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Test s∏uchawki

W kwietniu 2007 roku
na ∏amach
„Hi-Fi i Muzyki”
ukaza∏ si´ test
s∏uchawek z aktywnà
redukcjà szumu.
Uczestniczy∏y w nim
zaledwie trzy modele
i wtedy by∏y to bodaj
jedyne tego typu
nauszniki dost´pne
na polskim rynku.
Mariusz Zwoliƒski

Od

tamtej pory pojawi∏o si´
ich znacznie wi´cej, a weterani zaczynajà byç zast´powani nowszymi modelami. Jeden
z nich trafi∏ w∏aÊnie do redakcji.
QuietComfort 15 to absolutna nowoÊç
w ofercie Bose. Mo˝ecie byç pewni, ˝e ten
artyku∏ jest jednym z pierwszych w prasie
Êwiatowej, o ile nie pierwszym w ogóle.
„Pi´tnastki” wyglàdajà identycznie jak
QuietComfort 2. Tyle samo te˝ kosztujà,
nie b´dzie wi´c niespodziankà, ˝e zastàpià starszy model. Ale czy sà od niego lepsze? By odpowiedzieç na to pytanie, po
prostu wypo˝yczy∏em oba zestawy i je porówna∏em.

Budowa
QuietComfort 15 to nauszna konstrukcja zamkni´ta. Du˝e muszle sku-

tecznie izolujà od otoczenia, a mi´kka
sztuczna skóra, którà je wy∏o˝ono, podnosi komfort u˝ytkowania. Obciàgni´ty
identycznym tworzywem pa∏àk wykonano z twardego plastiku i wzmocniono
stalowà spr´˝ynà. Na prawej muszli znajduje si´ ma∏y prze∏àcznik, sygnalizujàcy
prac´ uk∏adu redukcji zak∏óceƒ. W pozycji „zero” s∏uchawki milczà jak g∏az,
a muzyk´ s∏ychaç dopiero po w∏àczeniu
uk∏adu. Do zasilania s∏u˝y jedna bateria
AAA (cienki paluszek), która powinna
wystarczyç na ok. 30 godzin pracy. Drugi prze∏àcznik, umieszczony na kabelku, zmienia charakter pracy s∏uchawek
w zale˝noÊci od tego, czy u˝ywamy ich
na ziemi, czy pod∏àczamy w samolocie.
Wprawdzie QuietComfort 15 kosztujà
blisko 1400 z∏, ale tzw. wartoÊç postrzegana lokuje je w towarzystwie chiƒskich wy-
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Test s∏uchawki

Wra˝enia ods∏uchowe

Razem ze s∏uchawkami
dostajemy przed∏u˝acz
i samolotowà przejÊciówk´.

nalazków ze sklepu komputerowego,
choç mo˝e dzi´ki marce „Bose” na muszlach przypadkowi obserwatorzy wycenià
je wy˝ej. To akurat nie problem, poniewa˝ tym, za co dr Amar Bose ka˝e sobie
p∏aciç, nie jest poz∏ota, lecz rozwiàzania
techniczne.

Wprawdzie s∏uchawki, jak sama nazwa
wskazuje, s∏u˝à do s∏uchania muzyki,
ale modele z aktywnà redukcjà zewn´trznych zak∏óceƒ sprawdzà si´
tak˝e w roli stoperów izolujàcych od
ha∏asów otoczenia. Starsze QuietComfort 2 niemal ca∏kowicie oddziela∏y od Êwiata zewn´trznego.
To „niemal” jest wa˝ne, bowiem
„pi´tnastki” idà o krok dalej.
Przeprowadzajàc test, najpierw
pojeêdzi∏em po mieÊcie z „dwójkami” na g∏owie, by wy∏apaç ich najbardziej charakterystyczne cechy.
Otó˝ zauwa˝y∏em, ˝e z w∏àczonym
trybem redukcji, ale bez w∏àczonej
muzyki s∏yszalne by∏y odg∏osy dzwonków telefonów komórkowych, klaksony samochodów, zapowiedzi
spikera w metrze i tramwajach, a nawet szelest suchych liÊci gniecionych
w d∏oniach. Natomiast
odg∏osy samochodowych
silników, ryk motocykli
czy hurgot rozklekotanych
wagoników podziemnej
kolejki by∏y odsiewane skuteczniej ni˝ napalona gawiedê przed
najmodniejszym nocnym klubem. Stojàc

Bose QuietComfort 15

przed przejÊciem dla pieszych i patrzàc
na rzek´ aut sunàcych metr ode mnie,
s∏ysza∏em szmer nie g∏oÊniejszy ni˝ dochodzàcy zza zamkni´tych okien. Czyli
by∏o nieêle.
W analogicznych warunkach terenowych „pi´tnastki” dzia∏a∏y efektywniej
i niwelowa∏y wi´cej ha∏asów. W rezultacie niemo˝ebnie jarmolàce si´ rosyjskie
wagoniki metra sun´∏y cichutko, jak
unoszone na magnetycznej poduszce.
Klaksony tràbi∏y ciszej, telefony komórkowe dzwoni∏y jak spod grubej ko∏dry
i generalnie na Êwiecie zrobi∏o si´ zdecydowanie spokojniej. Ale zmiany by∏y s∏yszalne nie tylko w centrum ha∏aÊliwej
aglomeracji. Siedzàc w pracy, w klimatyzowanym pomieszczeniu, na∏o˝y∏em na
g∏ow´ nowe Bose, w∏àczy∏em uk∏ad Acoustic Noise Cancelling i natychmiast otoczy∏a mnie aksamitna, niezmàcona cisza.
Posiedzia∏em tak kwadrans i gdy zdjà∏em
s∏uchawki, natychmiast zosta∏em zbombardowany kakofonià dêwi´ków dochodzàcych z klimatyzatora, samochodów
sunàcych za oknem, skrzypiàcego krzes∏a
i przewracanych kartek. Mo˝e troch´
dramatyzuj´, ale ró˝nica by∏a du˝a.
Czy równie˝ brzmienie uleg∏o poprawie w porównaniu z QuietComfort 2?
Dêwi´k tamtych s∏uchawek opisa∏em
jako otwarty, szczegó∏owy, ale jednoczeÊnie plastyczny i obdarzony krwistym
basikiem. Nowy model zaprezentowa∏
innà szko∏´. Dêwi´k okaza∏ si´ detaliczny, wr´cz techniczny, zaÊ równowaga tonalna wyraênie przesun´∏a si´ w gór´.
Zmiany by∏y wyraêne w ca∏ym zakresie
akustycznym. RozdzielczoÊç Êrednich
i wysokich tonów w niczym nie ust´powa∏a Sennheiserom HD600, natomiast
bas zosta∏ lekko odchudzony. Zyska∏ za
to na zró˝nicowaniu barw i zwinnoÊci.
W pierwszej chwili poczu∏em nawet niedosyt, ale póêniej doceni∏em jakoÊç niskich tonów. Je˝eli chodzi o stereofoni´,
to pozorne êród∏a dêwi´ków swobodnie lewitowa∏y na zewnàtrz muszli, a wymyÊlne sztuczki realizatorów zosta∏y
wiernie oddane.

Konkluzja
Ponoç lepsze jest wrogiem dobrego.
Wprawdzie do niesamowitych QuietComfort 3 „pi´tnastkom” jeszcze troch´
brakuje, ale widaç, ˝e konstruktorzy
Bose nie marnowali czasu. Boj´ si´ myÊleç, czym zastàpià topowe modele, ale to
jeszcze nie w tym roku.

Bose QuietComfort 15
W sztywnym etui
zmieszczà si´ s∏uchawki,
akcesoria i odtwarzacz MP3.

Dystrybucja:
Cena:

Bose Polska
1399 z∏
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