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Klientami byli g!ównie zawodowcy i tak 
zosta!o do dzi". W porównaniu ze sprz#-
tem dla muzyków i d$wi#kowców amator-
skie s!uchawki stanowi% wycinek katalogu 
austriackiej wytwórni. 

K 511 to jeden z najta&szych modeli, po-
zbawiony wszelkich ekstrawagancji. Otrzy-
mujemy lekkie, do"' porz%dnie wykonane 
s!uchawki i nadziej# na dobry d$wi#k.

Zamiast wyci%ga' osobno ka(dy z na-
uszników, mo(na po prostu za!o(y' K 511 
na g!ow#. Pasek dopasowuje si# do jej roz-
miaru. Wygodne, du(e muszle ze sporym 
zapasem obejmuj% ma!(owiny. Mimo za-
mkni#tej konstrukcji izolacja od d$wi#ków 
otoczenia jest taka sobie.

Wyprowadzony z lewego nausznika ka-
bel ma nietypow% d!ugo"' – 2,5 m. Zwy-
kle producenci dostosowuj% go do sprz#tu 
przeno"nego (1,2 m) albo ods!uchów do-

mowych (3-3,5 m). 
Przewód jest zako&-
czony ma!ym jac-
kiem, a opakowanie 
zawiera przej"ciówk# 
na du(y wtyk.

Brzmienie

AKG to powa(na 
)rma, ale za 169 z!  
trudno oczekiwa' cudów. 
Tymczasem brzmienie K 511 
sprawi!o mi niespodziank# mi!% do tego 
stopnia, (e jeszcze raz zerkn%!em do cen-
nika. Takiej jako"ci spodziewa!bym si# po 
s!uchawkach za ponad 300 z!. 

Równowaga tonalna, g!#boki i dobrze 
pouk!adany bas, neutralna "rednica i cie-
kawa, szeroka przestrze& to atuty bud(eto-
wych AKG. Góra pasma jest troch# szorst-
ka, ale to w zasadzie jedyne, co mo(na im 
wytkn%'. Gdyby kosztowa!y o 20 z! mniej, 
zas!ugiwa!yby na szóstk# za relacj# jako"ci 
do ceny. A tak maj% pi%tk# z plusem! *wiet-
ny d$wi#k za "mieszne pieni%dze. Hit!

6ïXFKDZNL ��������]ï�
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AKG K 511

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  18 Hz – 20 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 113 dB

Masa:  195 g

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

AKG K 511 

Pierwsze nauszniki – model DT 48 
– powsta!y w 1937 roku. O podej"ciu 
Niemców do tradycji najwi#cej dowiecie 
si#, wpisuj%c t# nazw# w internetow% po-
równywark# cen. To nie pomy!ka – DT 48 
wci%( s% produkowane. 75 lat! Wcale bym 
si# nie zdziwi!, gdyby gdzie" odnaleziono 
jedn% z pierwszych par, która wci%( dzia!a. 
Od pi#ciu lat u(ywam DT 990 Pro, które 
nadal wygl%daj% i brzmi%, jakby dopiero 
co zosta!y wyj#te z pude!ka.

DTX 710 to oczywi"cie inna klasa, ale 
jako"' wykonania zbli(ona. Cho' nie 
ma tu metalowych ani skórzanych 
elementów, s!uchawki sprawiaj% 
wra(enie porz%dnych i wytrzy-
ma!ych. Zastosowano 40-mm 
przetworniki, a wszystkie cz#"ci 
dok!adnie spasowano. Obrotowe 
muszle poruszaj% si# z oporem – nic 
bezw!adnie nie lata. Nie przekonuje 
mnie tylko mechanizm regulacji pa!%ka. 
Plastikowe paski rozsuwaj% si# na boki, 
a dopiero od nich odchodz% pod k%tem 
elementy mocowania muszli. Ale mo(e 
w!a"nie dzi#ki temu DTX 710 s% solidne? 

Materia!owe poduszki i wyko&czenie pa-
!%ka s% przyjemne w dotyku.

Brzmienie

Tylko raz w (yciu uda!o mi si# przy!a-
pa' Beyerdynamica na wpadce. Poniewa( 
DTX 710 nie kosztuj% maj%tku, my"la-
!em, (e uda mi si# 

znowu, ale nie – brzmienie by!o zdrowe  
i wywa(one. Nie nale(y si# spodziewa' 
cudów, ale proporcje mi#dzy zakresami s% 
prawid!owe, a z d$wi#kiem nie dzieje si# 
nic dziwnego. Je"li mia!bym koniecznie 
na co" narzeka', zwróci!bym uwag# na 
nieco zamglony prze!om "rednich i wy-
sokich tonów. Ale przecie( te s!uchawki 
nie kosztuj% 1089, tylko 189 z!. Je"li macie 
ograniczony bud(et, we$cie DTX 710 pod 
uwag#.

Beyerdynamic DTX 710 

)LUPD�]DïRĝRQD� 
SU]H]�(XJHQD�%H\HUD� 
Z������URNX�SR]RVWDMH� 
MHGQ\P�]�QDMGïXĝHM� 
G]LDïDMÈF\FK� 
SURGXFHQWöZ� 
VïXFKDZHN� 

QD�ĂZLHFLH��

%H\HUG\QDPLF� 

DTX 710

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  RWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  16 Hz – 23 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 97 dB

Masa:  180 g

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���
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Wygl%daj% elegancko, a dzi#ki jednocz#-
"ciowemu pa!%kowi z tworzywa powinny 
by' wytrzyma!e. Poniewa( nie rozci%gamy 
pa!%ka, lecz je$dzimy muszlami po szy-
nach zamontowanych po jego wewn#trznej 
stronie, raczej nic nie b#dzie tu trzeszcza!o  
i skrzypia!o. Konstrukcja jest przemy"lana  
i wykonana tak, aby osi%gn%' jak najwi#kszy 
komfort za jak najmniejsze pieni%dze. I to si# 
uda!o. Du(e muszle bez problemu obejmuj% 
ma!(owiny, a t!umienie zewn#trznego ha!asu 

jest nawet lepsze, ni( w niektórych modelach 
z dopiskiem „pro” czy „DJ” itd. Sennheiser 
móg!by jedynie pomy"le' o krótszym prze-
wodzie, ewentualnie wyposa(onym w prze-
d!u(acz. HD 203 mog% wygl%da' jak typowe 
s!uchawki do u(ytku domowego, ale wiele 
osób u(ywa ich ze sprz#tem przeno"nym,  
a w tej sytuacji zbyt d!ugi kabel niepotrzeb-
nie komplikuje spraw#. Z napisów na pude!-
ku dowiemy si#, (e s!uchawki wyposa(ono  
w neodymowe magnesy.

Brzmienie

Gdybym napisa!, (e HD 203 graj% $le, 
dosta!bym wi#cej maili z pogró(kami, ni( 
wtedy, gdy stwierdzi!em, (e pod!%czenie 
przetwornika za 3300 z! poprawi!o brzmie-
nie odtwarzacza CD za niemal 20 tysi#cy. 
Ale tym razem mam szcz#"cie – tanie Senn- 
heisery graj% naprawd# nie$le. Delikatnie 
podbito skraje pasma, ale odbywa si# to  
w granicach dobrego smaku. D$wi#k jest  
czysty i ma solidne oparcie w dole skali. 
Mo(na mu wytkn%' sucho"' na prze!omie 
"rednich i wysokich tonów, ale to jedyny po-

wa(niejszy man-
kament. Niejedne s!u-
chawki za 300 z! chcia!yby 
mie' tylko takie problemy.

6ïXFKDZNL ��������]ï�

Odstrasza! mnie nie tylko symbol sugeru-
j%cy zastosowanie klubowe, ale tak(e napis: 
„Tuned Bass for Massive Beats”. Dlaczego 
do muzyki klubowej ludzie szukaj% sprz#-
tu o pogrubionym d$wi#ku, do rocka ma 
by' niezb#dna ostra góra,  
a do jazzu i muzyki 
wokalnej – uwy-

puklona "rednica. +eby charaktery nagrania 
i sprz#tu na!o(y!y si# na siebie?

S!uchawki s% plastikowe, l"ni%ce, a nawet 
lekko trzeszcz%ce. Muszle obracaj% si# i zgi-
naj% chyba we wszystkich p!aszczyznach. 
Mo(na mie' nawet problem z ich okie!-

znaniem. Rozumiem, (e to bajer dla  
DJ-ów amatorów, którzy cz#sto s!u-

chaj% jednym uchem. Zwyk!emu 
u(ytkownikowi mo(e by' po-
trzebne co najwy(ej z!o(enie s!u-
chawek na p!asko i schowanie 
muszli do wewn#trznej strony 
pa!%ka. Niezrozumia!ym ele-
mentem tej uk!adanki jest wiel-

ko"' nauszników. To co" pomi#-
dzy s!uchawkami wokó!usznymi 
a nausznymi. Mo(e wyko&czone 
sztuczn% skór% poduchy obj#!yby 
ma!(owiny japo&skich dziewczy-

nek, ale w innych przypadkach 
mo(e by' k!opot. Powoduje to lek-

ki dyskomfort w trakcie u(ytkowa-
nia. Izolacja od ha!asu – mocno taka 

sobie. Na szcz#"cie zakres regulacji pa!%ka 
okaza! si# wystarczaj%cy.

Brzmienie
Tuned Bass... Rzeczywi"cie, niskich tonów 

jest co najmniej dwa razy wi#cej ni( powin-
no. Bas przys!ania "rednic#, a sytuacj# staraj% 
si# ratowa' wysokie tony. Wychodzi im to 
"rednio, bo w ni(szych zakresach sytuacja 
jest – co tu du(o mówi' – wynaturzona. Po 
dwóch utworach Elsiane, pi#ciu minutach 
Czajkowskiego i trzydziestu sekundach 
RHCP wiedzia!em ju( wszystko i podda!em 
si#. Massive Attack móg!by mnie zabi'.

7H�VïXFKDZNL� 
ZLÚNV]RĂÊ� 
]�:DV�SHZQLH� 
MXĝ�JG]LHĂ�ZLG]LDïD�� 
'XĝH��WDQLH�� 
Z\JRGQH� 
L�SRFKRG]ÈFH� 
RG�X]QDQHJR� 
SURGXFHQWD�ļ� 
SR�SURVWX� 
+'�����

Sennheiser HD 203 

6HQQKHLVHU�HD 203

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  18 Hz – 18 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 115 dB

Masa:  b.d.

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

Panasonic RP-DJS-400A  

'R�SU]HWHVWRZDQLD�
WHJR�PRGHOX� 

]DELHUDïHP�VLÚ� 
]H�WU]\�UD]\�L�]DZV]H� 
NRñF]\ïR�VLÚ�WR� 
RGVWDZLHQLHP�LFK� 
QD�VDP�Göï�VWHUW\�

3DQDVRQLF� 

RP-DJS-400A

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  10 Hz – 27 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 102 dB

Masa:  b.d.

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���
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=H�����]ï�SU]\QDMPQLHM����]ï�SRV]ïR� 
QD�RSDNRZDQLH��1LH�MHVW�WR�MHGQDN� 
NRPSOHPHQW��ER�ïDGQH��HOLSW\F]QH�
SXGHïNR�QLH�EÚG]LH�VïXĝ\ïR� 
Xĝ\WNRZQLNRZL��=RVWDïR� 
]DSURMHNWRZDQH�SR�WR��E\�SU]\FLÈJQÈÊ�
Z]URN�Z�ZLHONLP�VNOHSLH�

S!uchawki wygl%daj% jak obiekt marze& 
japo&skich nastolatków albo gad(et z gale-
rii nowoczesnej sztuki u(ytkowej. S% jed-
nolicie bia!e, a jedynym o(ywiaj%cym ak-
centem s% niebieskie wstawki wy!aniaj%ce 
si# spod zewn#trznych dekli nauszników. 
Nawet element !%cz%cy muszle z pa!%kiem 
przyci%ga wzrok, bo jest... przezroczysty, 
dzi#ki czemu mo(na odnie"' wra(enie, (e 
nauszniki lewituj% lub trzymaj% si# uszu jak 
przyssawki. 

Wygoda u(ytkowania jest jednak taka 
sobie, a to za spraw% sporego nacisku i wy-
ko&czenia poduszek, które nie przepuszcza 
powietrza. Producent chwali si# zastoso-
waniem w RP-HXD5 40-mm przetworni-
ków i przewodami doprowadzonymi do 
obu nauszników. Nie wiem czemu, bo jed-

nostronny kabel jest chyba wygodniejszy, 
ale wtedy trzeba by by!o przeprowadzi' go 
przez przezroczyste elementy pa!%ka, a to 
zepsu!oby koncepcj# projektantów. 

Brzmienie

Brzmienie w pierwszej chwili wy-
daje si# prawid!owe. S% bas, "rodek 
i góra, dobrane w odpowiednich 
proporcjach. Niestety, równowa-
ga tonalna nie gwarantuje sukcesu, 

a tutaj efekt 
psuje ogólna 
szaro"' brzmie-

nia i wra(enie, 
(e wszystkie d$wi#-

ki dochodz% do nas nie  
z samych s!uchawek, ale z zewn%trz. Mo(e 
zastosowano jakie" dziwne rozwi%zanie 
maj%ce poprawi' wra(enia przestrzenne? 
Nie wiem, ale mnie raczej zniech#ci!o.

RP-HXD-5 to nietypowe s!uchawki. 
Wygl%daj% oryginalnie, ale brzmi% dziwnie. 
Przyda!oby si# bardziej konserwatywne 
podej"cie do muzyki.

Szwedzi celuj% w s!uchawki przeznaczo-
ne do wspó!pracy z telefonami i odtwarza-
czami przeno"nymi. Opisywane v-Jays to 
ma!y i lekki model nauszny. Zakres regu-
lacji pa!%ka rozbroi! mnie ca!kowicie. Jako 
posiadacz du(ej g!owy wyczuwam k!o-
poty, kiedy patrz# na male&kie, sk!adane 
s!uchawki tego typu. v-Jays da si# jednak 
rozci%gn%' do tego stopnia, (e zmieszcz% 
si# nawet na naprawd# du(% g!ow#. 

Konstrukcja jest bardzo prosta. Na-
uszniki obracaj% si# tylko w niewielkim, 
ale wystarczaj%cym zakresie na ma!ych 
przegubach, tote( wyst#puje ma!e ryzyko 
trzeszczenia. G%beczki przypominaj% te 
dodawane do s!uchawek dousznych. S% 
wi#ksze, ale wystarczy je lekko nacisn%'  
i ju( pod spodem czujemy plastikow% 
konstrukcj#. Nie jest to wielki problem,  
a ju( na pewno wol# takie rozwi%zanie ni( 
ma!e muszle, które sp!aszczaj% ma!(owiny. 
W pude!ku znajdziemy zapasowy komplet 
g%beczek oraz przed!u(acz kabla, standar-
dowo dopasowany do sprz#tu przeno"ne-
go. v-Jays wa(% tylko 59 gramów!

Brzmienie
Graj% naprawd# nie$le, cho' z w!asnym 

charakterem. W uszy rzuca si# przede 
wszystkim podkre"lony prze!om "red-
nich i wysokich tonów, a tak(e góra 
pasma. Dzi#ki temu brzmie-
nie odbieramy jako roz-
dzielcze, cho' troch# 

sp!aszczone. Nie jest to jednak prob- 
lem, poniewa( na drugim ko&cu skali 
s!ycha' rytmiczny i mocny bas. S!uchaw-
ki powinny si# sprawdzi' ze sprz#tem 

przeno"nym, któremu brakuje energii 
i wyrazisto"ci. Zdarzaj% si# pro-

dukty uznanych audio)lskich 
)rm, które gra!y gorzej. Je(eli 
pogodzimy si# z faktem, (e  
nie s% to najbardziej neu-
tralne nauszniki na "wiecie, 
odkryj% przed nami kilka 

du(ych zalet.

v-Jays 

Y�-D\V

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  RWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  25 Hz – 20 kHz

Impedancja:  24 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 98 dB

Masa:  59 g

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

6LHG]LED�ğUP\� 
-D\V�PLHĂFL�VLÚ� 

Z�VWDU\P�EURZDU]H� 
Z�6]WRNKROPLH�� 
-HM�SURGXNW\�VÈ�MHGQDN� 
QD�ZVNURĂ�QRZRF]HVQH�

Panasonic RP-HXD-5 

3DQDVRQLF�RP-HXD-5

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  10 Hz – 30 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 95 dB

Masa:  b.d.

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���
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:�2QH��XZDJÚ�SU]\FLÈJD�SïDVNL� 
SU]HZöG�R�GïXJRĂFL�����FP�� 
SU]\SRPLQDMÈF\�Z\JOÈGHP� 
PDNDURQ�WDJOLDWHOOH�

Pche!ki nie nale(% do najl(ejszych 
– wa(% a( 14 gramów – i uprawianie  
w nich sportu mo(e si# okaza' trudne. 
Producent postanowi! rozpie"ci' nas 
szerokim wachlarzem nasadek doka-
na!owych. Znajdziemy tu a( pi#' par  
w rozmiarach od XXS do L. Jest w czym 
wybiera'. Ucieszy' si# powinni równie( 
posiadacze telefonów Samsunga, HTC, 
Apple, LG i BlackBerry. Kabel wyposa-
(ono w mikrofon oraz przycisk zdalnego 
sterowania, dzi#ki któremu mo(na od-
biera' i ko&czy' po!%czenia oraz stero-
wa' odtwarzaniem muzyki. W!a"ciciele 
urz%dze& z systemem Android mog% 
"ci%gn%' z Google Play aplikacj# Jays  
Headset Control, która rozszerzy funk-
cjonalno"' pilota.

Brzmienie
Brzmienie jest efektowne, cho' nie 

do ko&ca neutralne. Nieco rozhu"-
tany bas zauwa(alnie dominuje nad 
reszt% pasma. Niskie tony s% g!#bo-
kie i mocne, co odbywa si# kosztem 
kontroli. Bas wybrzmiewa d!ugo, 
ci%gn%c za sob% ogon. Czysta i kla-
rowna "rednica mo(e si# pochwali' 
przyjemn% barw%, wi#c a( chcia!oby 
si#, by by!o jej wi#cej. Brakuje te( 
wysokich tonów, co odbija si# na 
przejrzysto"ci. W zamian otrzy-
mujemy d$wi#k niezwykle (ywy 
i dynamiczny. Tym s!uchawkom 
wyra$nie chce si# gra'.

a-Jays One+ po prostu maj% 
charakter. S!uchaj%c ich przez 
d!u(szy czas mo(na doj"' 
do wniosku, (e nie jest to 
przypadek, lecz pomys! 
projektanta. O ile d$wi#k 
mo(e m#czy' w muzyce 

elektronicznej czy 
rockowej, to w nagraniach 

akustycznych sprawdza si# 
dobrze. One+ nie graj% ide-

alnie równo, ale na pewno 
przekonaj% do siebie niejed-

nego melomana.

a-Jays One+ 

D�-D\V�2QH�

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  20 Hz – 18 kHz

Impedancja:  16 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 95 dB

Masa:  14 g

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

0LÚG]\�'7;���,(�D�'7;���,(� 
MHVW�SU]HSDĂÊ�FHQRZD��-HGQDN� 
SU]\JOÈGDMÈF�VLÚ�Z\ĝV]HPX�PRGHORZL��
PRĝQD�VLÚ�V]\ENR�]RULHQWRZDÊ�� 
]�F]HJR�Z\QLND�RZD�UöĝQLFD�

Projektantom zale(a!o na stworzeniu 
produktu trwa!ego i solidnego. W ta&-
szym modelu nie widzieli"my alumi-
niowej obudowy pche!ki. Dzi#ki temu 
s!uchawki sta!y si# l(ejsze i bardziej wy-
trzyma!e. 

Je"li chodzi o ochron# przewodu, za-
stosowano pomys!y z ni(szych modeli 
Beyera. Niestety, wci%( nie znajdziemy  
tu regulatora g!o"no"ci, rozdzielacza 
d!ugo"ci kabla czy te( zwyk!ej wypuk!ej 
kropki na obudowie, która przy"pieszy!a-
by zak!adanie s!uchawek.

Brzmienie

Najciekawsze jest jednak brzmienie. 
Z jednej strony jest audio)lskie i pasuje 
do idei wysokiej wierno"ci. Pasmo jest 
równe, co w s!uchawkach dousznych jest 
trudne do osi%gni#cia. Dodatkowo jego 
cz#"ci naturalnie !%cz% si# ze sob%. Nie 

ma sztucznych granic i dziur. Nie mo(-
na mie' zastrze(e& do przejrzysto"ci czy 
dynamiki. 

Kontrowersje mo(e wzbudzi' jedy- 
nie nietypowa przestrze&. Zosta!a  
delikatnie rozci%gni#ta, ale te( specy-
ficznie rozrzedzo-
na. Z podobnym 
efektem mo(e-
my si# spotka', 
gdy s!uchamy 
kolumn mocno 
rozchylonych na 
boki. Z pewno"ci% znajd% si#  
ludzie, których b#dzie to dra(-
ni'. Inni uznaj% ten zabieg  
za efektowny, a nawet b#dzie  
to dla nich jedna z najwi#k-
szych zalet tych s!uchawek. Za-
wsze przecie( mo(na zapyta': 
kto nie chcia!by, aby d$wi#k 
nie znajdowa! si# jedynie  
w "rodku g!owy, ale roz- 
chodzi! si# równie( na 
boki?

Brzmienie DTX 71IE 
mo(e by' hipnotyzuj%ce.  

O gustach si# nie dyskutuje, dlatego  
zach#camy do ich wypróbowania.

Beyerdynamic DTX 71IE 

%H\HUG\QDPLF� 

DTX 71IE

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  20 Hz – 22 kHz

Impedancja:  12 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 104 dB

Masa:  b.d.

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���



6ïXFKDZNL ��������]ï�
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53�+;'��:�WR�FRĂ�SRPLÚG]\�NRURQÈ�
GOD�RSHUDWRUöZ�PïRWD�SQHXPDW\F]QHJR�
D�NRPXQLNDWRUHP�NRVPLW\�

Jak gdyby sam kszta!t pa!%ka i nauszni-
ków by! ma!o ekstrawagancki, pomalowa-
no je na kolor )oletowy i srebrny. Ten jak(e 
nowoczesny model jest dost#pny w pi#ciu 
wersjach kolorystycznych. Dzi#ki mi#kkim 
silikonowym poduszkom s!uchawki maj% 
by' wygodne i dok!adnie przylega' do 
uszu. Inn% zalet% tego materia!u jest dobra 
izolacja od zewn#trznego ha!asu.

Panasonic znów chwali si# zastoso-
waniem 30-mm przetworników i kabla 
wyprowadzonego z obu muszli. Opisy-
wany model wyposa(ono w gad(et – pilot 
wspó!pracuj%cy z wybranymi modelami 
telefonów komórkowych. I nie chodzi, 
bynajmniej, tylko o iPhony 4, 4S i 5. Na 
li"cie znalaz!y si# te(: Palm, Blackberry, 
HTC, Motorola, LG, Nokia i Samsung. 
Je(eli wi#c czuli"cie si# dyskryminowani  
z powodu braku nadgryzionego jab!uszka 
na tylnej klapie aparatu, s!uchawki Pana 

S!onika pozytywnie Was 
zaskocz%. Co do 
wygody u(yt-
kowania, jako" 
nie tra)a do nas pomys! ze 
sto(kowatymi poduchami.

Brzmienie

RP-HXD-3W staraj% 
si# gra' czysto i wy-
razi"cie, co na dobrze 
zrealizowanych p!ytach daje 
ciekawy efekt eksponowania 
detali z t!a. Prze!om "rednich i wy-
sokich tonów zosta! z premedytacj% pod-
kre"lony, co nie s!u(y gorzej nagranym  
albumom. Nie da si# ich s!ucha' zbyt d!u-
go. Dobrze, (e s!uchawki dysponuj% ca!-
kiem g!#bokim basem. Bez niego mog!oby 
by' nieprzyjemnie. 

Przestrze& jest dziwna, ale je"li lubi- 
cie trójwymiarowe doznania, nawet wie-
dz%c, (e jest to wykr#cone na si!# – w po-
rz%dku. Ogólnie – bez wpadki, ale te( bez 
rewelacji. Naci%gana czwórka.

Panasonic RP-HXD-3W 

3DQDVRQLF� 

RP-HXD-3W

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  10 Hz – 25 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 120 dB

Masa:  b.d.

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

2SUöF]�VïXFKDZHN�6KXUH�RIHUXMH� 
JïöZQLH�PLNURIRQ\�GR�UöĝQ\FK� 
]DVWRVRZDñ��]HVWDZ\� 
EH]SU]HZRGRZH�� 
PLNVHU\�RUD]�ZNïDGNL� 
JUDPRIRQRZH�

Jak na 221 z!, ju( samo opakowanie wy-
wo!uje pozytywne reakcje. Za takie pie-
ni%dze mo(na si# spodziewa' co najwy(ej 

plastikowgo wtrysku, który po rozci#-
ciu no(yczkami nie nadaje si# do 

niczego. Tutaj dostajemy pude!-
ko ze styropianow% wyt!oczk%, 
którego spokojnie mo(na u(y-
wa' nawet do przechowywania 
s!uchawek. Same nauszniki s% 

oczywi"cie plastikowe, ale zadba-

no o pokrycie poduszek i pa!%ka sztuczn% 
skór%. Od razu wiadomo, (e to s!uchawki 
zamkni#te. Bardzo dobrze radz% sobie z t!u-
mieniem zewn#trznego ha!asu. Co jednak 
wydaje si# najwa(niejsze – dobrze le(% na 
g!owie i swobodnie obejmuj% uszy. Mo(na 
w nich siedzie' nawet kilka godzin bez po-
czucia wi#kszego dyskomfortu. Dwumetro-
wy przewód zako&czono ma!ym jackiem  
z przej"ciówk% na du(y wtyk. Wysok% ja-
ko"' brzmienia maj% zapewnia' 40-mm 
przetworniki z neodymowymi magnesami.

Brzmienie
SRH240A stawiaj% na szybko"' i rozdziel-

czo"'. Ich d$wi#k jest zwinny i lekki, co wi%-
(e si# z przesuni#ciem równowagi tonalnej 
w stron# wysokich tonów. Efekt jest jednak 
do"' delikatny i na szcz#"cie nie oznacza, 
(e bas znika gdzie" w oddali. Niskie tony 
przypominaj% te z AKG K 514 mkII – po-
tra)% zej"' do"' g!#boko, ale nie przechwa-
laj% si# tym bez potrzeby. Priorytetem jest 
kontrola i kultura grania. Najwa(niejsze s% 
jednak "rednie i wysokie tony. Tu dzieje si# 
najwi#cej. Na szcz#"cie obywa si# bez agre-
sji, zapiaszczenia i innych nieprzyjemnych 
zjawisk. Czy jasny d$wi#k mo(e by' przy-
jemny? Najwyra$niej tak, i to za takie pie-
ni%dze!

Shure SRH240A 

6KXUH�SRH240A

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  20 Hz – 20 kHz

Impedancja:  38 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 107 dB

Masa:  181 g

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���



��ZZZ�KIP�SO

To ma!e, lekkie s!uchawki na spacer. Pa-
trz%c na cen#, pró(no tu szuka' luksusów 
i ekstrawaganckich detali. Podobnie jak 
Seicento jest ma!ym miejskim autem, tak  
i K 420 s% niewielkimi s!uchawkami, przy-
stosowanymi do tego, (e ich w!a"ciciel b#-
dzie je nosi! w plecaku, zagina!, sk!ada!  
i zbytnio si# z niczym nie pie"ci!. 

Konstrukcja wydaje si# solidna, a po 
z!o(eniu nauszników na p!asko i zagi#ciu 
do "rodka pa!%ka, ca!o"' zajmuje tak ma!o 
miejsca, (e zmie"ci si# nawet w kieszeni 
kurtki czy spodni. Spodoba!o mi si# te( 
wyko&czenie. Zamiast gumowej oponki 
naciskaj%cej na ma!(owiny mamy p!aski 
kawa!ek g%bki, dzi#ki czemu nic nas nie 
uciska ani nie dra(ni. Oczywi"cie, trzeba 
si# pogodzi' z d$wi#kami otoczenia, ale 
nie musi to by' wad%. Zw!aszcza w cza-
sie wypadów do centrum miasta lepiej 
s!ysze', co si# dzieje wokó!. Konstrukcja  

K 420 przypad!a 
mi do gustu. Mi-
!ym prezentem 
jest worek ze "ci%-
gaczem.

Brzmienie

Chcia!em, (eby 
te s!uchawki dobrze zagra!y, bo 
wreszcie mia!bym fajne nauszniki 
na spacer. No i si# uda!o, bo do uszu 
dociera prawid!owy i bardzo przyjemny 
d$wi#k. Wprawdzie doci%(ony w zakresie 
niskich tonów, ale odst#pstwo od neutral-
no"ci nie jest du(e, a poza tym taki misio-
waty bas dobrze pasuje do ca!okszta!tu – 
lekko ocieplonej "rednicy i czystej, ale nie 
nachalnej góry. 

Taki charakter prezentacji sprawdza si# 
w d!u(szych ods!uchach i jest idealny do 
wypadów w miasto.

AKG K 420 

0DUND�.UđJHU	0DW]�MHVW�MHV]F]H�VïDER�
UR]SR]QDZDOQD�Z�3ROVFH��=DMPXMH�VLÚ�
JïöZQLH�VSU]ÚWHP�VDPRFKRGRZ\P��
PLQLZLHĝDPL�L�WXQHUDPL�'9%�7��

Niedawno w katalogu pojawi!y si# dwa 
modele s!uchawek – jedne douszne, a dru-
gie wygl%daj%ce ca!kiem powa(nie. 

Opisywane tu KM0880EB zrobi!y na 
mnie dobre wra(enie. Za 229 z! otrzymu-
jemy wygodne nauszniki z hebanowymi 
muszlami i poduchami wyko&czonymi 
sztuczn% skór%. System regulacji pa!%ka 
podpatrzono chyba u konkurencji. Za-
miast wyci%ganych pasków z ka(dej stro-
ny mamy dwa pr#ty zabezpieczone gum% 
i automatycznie odginaj%ce si# ma!e po-
duszeczki stykaj%ce si# z czubkiem g!owy. 
Korzy"' jest taka, (e nie trzeba przy ka(dej 
okazji regulowa' s!uchawek – wystar-
czy wci%ga' je na g!ow# dot%d, a( 
wszystko znajdzie si# na w!a"ci-
wym miejscu. KM0880EB dobrze 
si# uk!adaj%, cho' muszle, mimo 
du(ych rozmiarów, nie do ko&ca 
obejmuj% ma!(owiny. Spodoba! mi 
si# natomiast od!%czany przewód za-
ko&czony z obu stron ma!ymi jackami. 
W komplecie dostajemy przej"ciówk# na 
du(y wtyk.

Brzmienie
Po kilku neutralnie graj%cych s!uchaw-

kach tra)!y si# takie, które serwuj% w!asn% 
wizj# muzyki. Brzmienie KM0880EB jest 
zbudowane na g!#bokim i zag#szczonym 
basie, a im dalej w kierunku góry pasma, 
tym d$wi#k staje si# cichszy, by w ko&-

cu ca!kowicie zanikn%'. Wysokie tony 
wyst#puj% w ilo"ciach "ladowych, wi#c 
nie wiem, co ciekawego mo(na napisa'  
o przejrzysto"ci czy neutralno"ci. Muzyka 
brzmi jak spod koca.

Rozumiem, (e )rma zajmuje si# sprz#-
tem samochodowym: wzmacniacze, sub-
woofery, te sprawy. Tylko dlaczego w tych 
s!uchawkach ma si# wra(enie, jakby si# 

siedzia!o na zewn%trz, a nie w "rodku 
samochodu? 

Du(o basu i niewiele poza tym. 
Szkoda, bo jako"' wykonania – jak 
na t# cen# – "wietna.

Krüger&Matz KM0880EB 

.UđJHU	0DW]�

.0����(%�

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  18 Hz – 22 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 107 dB

Masa:  b.d.

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

6ïXFKDZNL 150-300 ]ï

2SLV\ZDQ\�PRGHO 
SUH]HQWXMH�VLÚ�QD�WOH� 

ZLÚNV]RĂFL�VïXFKDZHN� 
Z�W\P�WHĂFLH�MDN� 
)LDW�6HLFHQWR�RERN� 
2SOD�,QVLJQL��

AKG K 420

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  SöïRWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  13 Hz – 27 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 125 dB

Masa:  105 g

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���
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6ïXFKDZNL�3DQDVRQLFD�Z\JOÈGDMÈ�� 
PRĝQD�SRZLHG]LHÊ��]DZRGRZR�� 
1D�RSDNRZDQLX�]QDMG]LHP\�PQöVWZR�
QDSLVöZ�L�U\VXQNöZ�VXJHUXMÈF\FK�� 
ĝH�PRJÈ�]�QLFK�NRU]\VWDÊ� 
GěZLÚNRZF\�L�'-�H�

Muszle odgina si# tak, aby da!o si# pro-
wadzi' ods!uch jednym uchem. Lepiej 
jednak, (eby nauszniki sk!ada!y si#, aby 
!atwiej by!o je transportowa' w plecaku. 
Na pa!%ku umieszczono dwa przyciski 
do szybkiego dopasowania do rozmiaru 
czaszki. Mocowa!em si# z nimi kilka mi-
nut i nie rozumiem, czemu maj% s!u(y'. 
Kiedy przytrzymamy jeden i poci%gniemy 
za pa!%k, zatrzyma si# on w pewnym po-
!o(eniu (pozycja 1 dla mniejszej g!owy,  
2 dla wi#kszej). W porz%dku, ale przecie( 
to samo mo(na zrobi' bez u(ycia patentu, 
w dodatku szybciej. 

Wysok% jako"' d$wi#ku maj% zapewnia' 
50-mm przetworniki z neodymowymi 
magnesami, a jednostronnie wyprowadzo-

ny przewód i du(e muszle obite 
czym", co bardziej przypomina gum# 
ni( sztuczn% skór#, powinny poprawia' 
wygod# u(ytkowania. Ciekawie prezentu-
j% si# metalowe pokrywy z oznaczeniami 
modelu. Je"li chodzi o jako"' zastosowa-
nych materia!ów i t!umienie ha!asu, to, jak 
mówi%, !ba nie urywa.

Brzmienie

Po do"wiadczeniach z RP-HTX7A i na 
widok „klubowych” oznacze& spodziewa-
!em si#, (e RP-HTF600 b#d% robi' z basem 
to, co nasi pi!karze mieli pokaza' w meczu  
z Czechami na Euro 2012. A jak rzeczywi-
"cie by!o? Normalnie. 

To jednak normalno"' ze wszech miar 
po(%dana. W pierwszej chwili w uszy nie 
rzuca si# nic szczególnego. W przypadku 
taniego sprz#tu to b!ogos!awie&stwo. Mo-
(emy mie' nadziej#, (e po pi#tnastu minu-
tach brzmienie nam si# nie znudzi, a uszy 
nie poczuj% si# oszukane. Wielkiego wyra-
)nowania tu nie ma; "rednica jest troch# 

sucha, ale nie 
oczekujmy cudów od s!uchawek za 229 z!. 
Wa(ne, (e graj% równo i ca!kiem rzetelnie.

Gdzie" mi#dzy tymi odleg!ymi obszara-
mi kosmosu znajduje si# galaktyka o na-
zwie Sprz#t Hi-Fi, a w niej uk!ad planetar-
ny S!uchawki. Model Shibuya jest jednym 
z ta&szych w nowej, skierowanej do m!o-
dzie(y serii CitiScape. 

Wzornictwo oparto podobno na japo&-
skiej kulturze popularnej. Przeczyta!em 
równie(, (e mi#kkie poduszki automatycz-
nie dopasowuj% si# do kszta!tu g!owy i s% 
wyposa(one w funkcj# redukcji szumów, 
ale to tylko marketingowa paplanina na-
pisana przez ludzi, którzy nie maj% poj#cia  
o sprz#cie. Shibuya to proste s!uchawki 
bez bajerów, bez aktywnego systemu 
redukcji ha!asu, ale za to du(e, wzbu-
dzaj%ce zaufanie, komfortowe i – co 
dla m!odych ludzi powinno by' wa(-
ne – niedrogie. Jedynym zgrzytem jest 
bia!a pianka pod pa!%kiem, któr% kto" 
przycina! no(em kuchennym albo podob-
nym narz#dziem. Kiedy jednak za!o(ymy 
s!uchawki na g!ow# – pe!na wygoda. Do 
tego p!aski przewód, przypominaj%cy tro-

ch# kable Nordosta. Powia!o high-endem.

Brzmienie

M!odzie(owe Phi-
lipsy oferuj% zas- 
kakuj%co dojrza!e  

brzmienie. Nie ma tu jazgotu ani niena- 
turalnych efektów. Bas jest mo(e deli-
katnie uwypuklony, ale – po pierwsze – 
odbywa si# to w granicach normy, a po  
drugie – pasuje do przyjemnego charak-

teru s!uchawek. To dok!adnie ten 
rodzaj d$wi#ku, który akceptu-

jemy i lubimy od razu, a po 
kilku godzinach s!ucha- 
nia wcale nie mamy dosy'. 
+e za 1200 czy 600 z! mo(-
na to zrobi', to wiadomo, 
ale za 229 z!? Szacunek. 
Polecamy.

3KLOLSV�6KLEX\D

Cena: ����]ï
'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  10 Hz – 20 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 103 dB

Masa:  b.d.

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

3DQDVRQLF� 

RP-HTF600E-S

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  10 Hz – 28 kHz

Impedancja:  56 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 100 dB

Masa:  250 g

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

Panasonic  
RP-HTF600E-S 

Philips Shibuya 

+ROHQGHUVNL� 
NRQFHUQ�SURGXNXMH�

QLHPDO�ZV]\VWNR�� 
SRF]ÈZV]\�RG�ĝDUöZHN�� 
D�QD�DSDUDWDFK� 
UHQWJHQRZVNLFK� 
VNRñF]\ZV]\�
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S!uchawki prezentuj% si# elegancko, 
wr#cz szlachetnie, i to niezale(nie od wer-
sji kolorystycznej. Wykonano je z mate-
ria!ów niez!ej jako"ci. Wtyczka jest sztyw-
na, a i kabel nie nale(y do najcie&szych. 
Ciekawie wygl%da po!%czenie elementu 
dousznego z przewodem, otoczone gi#tk% 
warstw% gumy. Mamy 
do czynienia z produk-
tem wyj%tkowo solid-
nym, jak przysta!o 
na niemieck% )rm#.  
W pude!ku znajdzie-
my zestaw trzech nak!a-
dek dousznych oraz praktyczny 
futera!. 

W CX 300-II Precision zastoso-
wano asymetryczny przewód. Roz-
wi%zanie ma zarówno zalety, jak  
i wady. Przenoszony przez s!uchawki 
szum, wynikaj%cy z pocierania kabla 
o ubranie, jest tutaj zauwa(alny. Dla 

osób lubi%cych s!ucha' muzyki z wy(sz% 
g!o"no"ci% nie b#dzie to problem.

Brzmienie
W brzmieniu CX 300-II  

Precision górna cz#"' 
pasma jest wycofana – 
stoi pó! kroku za basem  
i "rednic%. Ta ostatnia jest 

mi!a, przyjemnie ciep!a. 
Gdyby d$wi#k wydobywa! 

si# z kolumn, mo(na by powie-
dzie', (e ma !agodne zabarwie-
nie. Równowaga tonalna zosta-
!a przesuni#ta w stron# niskich  

cz#stotliwo"ci, jednak odbywa si# 
to w sposób kontrolowany. Niskie 
tony do!adowano dok!adnie o tyle,  
o ile uszczuplono gór#. Ich jako"' jest 
jednak dobra. Bas jest g!#boki, mi#si-
sty i – jak wskazuje nazwa s!uchawek 
– precyzyjny. 

Dla w!a"cicieli odtwarzaczy oferuj%cych 
jasny, klarowny d$wi#k Sennheisery b#d% 
jednym z lepszych strza!ów w tym seg-
mencie cenowym. Mi!o"nikom doci%(o-
nego, mocnego brzmienia ten model na 
pewno przypadnie do gustu.

6HQQKHLVHU� 

&;�����,,�3UHFLVLRQ

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  19 Hz – 20 kHz

Impedancja:  16 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 113 dB

Masa:  b.d.

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

Sennheiser  
CX 300-II Precision 

&;�����,,�WR�PRGHO�]RSW\PDOL]RZDQ\�SRG�NÈWHP� 
ZVSöïSUDF\�]�RGWZDU]DF]DPL�03��&'�� 
L3RGDPL�L�L3KRQHĳDPL�

Philips SHQ4200 
6+4�����WR�VïXFKDZNL� 
VNRQVWUXRZDQH�]�P\ĂOÈ� 
R�VSRUWRZFDFK��3U]HNRQXMH� 
R�W\P�QLH�W\ONR�]GMÚFLH�DWOHW\� 
QD�RSDNRZDQLX��DOH�SU]HGH�
ZV]\VWNLP�SU]HP\ĂODQD� 
NRQVWUXNFMD��

Projektanci zadbali o trwa-
!o"' i komfort noszenia. 
S!uchawki wa(% zaledwie 
8 g, co – z pa!%kiem – jest 
imponuj%cym wynikiem. 
Silikonowe wk!adki "wietnie 
dopasowuj% si# do wn#trza 
ucha, dobrze t!umi%c d$wi#-
ki otoczenia. Z rozmiarem 
nak!adek nie powinno by' 
problemów. W opakowaniu 
znajdziemy trzy komplety (S, 
M, L). Komfort u(ytkowania 
jest jedn% z najwi#kszych za-
let tych s!uchawek. Je"li chodzi 
o trwa!o"', wspomnijmy o kilku rzeczach. 
Przewód zosta! wzmocniony kewlarem,  

a wtyczka wygl%da solid-
nie. Philipsom deszcz i pot nie-

straszne. Mo(na je zabra' na trening  
w ka(dych warunkach. Dla bezpiecze&-
stwa u(ytkownika cz#"' pa!%ka pokryto 
materia!em odblaskowym.

Zastrze(enia budzi jedynie szeroko"' 
pa!%ka. Mo(e by' niewygodny dla osób  
o ma!ych g!owach. Zaczepy na ucho nie 
s% regulowane, jak cho'by w SQH3200. Te 
s!uchawki warto przymierzy' przed za-
kupem. Z do!%czonych akcesoriów znaj-
dziemy tu jedynie ma!y futera! podró(ny. 
Innych gratisów nie ma.

Brzmienie

Efektem pracy 9-mm prze-
twornika jest do"' szybki i dy-

namiczny, ale, niestety, niezbyt 
wyrównany d$wi#k. Do podbitego 
basu, który dominuje nad reszt% pasma, 
dodano w pakiecie szar% i wycofan% gór#. 

*rednica jest natomiast czysta i natu-
ralna, a do tego bogata w detale. Nale(y  

jednak wzi%' pod uwag#, (e to s!uchaw-
ki dla sportowców. Mo(e wi#c taka pre-

zentacja brzmienia jest celowym za- 
biegiem, maj%cym ich zmotywowa' 

do wi#kszego wysi!ku? SHQ4200  
to pozycja dla osób lubi%cych  
ruch przy akompaniamencie 
mocnego basu.

3KLOLSV�SHQ4200

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  15 Hz – 22 kHz

Impedancja:  16 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 102 dB

Masa:  8 g

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���



6ïXFKDZNL ��������]ï�

�� ZZZ�KIP�SO

.�����]DSURMHNWRZDQR�WDN��E\� 
SU]\FLÈJQÈÊ�IDQöZ�ğUP\�$SSOH�� 
1LH�GODWHJR��ĝH�RGPöZLÈ�ZVSöïSUDF\� 
]H�VSU]ÚWHP�LQQHM�PDUNL��3RZRGHP� 
MHVW�SLORW�]�PLNURIRQHP�]DZLHV]RQ\� 
QD�NDEOX�

Sterowanie dzia-
!a sprytnie. Mimo (e znaj-

dziemy jedynie trzy przyciski, dano 
nam du(% kontrol# nad urz%dzeniem. Dwa 

skrajne s!u(% do regulacji g!o"no"ci, nato-
miast "rodkowy odpowiada za cztery inne 
funkcje. Jednorazowe naci"ni#cie oznacza 
play/pause lub odebranie rozmowy, dwu-
krotne przenosi do nast#pnego utworu,  
a trzykrotne oznacza powrót do poprzed-
niego nagrania. Co ciekawe, pilot spraw-

dzi! si# równie( w kon)guracji z iPo-
dem Shu,e trzeciej generacji.

Brzmienie

O ile w K 328 nie mo(na narze-
ka' na funkcjonalno"' czy wygo-

d# u(ytkowania, to z brzmieniem 
nie jest ju( tak ró(owo. Pasmo przyj-

muje kszta!t du(ej litery „U”. *redni-
ca znajduje si# w g!#bokim do!ku. Do-
piero wraz z oddalaniem si# od niej  
nat#(enie d$wi#ku ro"nie, praktycznie a( 
po same skraje pasma. 

Najni(szy bas, którym s!uchawki obda-
rzaj% nas hojnie, nieraz wpada w dudnie-
nie. Góra tak(e nie zna lito"ci. Najcz#"ciej 

tnie utwory bez opami#tania. Wysokie 
tony s% przejrzyste i szczegó!owe, ale zosta-
!o to osi%gni#te poprzez sztuczne podbicie 
tego fragmentu. Szkoda, (e równowaga 
tonalna zosta!a zachwiana, bo "rednica 
pasma brzmi dobrze. Mo(e nawet by!aby 
najwi#ksz% atrakcj% tych s!uchawek, gdy-
by by!o jej wi#cej. O wiele wi#cej. 

Zalet% K 328 jest przestrze& – du(a  
i wychodz%ca z wn#trza czaszki bez 
sztucznych efektów powoduj%cych uczu-
cie zagubienia.

AKG K 328 

AKG .����

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  13 Hz – 22,5 kHz

Impedancja:  16 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 121 dB

Masa:  4 g

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

7H�PDOHñVWZD�]URELï\�QD�PQLH� 
SR]\W\ZQH�ZUDĝHQLH�� 
:LDGRPR��ĝH�]D�WDNLH�SLHQLÈG]H� 
QLH�GRVWDQLHP\�PHWDOX�L�VNöU\�� 
DOH�QDXV]QLNL�]DSURMHNWRZDQR� 
]�P\ĂOÈ�R�VïXFKDQLX�PX]\NL� 
QD�VSDFHU]H�F]\�Z�DXWREXVLH�� 
:�WDNLFK�]DVWRVRZDQLDFK�]DOHWÚ�
VWDQRZL�QLVND�PDVD��

Mamy tu elastyczny pa!%k i ob-
rotowe muszle, umo(liwiaj%ce 
z!o(enie s!uchawek na p!asko  
i schowanie ich do plecaka. 
S% tak leciutkie i gi#tkie, (e 
nie powinno im si# nic sta', 
nawet je"li w owym plecaku 
znajd% si# ci#(kie zakupy.

HD 219 to zamkni#-
te s!uchawki nausz-
ne. Oznacza to, (e nie 
obejmuj% ca!ych ma!-
(owin, ale dopasowuj% 
si# do nich na tyle do-
brze, (e t!umi% znaczn% 
cz#"' d$wi#ków z zewn%trz. 

Muszle wyko&czono deli-
katn% w dotyku sztuczn% skór%, 

a "rodkow% cz#"' o "rednicy oko!o 2,5 cm 
pokrywa jedynie materia!owa siateczka. 
W górnej cz#"ci pa!%ka równie( znajdzie-
my pasek z mi#kkiej skóry. Kabel wypro-
wadzono z lewego nausznika. Wszystko 

to sprawia, (e nosi si# je bardzo 
wygodnie. Sprawdzaj% 

si# zarówno w domu, 
jak i w tramwaju. 

Pod wzgl#dem 
komfortu u(yt-
kowania nie-
wiele ust#puj% 
np. ekskluzyw-
nym B&W P5  
i to wcale nie jest 
(art. Je"li chodzi 

o szczegó!y tech-
niczne, producent 

chwali si# zastoso-
waniem neodymo-

wych magnesów.

Brzmienie

HD 219 stawiaj% na szyb-
ko"' i czytelno"'. Uprzy- 
wilejowanym zakresem jest 

"rednica oraz obszar, w którym 

!%czy si# ona z wysokimi tonami. Dzi#ki 
temu brzmienie staje si# napowietrzone  
i wyraziste. W zakresie niskich tonów 
kontrola jest wa(niejsza od g!#bi. Troch# 
je to odchudza, ale przynajmniej nic si# 
nie ci%gnie i nie spowalnia rytmu. Prze-
strze& i dynamika – mocna czwórka.

Podsumowuj%c, HD 219 to fanta-
stycznie wygodne i uczciwie wycenione  
s!uchawki. Je"li uda si# do!adowa' nis- 
kie tony za pomoc% korektora, b#dzie  
super.

Sennheiser HD 219 

6HQQKHLVHU�HD 219

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  19 Hz – 21 kHz

Impedancja:  16 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 108 dB

Masa:  b.d.

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���
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%LRUÈF�GR�UÚNL�NROHMQ\�PRGHO�$.*�� 
PRĝQD�RGQLHĂÊ�ZUDĝHQLH��ĝH�]RVWDï�
]DSURMHNWRZDQ\�GR�ZVSöïSUDF\� 
]H�VSU]ÚWHP�SU]HQRĂQ\P�

Mimo du(ych muszli s!uchawki s% lekkie 
i dobrze le(% na g!owie, a przepuszczaj%ce 
powietrze, mi!e w dotyku wyko&czenie po-
duszek sprawia, (e przy d!u(szym u(ytko-
waniu skóra nam si# nie poci. Du(e muszle 
nie maj% problemów z obj#ciem wyro"ni#-
tych ma!(owin. Zastosowano tu rozci%ga-
ny pasek, który dopasuje si# do rozmiaru 
czaszki. To sprawia, (e K 514 mkII mog% 
by' cz#sto zak!adane i zdejmowane bez 
dodatkowych manewrów, przymierza-
nia, dociskania itd. Za u(ytkowaniem ich  
w domu przemawiaj% trzy rzeczy: pó!-
otwarta konstrukcja, du(e gabaryty pa!%ka 
i samych nauszników oraz d!ugo"' prze-
wodu wyprowadzonego z lewej muszli. 

Trzy metry to troch# za du(o jak na s!u-
chawki spacerowe. Mimo to widzia!em je 
kilka razy na uszach innych klientów war-
szawskiego ZTM-u. A (e s% du(e i przy-
ci%gaj% wzrok, to inna sprawa. O jako"ci 
wykonania mo(na powiedzie', (e nie s% 
to s!uchawki przeciwpancerne. Dwucz#-

"ciowy pa!%k jest jednak 
elastyczny. Mimo braku 
mo(liwo"ci sk!ada-
nia nauszników, nic 
z!ego nie powinno 
im si# sta' nawet  
w ciasnej torbie.

Brzmienie

K 514 mkII ofe- 
ruj% d$wi#k przejrzysty, 
detaliczny i nieco rozja"- 
niony. Od razu wiadomo, 
na czym najbardziej im zale(y. 
Konstruktorzy po!o(yli nacisk na 
wierne odtworzenie góry pasma, szybko"' 
i blask. Wysokich tonów jest odrobin# za 
du(o, ale mi to nie przeszkadza!o, ponie-
wa( w tym przypadku jako"' nad%(a za 
ilo"ci%. Krótko mówi%c, góra jest napraw-
d# dobra – czysta, b!yszcz%ca i odpowied-
nio wyko&czona. *rednica tak(e stawia na 
czytelno"'. Bas w pierwszej chwili wydaje 
si# szczup!y, ale to tylko pozory. Ma nie-
mal subwooferowy zasi#g, ale nie pom-
puje decybeli bez sensu. I za to nale(% mu 
si# brawa. K 514 mkII to "wietny stosunek 
jako"ci do ceny!

'HQRQ\�]ZUDFDMÈ�XZDJÚ�QLHW\SRZ\P�
NÈWHP�VNïDGDQLD�QDXV]QLNöZ�RUD]�
NV]WDïWHP�SDïÈND��3URMHNWDQFL�FK\ED�
]DLQVSLURZDOL�VLÚ�NV]WDïWHP�JïRZ\�%XNL�
�WHM�]�ķ0XPLQNöZĵ���DOH�QDV�LQWHUHVXMH�
WR��ĝH�$+�'����GREU]H�GRSDVRZXMÈ�VLÚ�
GR�F]DV]NL�VïXFKDF]D��

S!uchawki s% lekkie, a nacisk na uszy nie-
wielki. Dzi#ki temu nie powinni"my odczu-
wa' dyskomfortu, ale trzeba zaznaczy', (e 
izolacja od ha!asu otoczenia równie( nie jest 
idealna. Podejrzewam, (e to za spraw% nie-
co za twardych poduszeczek obitych czym"  
w rodzaju pozaginanej sztucznej skóry. Gdy-
by by!y bardziej elastyczne, by' mo(e szczel-
niej przylega!yby do g!owy. Wracaj%c do za-
let, plus nale(y si# niedrogim Denonom za 
szeroki zakres regulacji pa!%ka i mo(liwo"' 
z!o(enia nauszników na p!asko. Jako"' ma-
teria!ów – bez sza!u. Producent informuje, 
(e w tym modelu zastosowano 42-mm prze-
tworniki i system kompensacji akustycznej, 

który wyrównuje 
ci"nienie przed i za 
membran%. 

Przewód 
dostosowano do 
sprz#tu przeno"nego 
i wyposa(ono w pilot 
z mikrofonem, dzi#ki 
któremu mo(na rozma-
wia' bez wyjmowania 
telefonu z kieszeni.

Brzmienie

AH-D310 oferuj% poprawn% równowag# 
tonaln% i ca!kiem naturaln% barw#. Mo(e 
si# podoba' prezentacja ich "rodkowej cz#-
"ci. Trzeba jednak zaznaczy', (e Denony 
brzmi% cokolwiek specy)cznie w pewnych 
aspektach. 

Pierwszym jest bas, graj%cy g!ównie 
swym pogrubionym "rodkowym zakre-
sem. Drugim – co" w rodzaju lekkiego 
pog!osu wp!ywaj%cego na przestrze&. 

AKG K 514 mkII 

6ïXFKDZNL ��������]ï

AKG .�����PN,,

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  RWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  16 Hz – 22 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 107 dB

Masa:  190 g

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

Denon AH-D310 

'HQRQ�AH-D310

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  10 Hz – 22 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 105 dB

Masa:  b.d.

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���



6ïXFKDZNL ��������]ï�
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53�+7;�$�WR�FRĂ�GOD�DPDWRUöZ�VW\OX�
UHWUR��1LH�ZLHP��F]\�SURMHNWDQFL�W\FK�
VïXFKDZHN�LQVSLURZDOL�VLÚ�ODWDPL������ 
DOH�]�SHZQRĂFLÈ�SDVRZDï\E\�RQH� 
GR�URZHUX�]�ZLHONLPL�NRïDPL� 
L�ZLNOLQRZ\P�NRV]\NLHP�

To jednak ma!e piwo w porównaniu  
z jako"ci% wykonania. Wielu producentów 
za te pieni%dze jest w stanie zaoferowa' 
jedynie trzeszcz%ce zabawki z plastiku. Tu-

taj pa!%k wykonano z dwóch metalowych 
pr#tów, które s% równie( mocowaniem 
nauszników. Obie muszle mo(na po nich 
przesuwa' p!ynnie, jak po szynach. Pa!%k 
wyko&czono sztuczn% skór%, podobnie jak 
du(e, komfortowe muszle, obejmuj%ce ca!e 
ma!(owiny.

RP-HTX7A to konstrukcja zamkni#ta. 
Patrz%c na cen#, spodziewa!em si#, (e t!u-
mienie ha!asu b#dzie znikome, ale nie – 
s!uchawki radz% z tym sobie bardzo dobrze. 
Kabel wyprowadzono z lewego nausznika  
i zako&czono ma!ym jackiem. Najwyra$-
niej opracowano ten model g!ównie z my"l%  
o sprz#cie przeno"nym. Ze wszystkich ta-
nich s!uchawek w te"cie te s% chyba najwy-
godniejsze i najlepiej si# spisuj% w mie"cie.

Dobry d$wi#k maj% zapewni' 40-mm 
przetworniki. Oprócz widocznej na zdj#-
ciach bieli, dost#pne s% jeszcze trzy kolo-
ry: zielony, ró(owy i jasnoniebieski.

Brzmienie

Charakter Panasoniców przypomina to, 
co prezentuj% Kossy Porta Pro. D$wi#k bu-

duj% podkre"lone skraje pasma, a "rednica 
jest swego rodzaju !%cznikiem pomi#dzy 
nimi i nie stanowi najwa(niejszego punk-
tu programu. Muzyka brzmi wyj%tkowo 
efektownie, cho' nie do ko&ca naturalnie. 
Na szcz#"cie przek!amanie nie razi, a ja-
ko"' niskich i wysokich tonów – jak na 
ten segment cenowy – jest wysoka. Oczy-
wi"cie wola!bym, (eby d$wi#k by! bardziej 
liniowy, ale i tak mi si# podoba!. *wietne 
s!uchawki na spacer.

6HQQKHLVHU\�&;����V�VNLHURZDQR� 
GR�RGELRUFöZ�NRU]\VWDMÈF\FK� 
]�SU]HQRĂQ\FK�RGWZDU]DF]\�PX]\NL��

Dot%d wi#ksi gracze na rynku s!uchawek 
dousznych projektowali je tylko z my"l%  
o produktach )rmy Apple. Tutaj mamy do 
czynienia z uniwersalnym modelem, z któ-
rego mog% korzysta' posiadacze wszyst-

kich licz%cych si# platform: iOS-a, An-
droida, Windowsa Phone 

oraz Blackberry. Producent udost#pnia na 
stronie internetowej list# sprz#tu kompa-
tybilnego z tym modelem. Je(eli zapomni-
my sprawdzi' t# informacj# przed wizyt%  
u dystrybutora – nie ma problemu. Po-
przez zeskanowanie kodu QR, umieszczo-
nego na opakowaniu, mo(na si# upewni', 
czy wszystko b#dzie dzia!a' równie( z na-
szym telefonem. Oczywi"cie ze wzgl#du 
na funkcjonalno"', model ten wyposa(o-
no w pilot z mikrofonem wbudowanym  
w kabel.

CX 275s to drobne s!uchaw- 
ki dokana!owe. Projektan-
ci postawili na elegan- 
cj# i wygod#. W pude!-
ku, poza pokrowcem do  

przechowywania s!uchawek  
i kablem adaptera, znajdzie-
my zestaw trzech wk!adek. 

Brzmienie

D$wi#k CX 275s jest bardzo efektowny, 
cho' nie do ko&ca zgodny z ide% wysokiej 
wierno"ci. Bas zosta! podbity, przez co 
ca!okszta!t straci! na naturalno"ci. Doci%-

(enie niskich tonów sprawia, (e wokale 
brzmi% grubiej ni( w rzeczywisto"ci, a ko-
biece g!osy wypadaj% nieco nosowo. 

Przeciwwag% dla tej basowej ob)to"ci s% 
detaliczne i konkretne wysokie tony. Góra 
pasma mo(e czasem zapiszcze', ale na 
pewno nie umknie nam (aden szczegó!.  
Z CX 275s polubi si# wiele zielonych ro-
botów i nadgryzionych jab!ek, a przede 
wszystkim – ich w!a"ciciele. S!uchawki 
godne uwagi.

Sennheiser CX 275s  

3DQDVRQLF�RP-HTX7A

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  7 Hz – 22 kHz

Impedancja:  40 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 99 dB

Masa:  153 g

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

6HQQKHLVHU�&;����V�

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  17 Hz – 23 kHz

Impedancja:  16 1
6NXWHF]QRĂÊ��� b.d.

Masa:  15 g

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

Panasonic RP-HTX7A 
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.XSXMÈF�VïXFKDZNL�]D�����]ï�� 
PRĝQD�PLHÊ�QDG]LHMÚ��ĝH�QLH�W\ONR� 
EÚG]LH�WR�SURGXNW�Z\VRNLHM�MDNRĂFL�� 
DOH�ĝH�Z�NRPSOHFLH�]QDMG]LHP\� 
NLOND�SU]\GDWQ\FK�DNFHVRULöZ�

W przypadku MM 50 w zasadzie do-
stajemy go!e s!uchawki – z wyposa(enia 
dodatkowego otrzymujemy tylko dwa 
komplety gumeczek na zmian#. +eby cho-
cia( dodano jaki" woreczek ze "ci%gaczem, 
przed!u(acz kabla, cokolwiek... Pozostaje 
mie' nadziej#, (e producent wpompowa! 
wszystkie fundusze w obudowy i prze-
tworniki.

Na stronie Sennheisera nie znajdziemy 
jednak (adnych informacji na ten temat. 
Firma podaje jedynie podstawowe dane 
techniczne, d!ugo"' kabla i rodzaj wty-
ku, zachwalaj%c przy tym brzmienie opi- 
sywanego modelu. Co ciekawe, spor%  
cz#"' tego opisu zajmuje akapit o wysokiej 
klarowno"ci g!osów w trakcie rozmów  

telefonicznych. MM 50 przystosowano 
bowiem do wspó!pracy z iPhone’em. Ob-
s!ug# ma u!atwi' umieszczony na kablu 
mikrofon z przyciskiem do odbierania 
po!%cze&. To eleganckie i porz%dne s!u-
chawki, ale na pierwszy rzut oka trudno 
znale$' usprawiedliwienie ich do"' wy-
sokiej ceny.

Brzmienie

Pierwsze pozytywne wra(enie 
to prawid!owa równowaga tonal-
na. Drugie – czytelno"' "rednich  
i wysokich tonów, która w du(ym 
stopniu mo(e wynika' z uwypuklenia 
prze!omu tych zakresów. Na szcz#"cie  
odchy!ka nie jest du(a i nie czyni brzmie-
nia sp!aszczonym. Niskie tony stawiaj% 
przede wszystkim na kontrol#. Nie ma tu 
dudnienia lub prze!adowania. A mimo to 
MM 50 nie graj% porywaj%co. 

Sennheiser MM 50 

0RGHO�.�����MHVW�GRVWÚSQ\�Z�GZöFK�
ZDULDQWDFK��/(�F]\OL�/LPLWHG�(GLWLRQ� 
RUD]�'-��7HQ�SLHUZV]\�Z\VWÚSXMH� 
Z�NLONX�ZHUVMDFK�NRORU\VW\F]Q\FK�� 
]�FKDUDNWHU\VW\F]QÈ��RGZUöFRQÈ�OLWHUÈ�
ķ<ĵ�QD�PXV]ODFK��.OXERZÈ�RGPLDQÚ�
PRĝQD�GRVWDÊ�W\ONR�Z�NRORU]H�F]DUQ\P��

K 518 DJ zosta!y zaprojektowane tak, 
aby uzyska' najwi#kszy poziom decybeli  
z jak najmniejszych nauszników. Produ-
cent nie owija w bawe!n# i jasno daje do 
zrozumienia, (e zale(a!o mu na dynamice 
i uderzeniu basu. W izolacji od zewn#trz-
nego ha!asu maj% pomóc grube poduszki 
wyko&czone sztuczn% skór%. Rzeczywi"- 
cie, odg!osy dobiegaj%ce do nas z otocze-
nia b#d% znacznie wyt!umione, ale cen%, 
jak% musimy za to zap!aci', jest spory na-
cisk na g!ow#. 

Muszle mo(na z!o(y' na p!asko lub  
obróci' o niemal dowolny k%t. Jako (e  
K 518 DJ s% s!uchawkami nausznymi, nie 
obejmuj% uszu ca!kowicie. A przynajmniej 
nie wysz!o im to z moimi. Na moj% g!ow# 
okaza!y si# po prostu za ma!e. Nie wiem, 
jak to jest, (e z wieloma innymi modela-
mi AKG nie mia!em takich problemów. 

Testowane po s%siedzku K 420 s% jednymi  
z najwygodniejszych s!uchawek do sprz#-
tu przeno"nego, jakie w ogóle mia!em  
na g!owie. Tymczasem z modelem „di-
d(ejskim”, cho'bym nie wiem, jak si# si!o-
wa!, i tak nie by!o dobrze.

Brzmienie

Brzmienie okaza!o si#  
podobne do tego, któ-
re zaprezentowa!y 

K 420, tylko tu zosta!o jeszcze bardziej 
do!adowane w zakresie basu. Gór# pasma 
przykr#cono natomiast o pó! stopnia, co 
spowodowa!o zachwianie równowagi to-
nalnej na korzy"' basu. Zdecydowanie 
najlepsze wra(enie robi "rednica – barw-
na, przyjemna, chcia!oby si# powiedzie': 
pastelowa. Aby si# ni% cieszy', trzeba jed-
nak spe!ni' dwa warunki.

Po pierwsze, ma!a g!owa; po drugie,  
odtwarzacz o jasnym i szybkim brzmieniu. 

Je"li macie obie te rzeczy, z K 518 DJ  
b#dzie brzmieniowy sukces.

AKG K 518 DJ 

AKG .�����'-�

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  16 Hz – 24 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 115 dB

Masa:  150 g

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

6ïXFKDZNL ��������]ï

6HQQKHLVHU�00���

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  18 Hz – 22 kHz

Impedancja:  16 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 106 dB

Masa:  7 g

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���
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S!uchawki s% ma!e  
i lekkie, ale wydaj% si# wytrzyma!e. Pod 
plastikowymi elementami kryje si# meta-
lowy pa!%k, a obicia muszli tak(e s% meta-
lowe. Konstrukcja jest podobna do AKG 
K 450, ale nie wdawajmy si# w dywagacje, 

kto kogo podgl%-
da! i czy rzeczywi"cie. 

Gdyby to by!y telefony ko-
mórkowe, ka(da z )rm chcia-

!aby opatentowa' okr%g!y kszta!t 
nauszników albo muszle sk!adane do we-

wn%trz, ale, na szcz#"cie, w naszej bran(y 
jeszcze do tego nie dosz!o. 

Podobnie jak w AKG, obicia s% mi#kkie, 
przez co nawet d!u(szy ods!uch nie stano-
wi problemu. DTX 501 s% wygodne, do-
k!adnie wykonane i ca!kiem dobrze izolu-
j% od ha!asów otoczenia. W opakowaniu 
znajdziemy twardy futera! podró(ny. Dla 
niektórych to nieistotny detal, a dla in-
nych wa(ny element wyposa(enia. Tak czy 
inaczej, w swojej cenie DTX 501p wydaj% 

si# propozycj% godn% uwagi i to zanim za-
!o(ymy je na uszy.

Brzmienie

Nijak nie mo(na tych s!uchawek skryty-
kowa'. Male&kie nauszniki na sk!adanym 
pa!%ku graj% naturalnie i zdrowo, anga(uj% 
w s!uchanie i nie m#cz% nawet po kilku go-
dzinach. DTX 501p s% nie tylko bezb!#dne 
(w tym segmencie cenowym), ale te( daj% 
si# lubi'. Maj% troch# przyjemnego ciep!a, 
z niczym nie przesadzaj% i umiej#tnie !%-
cz% przejrzysto"' z !agodno"ci%.

Beyerdynamic  
DTX 101IE 

Beyerdynamic  
DTX 501p

%H\HUG\QDPLF� 

'7;����S��

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  20 Hz – 20 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 104 dB

Masa:  120 g

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

'7;����S�WR�FLHNDZH�
VïXFKDZNL�SU]H]QDF]RQH� 

GR�ZVSöïSUDF\�]�XU]ÈG]HQLDPL�
SU]HQRĂQ\PL��SRUWDEOH��� 
R�F]\P�LQIRUPXMH�OLWHUND�
ķSĵ�Z�V\PEROX��

3R�RWZDUFLX�SXGHïND�]�'7;����,( 
QLH�ZLGDÊ�ĝDGQHM�LVWRWQHM�UöĝQLF\� 
SRPLÚG]\�W\P�PRGHOHP��
D�RF]NR�QLĝV]\P�� 
'RVWDMHP\�VïXFKDZNL��NWöUH� 
Z\JOÈGDMÈ�QLHPDO�WDN�VDPR�

Jedyn% ró(nic% jest kolor. Tu 
zdecydowano si# na eleganck% czer& po-
!%czon% z szarymi wstawkami. Nie jest 
to produkt, po którym wida', (e kosztu-
je prawie 300 z!. Nie ma tu szlifowanego 
metalu ani innych dodatków.

Brzmienie

D$wi#k DTX 101IE okaza! si# zdrowy, 
zrównowa(ony i pozbawiony wi#kszych 

wad. W!a"ciwie jedynym od-
st#pstwem od neutralno"ci jest 
nieco wyeksponowany bas. 
By' mo(e to za du(e s!owo, 
bo kojarzy si# z niepotrzeb-
nym buczeniem, czego tu nie 
u"wiadczymy. Do samej jako-
"ci niskich tonów nie ma co 

zg!asza' zastrze(e&. Jest 
ich jedynie nieco wi#cej, 
ni( powinno. Na wi#k-
szo"ci p!yt nie stanowi 

to problemu. Dopiero, gdy 
w!%czymy utwory, w których nie 

(a!owano elektroniki (na przyk!ad „An-
gel” Massive Attack), nadmiar do!u mo(e 
si# dawa' we znaki.

O pozosta!ych aspektach brzmienia 
mo(na napisa' krótko: wszystko jest  
w najlepszym porz%dku. Mamy do czy- 
nienia z naturaln% barw% oraz brakiem 
nierówno"ci w "rodkowej i najwy(szej 

cz#"ci pasma. W!a"nie z tych wzgl#dów 
Beyerdynamiki DTX 101IE powinny 
przypa"' do gustu ka(demu. Nie ma tu 
nienaturalnych efektów przestrzennych, 
obecnych w DTX 71IE. Nie uda!o si# 
przy!apa' tego modelu na wi#kszych nie-
doci%gni#ciach.

Na pochwa!# zas!uguje tak(e szcze- 
gó!owo"'. Góra nie m#czy, a jednak  
detale i drobne zdarzenia s% widoczne  
jak na d!oni. Trzeba by' gotowym na  
poznanie prawdy o utworze i jako"ci  
realizacji. DTX 101IE to prawdziwa  
pere!ka.

%H\HUG\QDPLF� 

DTX 101IE 

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�

Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  10 Hz – 23 kHz

Impedancja:  12 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 102 dB

Masa:  11 g

2FHQD�

1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���


