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Odtwarzacz interaktywny Jensen firmy Tonepedia 

Informacje techniczne – instrukacja obsługi 

 
Jensen	Speakers	Interactive	Player	(JSIP)	to	innowacyjne	narzędzie	do	słuchania	i	porównywania	24	głośników	
Jensen	z	serii	Vintage	i	Jet,	oparte	na	technologii	TonePedia	(www.tonepedia.com). 
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JSIP jest dostępny on-line, na głównej stronie Sica www.sica.it/en oraz na główniej stronie 
www.jensentone.com  
 
Odwiedź strony i baw się z JSIP. Obiecujemy, że będziesz zaskoczony jakością dźwięku i tym, jak różne 
brzmienia różnych głośników zostaną zaprezentowane. 
Na następnej stronie znajdziesz kilka informacji technicznych o tym, jak nagrano głośniki i jak działa 
odtwarzacz, w prosty i intuicyjny sposób. 
 

INTERAKTYWNY „PLAYER” JENSEN SPEAKERS (JSIP): CO TO JEST I JAK TO DZIAŁA 
 

JSIP to darmowy, interaktywny silnik online, który umożliwia użytkownikom porównanie 24 głośników 
Jensen, opartych na zastrzeżonej technologii Tonepedia.com. 
 

JSIP oparty jest na REAL 24-bit / 96kHz nagrań 
gitar, wzmacniaczy i głośników, nagranych w 
specjalnie zbudowanym studiu, wykorzystującym 
najnowocześniejszy sprzęt, taki jak mikrofony, 
przedwzmacniacze i cyfrowa stacja robocza Avid 
/ ProTools ostatniej generacji 
NIE ma zastosowania cyfrowych symulacji, 
modelowania, profilowania ani technologii 
odpowiedzi impulsowej. 
Wszystko, co słyszysz, to prawdziwe dźwięki 
głośników, nagrane bez wyrównania, kompresji, 
efektów itp. 

 
Aby w pełni docenić jakość tego procesu nagrywania, zdecydowanie zalecamy słuchanie JSIP z najlepszym 
możliwym systemem odtwarzania, albo dobrej jakości słuchawkami, albo głośnikami HiFi /		
 
Proces nagrywania: 

1) Wybraliśmy dwa modele gitar elektrycznych, które są powszechnie akceptowane jako modele 
referencyjne: Stratocaster i Les Paul. Dla każdej gitary wszystkie kombinacje pickupów (5 dla 
Strata, 3 dla LP) zostały nagrane. 

2) Wybraliśmy trzy tony wzmacniacza: czysty, chrupiący i ołowiowy, z dwóch wzmacniaczy, które 
mogą reprezentować w najlepszych możliwych kategoriach dźwiękowych: 

 
o CLEAN TONES: Tube Amp Doctor Reverb 45, 
inspired by the classic blackface Super Reverb 
amplifier. 
 
o CLEAN TONES: Tube Amp Doctor Reverb 45, 
zainspirowany klasycznym wzmacniaczem Super 
Reverb Blackface. 
 
o GUNS RUNCH: MESA / Boogie Dual Rectifier, 
Channel 2, w trybie Vintage. 
 
o PRZEWODY GŁOŚNIKÓW: MESA / Boogie Dual 
Rectifier, Kanał 3, w trybie Modern. 
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Wszystkie głośniki zostały nagrane z tymi samymi ustawieniami wzmacniacza, aby umożliwić uczciwe i 
obiektywne porównanie. 

 
1) Wybraliśmy trzy „style gry” dla każdego tonu, które mogą podkreślać jakość głośników w różnych 

zastosowaniach, od pojedynczych przebiegów nut, akordów mocy, arpeggio, leadów bluesowych 
itp. 

2) Każdy głośnik został zamontowany w półotwartej „paczce”, dokładnie umiejscowionej dokładnie w 
tej samej pozycji dla każdego nagrania, aby uniknąć zmian tonalnych z powodu względnej pozycji 
różnych mikrofonów. 

3) Nagraliśmy trzy różne ustawienia mikrofonu: 
 
• STUDIO: trzon mikrofonu wstążkowego 
Beyerdynamic M160 i mikrofonu dynamicznego 
Shure SM57. Mieszanie wstążki i dynamiki jest 
uważane za jedną z najlepszych możliwych 
technik w dzisiejszej praktyce nagrywania. 
• NEUTRALNY: trzonek Neumann TLM107 
(kondensator dużej membrany) i DPA 4011 
(kondensator małej membrany). Ten trzon został 
wybrany, aby zaoferować najbardziej naturalny 
„dźwięk wzmacniacza w pokoju”. 
• SM57: Shure SM57, typowy mikrofon, który 
większość inżynierów dźwięku na żywo używałby 
do odbioru wzmacniacza gitarowego, od 
najmniejszego klubu do największej sceny. 

 
Po nagraniach do plików nie zastosowano korektora, kompresji ani żadnej innej techniki postprodukcji. 
Dźwięk jest tak czysty i bezbarwny, jak został odebrany przez mikrofony.	
	
Jedynym oczywistym dotknięciem była „normalizacja” głośności, aby skompensować różnicę w „pozornej 
głośności” między głośnikami o wyższej i niższej czułości. 
 
Jako przykład, Jensen Raptor ma czułość 99,4 dB, a Falcon 10 ma czułość 95,0 dB. 
Istnieje zbyt duża różnica ciśnienia akustycznego generowanego przez te dwa głośniki, aby umożliwić 
rzetelne porównanie, dlatego konieczne jest znormalizowanie poziomów. 
 
Jeśli wszystkie głośniki grają równie głośno w JSIP, użytkownik może skoncentrować się na ocenie różnic w 
TONE, bez wpływu różnic w VOLUME. 
Mimo to niektórzy mówcy mogą wydawać się „głośniejsi” niż inni. Jest to normalne i naturalne, ponieważ 
niektóre głośniki mogą mieć silniejszą odpowiedź w pewnych zakresach częstotliwości, w których nasz słuch 
jest bardziej czuły. 
Zadbaliśmy o to, aby wszystkie „mierzone” głośniki były w ścisłej tolerancji SPL, aby zapewnić maksymalną 
uczciwość w procesie porównania. 
 
Po wykonaniu i sfinalizowaniu wszystkich nagrań, zostały one przesłane na serwer Tonepedia i zostały 
połączone z graficznym interfejsem użytkownika odtwarzacza. W ten sposób, gdy użytkownik wybierze 
określony model głośnika, który ma być odtwarzany za pomocą preferowanej kombinacji gitary, 
przetworników, wzmacniaczy i mikrofonów, serwer będzie przesyłać w czasie rzeczywistym odpowiedni plik 
audio.	
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System jest tak zoptymalizowany, że po buforowaniu wybranych tonów, przełączaniu między różnymi 
głośnikami, różnymi tonami wzmacniacza, różne gitary są praktycznie bezproblemowe, co pozwala na 
prawdziwe porównanie A / B przy minimalnym czasie opóźnienia. 
 
Po raz kolejny wszystko, czego naprawdę potrzebujesz, to średnia szybkość połączenia internetowego i 
najlepszy możliwy system odtwarzania, słuchawki lub monitory studyjne, aby w pełni docenić ogólną jakość 
i indywidualny charakter każdego głośnika Jensen. 
 
Teraz mamy odpowiedź na najczęściej zadawane przez naszych klientów pytanie: „Jak ten głośnik Jensen 
będzie brzmiał tą gitarą lub tą gitarą, tym lub innym wzmacniaczem, z czystym lub przesterowanym 
tonem”. 
 
Odblokowaliśmy te sekrety dźwięków, pozwalając każdemu fanowi i graczowi zrobić duży krok naprzód 
w jego niekończącym się poszukiwaniu brzmienia, które zawsze słyszał w głowie. 
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INTERAKTYWNY PLAYER JENSEN SPEAKERS (JSIP) 

 
CECHY I FUNKCJE 

 
 

 
 
 

     * SPEAKER SELECTION MENU   

* 


