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Głośniki w każdym pokoju, wszystko za-
rządzane z poziomu komputera, tableta 
lub smartfonu. To nie jest jakaś odległa 
przyszłość, lecz teraźniejszość od kilku 
lat wdrażana przez specjalistyczne firmy. 
Aktualnie jest wiele tego typu rozwią-
zań, a jednym z nich jest nowy głośnik 
firmy Bose.
Bose SoundTouch to nowy system 
dźwięku multiroom, który jest bezpo-
średnim konkurentem dla urządzeń 
firm Sonos, LG czy Samsung. Jako 
jeden z pierwszych pojawił się model 
SoundTouch 20, konkurujący z Sonos 
Play:3. Urządzenie to służy przede 
wszystkim do słuchania muzyki z sieci, 
zarówno internetowej, jak i domowej.
Bose SoundTouch nie jest potężnych 
rozmiarów, ale to nie przeszkadza by 
wydobyć z niego niezwykłej jakości 
dźwięk. Urządzenie z powodzeniem na-
głaśnia 30-metrowe pomieszczenia i to 
przy naprawdę wiernym odwzorowaniu 
dźwięków, nawet przy maksymalnej 
głośności. Wyraźny i czysty bas sprawia, 
że słuchanie perkusyjnego kawałka Rush 
– Der Trommler wywołuje ciągły uśmiech 
na naszej twarzy. Jest naprawdę dobrze, 
a po ostatnich zabawach z soundbarem 
Bose, zaczynałem już wątpić w jakość 
dźwięku w sprzęcie tego producenta. 
Na szczęście SoundTouch 20 gwarantuje 
satysfakcję naszym uszom.
Dźwięk to jedno, ale ważne są także 
funkcje użytkowe. Bose SoundTouch 
20 nie jest stacja dokującą, czy wieżą 
stereo. Po wyjęciu z pudełka urządze-
nie musimy podłączyć przewodem 
micro USB do naszego komputera 
i skonfigurować dzięki dedykowanej 
aplikacji, rejestrując się też na stronach 
Bose. Konfiguracja polega na nadaniu 
urządzeniu nazwy, skonfigurowaniu sieci 
Wi-Fi oraz zdefiniowaniu sześciu stacji 
internetowego radia, do których zyska-
my szybki dostęp zarówno z poziomu 
panelu urządzenia, jak i dołączonego 
pilota.
Po odłączeniu od komputera urządzenie 
w pełni samodzielnie korzysta z zaso-
bów internetowych, tj. ustawionych 
stacji radiowych. Możemy nim stero-
wać z poziomu smartfona, tableta lub 
komputera wysyłając muzykę zgroma-
dzoną na komputerze lub korzystać 
z innych internetowych stacji radiowych. 

Użytkownicy urządzeń Apple mogą też 
cieszyć się obsługą AirPlay. Jeszcze wię-
cej możliwości Bose SoundTouch zyskuje 
w połączeniu z kolejnymi urządzeniami 
z tej serii – wtedy możemy łączyć je 
w pary, grupować i zarządzać muzyką 
w całym domu. Nie jest to jednak tania 
zabawa.
Na uwagę zasługuje polonizacja urzą-
dzenia. Zarówno informacje wyświetlane 
na ekranie Bose SoundTouch 20, jak 
i same aplikacje na urządzenia mobilne 
i komputer, są dostępne w języku pol-
skim. Przy wyświetlaniu nazw utworów 
nie ma problemów z polską czcionką. 
Nikt też nie powinien mieć problemów 
z konfiguracją, bo interfejs aplikacji jest 
stosunkowo prosty i czytelny, choć nie 
należy do najnowocześniejszych. 
Gdy system Bose SoundTouch wcho-
dził na rynek, nie oferował dostępu do 
popularnych usług streamingu muzyki 
jak Spotify, czy Deezer, które miała 
konkurencja w rodzaju Sonosa. Ponadto 
urządzenie nie zawsze chciało połączyć 
się z siecią za pierwszym razem; podob-
nie było z połączeniem z Macbookiem 
poprzez AirPlay. Na szczęście aktu-
alizacja oprogramowania dokonana 
w 2014 roku usunęła te mankamenty, co 
pozwoliło przede wszystkim uniezależnić 
głośnik od naszego komputera. Dzięki 
dostępowi do Deezer i Spotify miliony 
utworów są teraz w zasięgu pilota.
Z SoundTouch 20 podobnie jak z konku-
rencyjnymi produktami jest tylko jeden 
problem – cena. Prawie 1700 złotych 
za niewielki głośnik to niestety dużo. 
Owszem jakość dźwięku jest wręcz 
wyśmienita, ale to trochę za mało, aby 
upowszechnić takie rozwiązania. Raczej 
mało kto zdecyduje się na zakup kilku 
takich urządzeń do domu – w końcu za 
kwotę kilku tysięcy złotych można po-
myśleć o jakimś zaawansowanym kinie 
domowym. 
Sama idea multiroom i zarządzania mu-
zyką w całym domu z poziomu telefonu 
jest świetna. Bose SoundTouch 20 to 
sprzęt dobrze wykonany, ze stylowym 
wyglądem i niezłym dźwiękiem, ale 
bardziej dla tych, którzy mają zasobne 
portfele.
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