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cie) znalaz³y zastosowanie takøe wszÍ-
dzie tam, gdzie potrzebne s¹ nagrania
düwiÍkowe najwyøszej jakoúci, wykony-
wane praktycznie w†dowolnych warun-
kach. Jeden z†pierwszych egzemplarzy
tego magnetofonu zosta³ wykorzystany
podczas jednej z†s³ynnych wypraw pro-
fesora Piccarda, Nagra uøywana by³a tak-
øe na pok³adach statkÛw Apollo, a†obec-
nie nadal jest podstawowym urz¹dze-
niem, uøywanym przez NASA, do rejes-
tracji düwiÍku.
S³uøby specjalne wszystkich krajÛw

úwiata z†powodzeniem stosuj¹ subminia-
turowy magnetofonik Nagra SN, ktÛry
jednak praktycznie nie ustÍpuje jakoúci¹
rejestrowanego düwiÍku swoim wiÍkszym
ìbraciomî.
Jednak g³Ûwn¹ sfer¹ zastosowaÒ mag-

netofonÛw Nagra jest dokonywanie stu-
dyjnych nagraÒ muzycznych najwyøszej
jakoúci, a†przede wszystkim film. Tu
w³aúnie ìprosteî reporterskie magneto-
fony Kudelskiego zdoby³y najwiÍksz¹
s³awÍ i†uznanie, a†ich konstruktor zosta³
kilkakrotnie uhonorowany najbardziej
cenion¹ w†úwiecie filmu nagrod¹:
Oskarem, co postawi³o go w†jednym rzÍ-
dzie z†Eastmanem, Jeanem Louisem Cre-
tienem i†innymi wynalazcami, ktÛrych
dzie³a umoøliwi³y rozwÛj techniki i†sztu-
ki filmowej.
Zas³ug¹ Kudelskiego by³o zreszt¹ nie

tylko budowanie magnetofonÛw, ale tak-
øe opracowanie rewelacyjnego systemu

w Internecie

Rys. 1.

W†muzeum genera³a de Gaulle'a znaj-
duje siÍ piÍknie wykonany egzemplarz
cudu elektroniki i†mechaniki, osobiúcie
zmontowany i†podarowany genera³owi
przez mieszkaj¹cego w†Szwajcarii nasze-
go rodaka Stefana Kudelskiego. Prezent
jest podobno nastÍpstwem przekazania
przez reportera s³Ûw Prezydenta Francji
Kudelskiemu. Magnetofon wyposaøono
podobno w†ga³ki wykonane z†24-karato-
wego z³ota.
Moøe ta historia to tylko anegdotka,

ubarwiana w†miarÍ up³ywu czasu, a†mo-
øe to prawda?
Czym w³aúciwie jest legendarna Nagra?

Przytoczmy jeszcze jedn¹ anegdotkÍ.
W†jednym z†wywiadÛw Stefan Kudelski
powiedzia³: ìPanowie, skonstruowaliúmy
nowy model Nagry i†rozes³aliúmy oferty
do wszystkich potencjalnych odbiorcÛw
tego sprzÍtu. Niestety, ponieúliúmy po-
raøkÍ! Otrzymaliúmy odpowiedzi, øe
wprawdzie nasz nowy magnetofon jest
bardzo interesuj¹cy, ale przecieø nieca³e
dziesiÍÊ lat temu sprzedaliúmy im juø
kilka magnetofonÛw Nagra i†nie ma jak
dot¹d najmniejszej potrzeby wymienia-
nia ich na nowe!î
Czy ktoú widzia³ reklamÍ Rolls Royce'a

lub cennik tych samochodÛw? Odk¹d pra-
sÍ úwiatow¹ obieg³o zdjÍcie kosmonauty
amerykaÒskiego na KsiÍøycu, trzymaj¹ce-
go w†rÍce aparat fotograficzny Hasselb-
lad, nikt takøe nie widzia³ reklamy tych
kamer, bo jak je jeszcze moøna reklamo-
waÊ?
Podobnie jest z†magnetofonami Nagra:

nie ma potrzeby ich zachwalaÊ, ponie-
waø zainteresowani dobrze wiedz¹ jaki
sprzÍt jest im potrzebny. Nie podaje siÍ
takøe cen tych magnetofonÛw, poniewaø
jeøeli ktoú chce je kupiÊ, to podpisuje
czek, a†nie pyta o†cenÍ!
Magnetofony Kudelskiego od wielu lat

nie maj¹ dla siebie konkurencji w†klasie
sprzÍtu profesjonalnego najwyøszej ja-
koúci. Pomyúlane pocz¹tkowo jako mag-
netofony reporterskie (Nagra I†by³a pier-
wszym tego typu urz¹dzeniem na úwie-

Podobno podczas jednego
z†wywiadÛw radiowych, jakich

genera³ de Gaulle udzieli³
reporterom, pewien dziennikarz
zapyta³ prezydenta Francji, czy
moøe po³oøyÊ swÛj reporterski
magnetofon Nagra na stoj¹cym
obok stoliku. Genera³, znawca
sprzÍtu audio, odpowiedzia³

oburzonym g³osem: "Panie, to
nie jest øaden jakiú tam

magnetofon, to jest NAGRA".
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synchronizacji Neopilot, stosowanego
przy zdjÍciach tzw. ì100%î (nagrywanie
düwiÍku jednoczeúnie z†obrazem, bez sto-
sowania postsynchronÛw).
Na stronie KUDELSKI S.A. (http://

www.nagravision.com/link-nagra.html)
moøemy znaleüÊ wiele interesuj¹cych in-
formacji o†firmie, jej historii, profilu pro-
dukcyjnym i†o†perspektywach rozwoju
(rys. 1). KUDELSKI S.A. to juø nie tylko
magnetofony Nagra, ale takøe uznany
w†úwiecie producent urz¹dzeÒ stosowa-
nych w†telewizji cyfrowej i†satelitarnej.
Odnajdziemy tam takøe szczegÛ³ow¹ spe-
cyfikacjÍ techniczn¹ magnetofonÛw pro-
dukowanych obecnie (rys. 2), a†takøe
modeli o†znaczeniu juø tylko historycz-
nym.
My jednak skupimy siÍ przede wszys-

tkim na opisie najm³odszego cz³onka ro-
dziny Nagra: cyfrowym ìmagnetofonieî
Nagra ARES-C. Celowo napisa³em s³owo
ìmagnetofonî w†cudzys³owie, poniewaø
ARES nie jest w³aúciwie magnetofonem.
Do zapisu düwiÍku wykorzystywane s¹ Rys. 3.

Rys. 2.

w†nim karty pamiÍci PCMCIA i†urz¹dze-
nie nie posiada øadnych czÍúci rucho-
mych z†wyj¹tkiem kilku prze³¹cznikÛw,
przyciskÛw i†piÍknie wykonanego, trady-
cyjnego dla magnetofonÛw Nagra, wska-
zÛwkowego miernika analogowego.
RozwÛj techniki wyprzedza jednak na-

turaln¹ ewolucjÍ jÍzyka i†jak dot¹d nie
powsta³a jeszcze øadna nazwa dla urz¹-
dzeÒ tego typu, produkowanych juø ma-
sowo (s¹ to urz¹dzenia typowo amator-
skie) przez wielu producentÛw. Ja pro-
ponujÍ ìsilikofonî - brzmi ³adnie i†dos-
konale oddaje zasadÍ dzia³ania takiego
rejestratora düwiÍku.
Juø na wstÍpie chcia³bym uprzedziÊ

moich CzytelnikÛw, aby nie rozpoczynali
poszukiwaÒ ARES-a w†sklepach RTV i†ra-
czej nie planowali zakupu tego urz¹dze-
nia w†najbliøszym czasie. Wprawdzie KU-
DELSKI S.A. nie podaje cen swoich wy-
robÛw, ale czyni¹ to dealerzy i†cena
ARES-a, dostarczanego wy³¹cznie na za-
mÛwienie, wynosi 35000 funtÛw brytyj-
skich, czyli znacznie ponad piÍÊdziesi¹t
tysiÍcy dolarÛw!
Nagra ARES-C jest magnetofonem (re-

jestratorem düwiÍku) reporterskim naj-
wyøszej klasy uøywaj¹cym jako medium
kart pamiÍci PCMCIA. DüwiÍk zapisywa-
ny jest w†standardach kompresji G722, u-
LAW, A-LAW, istnieje takøe moøliwoúÊ
wykorzystania popularnego standardu
MPEG. Magnetofon posiada wbudowany
uk³ad pozwalaj¹cy na przesy³anie danych
z†wykorzystaniem typowej linii telefo-
nicznej, a†takøe opcjonalny uk³ad trans-
misji danych poprzez ³¹cza ISDN. W†po-
³¹czeniu z†wbudowanym profesjonalnym

mikserem stwarza to dziennikarzowi
praktycznie nieograniczone moøliwoúci
obrÛbki nagranego materia³u, nawet pod-
czas pobytu w†hotelowym pokoju, a†na-
stÍpnie przes³ania go do redakcji, nawet
gdyby ta znajdowa³a siÍ na innym kon-
tynencie.
Magnetofon ARES, podobnie jak inne

magnetofony produkowane przez KUDEL-
SKI S.A., wyposaøony jest w†ogromn¹
iloúÊ osprzÍtu dodatkowego, w†tym
w†przewody i†oprogramowanie umoøli-
wiaj¹ce jego pe³n¹ wspÛ³pracÍ z†kompu-
terem.
W†telegraficznym skrÛcie przedstawi-

³em Wam garúÊ informacji, jakie zdoby-
³em odwiedzaj¹c strony internetowe po-
úwiÍcone magnetofonom NAGRA. Uwa-
øam jednak, øe temat ten zas³uguje na
szersze omÛwienie i†jeøeli tylko zdobÍdÍ
potrzebne mi materia³y, to jeszcze do
niego powrÛcimy.
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