich zadaniem jest eliminowanie dudniàcego basu oraz wydobycie z ka˝dego
nagrania maksimum informacji i zbli˝enie dêwi´ku do tego, jaki by∏by s∏yszalny
w sali koncertowej.
W 1989 na zimowej wystawie CES
Show w Las Vegas Kiuchi Kazuo da∏ pokaz profesjonalnego tuningu pokoju ods∏uchowego, czym wywo∏a∏ niema∏à
sensacj´. W Êwiatku ortodoksyjnych audiofilów, zasiadajàcych w swych Êwiàtyniach ob∏o˝onych ró˝nej maÊci dyfuzorami i poch∏aniaczami dêwi´ku, „piegi”
Harmonixa zosta∏y potraktowane jako
czystej wody szarlataneria. Do czasu. Testy ods∏uchowe przeprowadzane w pomieszczeniach „Stereophile’a” i „The Absolute Sound”, dostrojonych przez Kiuchi
Kazuo, wywo∏ywa∏y huragany braw, a wynalazki spod znaku Harmonixa okrzykni´to mianem rewolucyjnych. Od tej pory
s∏awa cudotwórcy wyprzedza∏a Kiuchi-Sana i otwiera∏a przed nim drzwi nawet
najbardziej wymagajàcych i ch∏onàcych
nowoÊci audiofilów. A póêniej rozwiàza∏
si´ worek z pomys∏ami.
Wkrótce katalog Harmonixa wzbogaci∏ si´ o antywibracyjne sto˝ki i podk∏adki, ró˝ne nó˝ki, platformy oraz nowe
modele „piegów”, s∏u˝àcych do bardziej
zaawansowanego tuningu pomieszczeƒ.

Z czasem pojawi∏y si´ te˝ kable zasilajàce, g∏oÊnikowe i ∏àczówki, a tak˝e nieodzowne podk∏adki antywibracyjne.
O ile do tej pory mieliÊmy do czynienia
z audiofilskimi gus∏ami i zabobonem, to
kolejne akcesoria, zebrane w linii Enacom, ju˝ z daleka zalatujà siarkà. W jej
sk∏ad wchodzi garÊç metalowych przedmiotów, które nale˝y umieszczaç w bezpoÊrednim sàsiedztwie gniazd i przewodów. I tak w∏o˝enie AC Enacom w wolne
gniazdo obok kabli sieciowych, zasilajàcych sprz´t, ma pozbawiç brzmienie
ostroÊci i agresji. Wpi´cie Line Enacom
pomi´dzy êród∏a dêwi´ku a wzmacniacz
oczyÊci dêwi´k z degradujàcych nalecia∏oÊci, natomiast Speaker Enacom, pod∏àczony do kolumn, wydob´dzie z g∏oÊników ca∏y drzemiàcy w nich potencja∏.
Nie pytajcie, co si´ kryje w metalowych
kapsu∏ach, opatrzonych logiem Enacom
– to wie tylko Kiuchi-San i technicy, zatrudnieni do monta˝u. Plotka g∏osi, ˝e
w dniu przejÊcia na emerytur´ sà oÊlepiani i pozbawiani j´zyka, ale to chyba tylko
gadanie zawistnej konkurencji.

I sta∏ si´ cud
W tzw. mi´dzyczasie Kiuchi Kazuo
konstruowa∏ urzàdzenia na rzecz kilku
niszowych producentów high-endu, a˝
dojrza∏ do tego, by wyprodukowaç coÊ
pod w∏asnym nazwiskiem. Jako urodzonego perfekcjonisty nie interesowa∏a go
budowa kolejnych klocków, ginàcych
w t∏umie im podobnych. Mia∏ ambicj´
stworzyç najwybitniejsze urzàdzenia odtwarzajàce muzyk´.
Pomimo ogromnej wiedzy, zapa∏u, determinacji i sporych zasobów finansowych nie by∏ w stanie samodzielnie zre-
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„Nie chodzi
o ca∏kowite
wyeliminowanie
rezonansu,
ale o traktowanie
go jako integralnej
cz´Êci dêwi´ku.
Akcesoria do tuningu
opracowane przez
Kiuchi Kazuo
eliminowa∏y zak∏ócenia
powodowane
przez cz´stotliwoÊci
rezonansowe poprzez
ich »oswojenie«
oraz zaanga˝owanie
do tworzenia wra˝eƒ
jak najbli˝szych
naturalnym.
Efekt przerós∏
najÊmielsze
oczekiwania.”
alizowaç ambitnego zamierzenia, dlatego
namówi∏ do wspó∏pracy dwóch potentatów z bran˝y elektronicznej – JVC oraz
Kyodo Denshi. Wspólnie powo∏ano twór
o nazwie High-Tech Fusion. Kiuchi Kazuo musia∏ mieç ogromny dar przekonywania, bowiem partnerami Combak
Corporation zostali prawdziwi giganci.
Japan Victor Company wnios∏a do High-Tech Fusion wieloletnie doÊwiadczenie
w dziedzinie audio i wideo. W naszej
cz´Êci globu JVC jest postrzegana jako
producent niedrogich i ma∏o wyrafinowanych urzàdzeƒ hi-fi, ale w rodzimej
Japonii oferowa∏a urzàdzenia takie, ˝e
ho-ho!
Drugim filarem High-Tech Fusion by∏
najwi´kszy japoƒski producent precyzyjnej aparatury pomiarowej. Kyodo
Denshi wniós∏ jako wiano wybitnych
projektantów oraz ogromny potencja∏
wytwórczy. Rola Kiuchi Kazuo, poza koordynacjà przedsi´wzi´cia, sprowadzi∏a
si´ do prac projektowych, kontroli produkcji oraz finalnego dopieszczenia rozwiàzaniami Harmonixa.
Pozosta∏a jeszcze kwestia nazwy nowych urzàdzeƒ, ale ta okaza∏a si´ oczywista. Jak wspomina∏ Kiuchi Kazuo
w którymÊ z wywiadów: „wszyscy marzymy o wspania∏ym sprz´cie do odtwarzania muzyki, ale w skrytoÊci ducha nie

bardzo liczymy, ˝e te marzenia si´ ziszczà. JeÊli obiekt westchnieƒ nieoczekiwanie znajdzie si´ pod naszym dachem,
niechybnie b´dzie to cud”. I w∏aÊnie s∏owem „Cud” (po japoƒsku Reimyo) Kiuchi-San nazwa∏ wymyÊlone przez siebie
urzàdzenia. No có˝, trzeba przyznaç, ˝e
skromnoÊç nie jest dominujàcà cechà jego charakteru.

Czas na konkrety
Lista urzàdzeƒ, sygnowanych markà
Reimyo, jest krótka jak pami´ç niewdzi´cznych d∏u˝ników. Kiuchi Kazuo
produkuje tylko jedno urzàdzenie ka˝dego rodzaju wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e powinno byç absolutnie perfekcyjne. JakoÊç
jest wa˝niejsza od iloÊci i nie ma tu miejsca na jakiekolwiek kompromisy. Klient
kupujàcy dowolne urzàdzenie sygnowane znakiem Reimyo musi mieç przeÊwiadczenie, ˝e jest to najlepszy sprz´t
z dost´pnych w tej kategorii cenowej.
W∏aÊciwie poj´cie „kategorii cenowej”
jest umowne, bowiem w kalkulacjach
podstawà sà u˝yte materia∏y i stosowane
technologie, a nie s∏ynne „wieloletnie badania”. Godne podkreÊlenia jest to, ˝e,
poza jednym wyjàtkiem, wszystkie urzàdzenia Kiuchi Kazuo sà do dziÊ produkowane w niezmienionej formie.
W 1998 roku, jako pierwszy pod markà Reimyo, pojawi∏ si´ cyfrowo-analogowy konwerter DAP-777. Trzy lata póêniej Êwiat∏o dzienne ujrza∏ lampowy
wzmacniacz mocy PAT-777, oparty na
triodach 300B. Drugim urzàdzeniem powsta∏ym w 2001 roku by∏ stabilizator
energii ALS-777. Natomiast urzàdzeniem, które mark´ Reimyo rozs∏awi∏o
w high-endowym Êwiatku, by∏ zbudowany w 2002 roku odtwarzacz kompaktowy
CDP-777.
Ambicjà Kiuchi Kazuo by∏o zbudowanie najlepszego odtwarzacza CD na Êwiecie. Urzàdzenie mia∏o byç adresowane
do zamo˝nych klientów posiadajàcych
du˝à p∏ytotek´ na kompaktach i szukajàcych êród∏a, które wydoby∏oby z nich
istot´ muzyki. JeÊli rzucimy has∏o „hi-endowy odtwarzacz kompaktowy”, to
jednym tchem wymieniamy takie marki
jak Accuphase, Krell, Linn, Mark Levinson czy Wadia. Nikt nie kwestionuje ich
wielkoÊci, ale nowa maszyna Reimyo
mia∏a zachwiaç dotychczasowym porzàdkiem Êwiata.
Kiuchi Kazuo wymyÊli∏ urzàdzenie
niezwyk∏e, choç w formie dalekie od
ostentacji. ¸adowany od góry transport
pochodzi∏ z legendarnego odtwarzacza
JVC XL-Z900, praktycznie nieznanego
w naszej cz´Êci globu. Procesor równie˝
dostarczy∏o JVC. By∏a to koÊç o symbolu
Extended K2 ver. 2.0. Niezorientowa-

Lampowy preamp CAT-777...
…i wzmacniacz mocy PAT-777
tworzą idealną parę.

Stabilizator energii
ALS-777. Dzięki
sześciu gniazdom
sieciowym obsłuży
cały system Reimyo.

CDT-777 – referencyjny
transport Reimyo.
Przetwornik
cyfrowo-analogowy
DAP-999EX – najnowsze
dziecko Kiuchi Kazuo.
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Antywibracyjne podkładki
pod kable. Ponoć słychać
ich wpływ na brzmienie.

Kiedy zwykłe blaszki
w kolumnach zastąpimy
dobrej klasy zworkami,
efekt może być lepszy niż
połączenie w bi-wiringu.

Stożki…
…i podkładki pod nie,
godne jubilerskiej oprawy.

nym wyjaÊniam, ˝e procesor ten jest u˝ywany przy produkcji p∏yt XRCD, a czym
sà p∏yty XRCD, chyba nikomu nie trzeba
przypominaç. DoÊç powiedzieç, ˝e sà
zgodnie uznawane za jedne z najlepiej
brzmiàcych t∏oczeƒ na B∏´kitnej Planecie, a proces ich przygotowania niewiele
ust´puje produkcji elementów promu
kosmicznego. In˝ynierowie z Kyodo
Denshi uszczegó∏owili projekt urzàdzenia wymyÊlonego przez Kiuchi Kazuo,
a zak∏ady precyzyjnych urzàdzeƒ pomiarowych dostarczy∏y podzespo∏y elektroniczne i elementy obudowy. Tam te˝ odbywa∏ si´ monta˝ urzàdzeƒ. Harmonix
natomiast zadba∏ o okablowanie oraz
elementy redukujàce wibracje.
Trzeba przyznaç, ˝e odtwarzacz
CDP-777 by∏ urzàdzeniem jedynym
w swoim rodzaju. Wewnàtrz obudowy,
skr´conej z grubych aluminiowych p∏yt
(od 3 do 8 mm), umieszczono cztery niezale˝ne zasilacze wyposa˝one we w∏asne
transformatory i dostarczajàce pràd do
transportu, sekcji cyfrowej oraz osobno
do obu sekcji analogowych. Szerokopasmowy procesor Extended K2 2.0 pracowa∏ w rozdzielczoÊci 24 bitów i z 4-krotnym nadpróbkowaniem do 176,4 kHz.
Sygna∏ trafia∏ nast´pnie do filtrów cyfrowych, które dokonywa∏y 4-krotnego
upsamplingu do cz´stotliwoÊci 705,6 kHz.
Na koƒcu czeka∏y dwa konwertery
PCM-1704 Burr-Browna, cz´sto spotykane w odtwarzaczach Wadii, ML czy Theta
Digital. By marzenie mog∏o si´ spe∏niç,
a cud urzeczywistniç, cen´ CDP-777 skalkulowano poni˝ej 20 tys. dolarów i ruszono z nim w Êwiat. Pierwsze sesje ods∏uchowe wywo∏a∏y entuzjastyczne reakcje
u najbardziej wybrednych recenzentów.
Kiuchi-San odetchnà∏ z ulgà, bo gdyby

Podstawa pod sprzęt
wzorniczo pasuje
do pozostałych
komponentów Reimyo.
Walka z wibracjami
może przybierać
najdziwniejsze formy.
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straci∏ twarz, to... W koƒcu jest potomkiem samurajów.
W 2003 roku do high-endowej gromadki do∏àczy∏ lampowy przedwzmacniacz CAT-777 i mi∏oÊnicy urzàdzeƒ
Reimyo mogli ju˝ zaczàç przebàkiwaç
o pe∏ni szcz´Êcia. Mieli kompletny system marzeƒ i teraz pozostawa∏o im tylko
s∏uchaç, s∏uchaç, s∏uchaç... Czy˝by?
A kolumny?

Najemnicy
w s∏u˝bie Kiuchi-Sana
Kiuchi Kazuo niech´tnie odsy∏a∏ klientów do konkurencji i gdy dojrza∏ ju˝ do
tematu g∏oÊników, stworzy∏ pod skrzyd∏ami Combak Corporation kolejnà
mark´ o nieskromnej nazwie Bravo! Pielgrzymka do Skandynawii, mekki wszyst-

Cztery proste kroki
prowadzàce
do doskona∏ego
brzmienia
(wed∏ug Kiuchi Kazuo):
1. Przede wszystkim nale˝y zadbaç
o odizolowanie kolumn g∏oÊnikowych od pod∏o˝a. Nast´pnie na antywibracyjnych sto˝kach trzeba umieÊciç êród∏a dêwi´ku, przetworniki
D/A i wzmacniacze.
2. Drugim, nie mniej wa˝nym etapem jest dobór optymalnych kabli
zasilajàcych, sygna∏owych i g∏oÊnikowych.
3. Z uwagi na to, ˝e pomieszczenie
musi zostaç potraktowane jako pe∏noprawny element systemu hi-fi, niezb´dne b´dzie dostrojenie pokoju
„piegami” RFA.
4. Ostatni krok to dobór podstaw
antywibracyjnych pod urzàdzenia
oraz do∏o˝enie modu∏ów Enacom na
wszystkie kable.
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kich kolumniarzy, trwa∏a d∏ugo, ale zakoƒczy∏a si´ sukcesem. SpoÊród ró˝nych
firm, z którymi rozmawia∏, i g∏oÊników,
które mia∏ okazj´ przetestowaç, najbardziej przypasowa∏ mu fiƒski Gradient.
Zgodnie ze specyfikacjà Kiuchi Kazuo
fiƒscy specjaliÊci wykonali niewielkie
monitory, wyposa˝one w koaksjalne
przetworniki, dostarczone przez norweskiego Seasa.
Niskie i Êrednie tony przetwarzajà
w nich 17-cm membrany z w∏ókna
szklanego, natomiast w centrum tkwià
25-mm kopu∏ki. Nowy driver na potrzeby kolumienek Bravo! zosta∏ wykonany
specjalnie na zamówienie Kiuchi Kazuo,
ale wspominam o tym tylko dla formalnoÊci. Podobnie jak pozosta∏e projekty
Kiuchi-Sana monitorki wykonywane
przez Gradienta odbiegajà od stereotypów, a ich niezwyk∏oÊç polega na rzadko spotykanej konstrukcji obudowy.
W przeciwieƒstwie do wi´kszoÊci spotykanych na rynku konstrukcji przednià Êciank´ monitorów wykonano nie
z MDF-u, ale z kilku sklejonych kawa∏ków twardego drewna. Kiuchi Kazuo
uwa˝a, ˝e twarde drewno jest najlepszym materia∏em do produkcji urzàdzeƒ
emitujàcych dêwi´ki.
T∏umaczy to nast´pujàco: „czy widzia∏eÊ fortepian, gitar´ lub skrzypce wykonane z MDF-u? Nie, a to dlatego, ˝e
najlepszym materia∏em jest drewno.
Skrzypce nie sà bardzo du˝e, a generujà
dêwi´k s∏yszalny w ca∏ej sali. Wi´kszoÊç
firm wykorzystuje do budowy kolumn
MDF, poniewa˝ jest ∏atwiejszy w obróbce, a nie dlatego, ˝e ma lepsze w∏aÊciwoÊci akustyczne”. OczywiÊcie, drewno jest
bardziej podatne na rezonanse ni˝ MDF,
ale o to dbajà niewielkie kapselki Harmonixa przyklejone do bocznych Êcia-

Magiczne talerzyki
RFA – od nich
wszystko się zaczęło.

Krótki kurs „piegowania” pokoju.

nek. W Bravo! tylko przednie Êcianki
wykonuje si´ z drewna, poniewa˝, jak
t∏umaczy Kiuchi Kazuo, obróbka jest
bardzo droga, co znaczàco podnios∏oby
cen´ kolumn. Ha, a wi´c jednak poszed∏
na kompromis!
Dedykowane monitorom Bravo! podstawki noszà wiele mówiàcà nazw´ Dinosaur. Wystarczy rzuciç okiem na zdj´cie,
by zrozumieç, dlaczego. Korpusy wykonano z ró˝nych gatunków drewna i pokryto egzotycznym fornirem. Cztery
„pazury” zosta∏y odlane z metalu i zakoƒczone harmoniksowymi sto˝kami.
Antywibracyjne p∏yty, tworzàce zwieƒczenia, tak˝e dostarczy∏ Harmonix.
Kolumienki mia∏y swojà premier´ na
CES 2006 i, jak ∏atwo si´ domyÊliç, wywo∏a∏y lokalne trz´sienie ziemi, nie tylko
swym wyglàdem.

Epilog, ale to jeszcze
nie koniec
Tymczasem dà˝àcy do perfekcji Kiuchi-San w 2007 odstawi∏ do lamusa zintegrowany odtwarzacz CDP-777 i opracowa∏ zupe∏nie nowy transport CD

o symbolu CDT-777. Wprawdzie rynek
wtórny produktów charyzmatycznego
Japoƒczyka praktycznie nie istnieje, ale
mo˝e uda si´ trafiç na CDP-777 z drugiej
r´ki. W czerwcu 2008 Reimyo wypuÊci∏o
bowiem zupe∏nie nowy przetwornik cyfrowo-analogowy DAP-999.
Na temat dzielonego odtwarzacza nie
napisz´ ju˝ ani s∏owa, bowiem „Hi-Fi
i Muzyka”, jako pierwsza redakcja w Êwiecie dosta∏a to urzàdzenie do testów. Tak,
dobrze przeczytaliÊcie. OczywiÊcie, z kablami Harmonixa w komplecie. Dlatego
te˝ uzbrójcie si´ w cierpliwoÊç. A teraz
najlepsza wiadomoÊç: niewykluczone, ˝e
na najbli˝szym Audio Show zobaczymy
i us∏yszymy pe∏en system, z∏o˝ony ze
wszystkich urzàdzeƒ zaprojektowanych
przez Kiuchi Kazuo. Nie wiem, jak Wy,
ale ja ju˝ odliczam dni do drugiej soboty
listopada.

Naklejki na płyty
redukują… zawirowania
powietrza towarzyszące
odtwarzaniu.
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