Test odtwarzacze MP3

Nowa
fala
System
Beyerdynamic DT 990 Pro,
Philips SHS8200/10
Vans Trujillo TNT4
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Cowon E2
W

rażenia organoleptyczne sugerują, że
raczej to drugie. Obudowę wykonano z metalu. Przypomina elegancki brelok
z kilkoma przyciskami i gniazdem na słuchawki. Podobnie jak w pierwszych wersjach
iPoda Shuffle nie znajdziemy tu wyświetlacza. Niektórzy uznają to za anachronizm, ale
znam też wielu zwolenników takiego rozwiązania. Minimalizm służy skupieniu się na
muzyce, a nie animacjach w menu.
Jak się okazuje, brak displayu nie utrudnia obsługi. Ba, w E2 łatwiej mi było wybrać

konkretny utwór niż w niektórych urządzeniach z dużymi
ekranami. System ładowania
plików i przeskakiwania między
folderami jest bardzo prosty. Przeszkadzały mi jedynie wysokie piknięcia towarzyszące każdemu naciśnięciu przycisku.
Po dłuższym czasie okazało się nawet, że ten
mały breloczek ma wbudowany korektor
z kilkoma ustawieniami. Zmiany obwieszcza mało sympatyczny żeński głos.

Brzmienie
Maleńki E2 nie poradził sobie ze słuchawkami Beyerdynamika. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Dźwięk był mało dynamiczny; po prostu nudny. Z Philipsami sytuacja
się poprawiła. Brzmienie nabrało energii,
stało się bardziej wyraziste i szczegółowe.

Największym
plusem była stereofonia. Maleńki
Cowon oferuje przestrzenny dźwięk i zachęca
słuchawki, by otaczały słuchacza muzyką, zamiast upychać
ją wewnątrz czaszki.

Konkluzja
Z odpowiednimi słuchawkami – w porządku. Sympatyczny i niedrogi.

Cowon E2
Dane techniczne:
2 GB
+/+
6,4/2,7/0,8 cm

Ocena:
§§§§¨
§§§§§

Cowon i9
O

budowę
wykonano
z niezłej jakości plastiku. Organoleptyczny kontakt
z i9 jest całkiem przyjemny.
Pozytywne wrażenie robi nie
tylko niewielka masa, ale
i grubość – niecałe 9 mm.
Układ funkcjonalny jest
standardowy – spory wyświetlacz, pod nim panel dotykowy i przyciski do
regulacji głośności umieszczone na bocznej
ściance. Wspomniany panel ma kształt
skośnego suwaka z dwoma dodatkowymi
przyciskami. Wydawało się, że to usilna
próba wymyślenia czegoś oryginalnego, ale
praktyka pokazała, że pomysł jest dobry.
Suwak działa na podobnej zasadzie, co dotykowe koła w starszych iPodach, ale jest po
prostu wygodniejszy. Menu jest przejrzyste,
a gdziekolwiek nie zawędrujemy, jednym
przyciskiem możemy wrócić do widoku
aktualnie odtwarzanego utworu. i9 to jedno z niewielu urządzeń w tym teście, nad
którego obsługą ktoś się napracował. Efekt
jest znakomity. Jeden jedyny minus to brak
standardowego gniazda USB.

Brzmienie

Brzmienie także nie rozczarowuje. Odsłuchiwałem go zaraz po modelu J3 tej
samej firmy i nie odczułem wielkiej różnicy. Dźwięk pozostawał zrównoważony,
czytelny i pełny. Średnica miała odpowiednią masę, bas zapuszczał się głęboko
i szybko z owych głębin powracał, a wysokie tony umiejętnie łączyły szczegółowość z brakiem wyostrzenia. Czystość bez
popadania w agresję, a do tego świetna
przestrzeń.

Konkluzja
i9 jest super.

Cowon i9
Dane techniczne:
4 GB
+/+
+
9,5/4,3/0,9 cm

Ocena:
§§§§§
§§§§§
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iriver E150
P

rojekt można uznać za nowoczesny, ale
jakość wykonania przywodzi na myśl
aparaty przeznaczone na rynki – jak to się
ładnie mówi – krajów rozwijających się.
Na przednim panelu widzimy tylko jeden przycisk. Położenia pozostałych trzeba
się domyślić albo naciskać, gdzie popadnie,
i obserwować, co się stanie. Dodajmy, że
front wykonany z taniego plastiku trzeszczy jak intensywnie używana zabawka,
a przyciski można zmusić do działania
jedynie kładąc się na nich całym ciałem.
Menu zaprojektowano bez ładu i składu.
Wielką zagadką jest na przykład system ładowania utworów i poruszania się między
nimi. Najprostszego wyświetlania plików
folderami albo nie ma, albo po prostu nie

udało mi się
go uruchomić.
Uznałem, że wielki
ze mnie szczęściarz, że w ogóle usłyszałem
w słuchawkach jakieś dźwięki. Jakby tego
było mało, odtwarzacz ślamazarnie reaguje na komendy. Chcecie szybko zwiększyć głośność? E150 może najpierw grać
głośniej, potem odrobinę ciszej, a potem
znowu głośniej. Ostatecznie dojdzie do
pożądanego poziomu, ale w międzyczasie
można umrzeć ze śmiechu.

Konkluzja
Od irivera E150 trzymajcie się z daleka.

iriver E150
Dane techniczne:
2 GB
+/+
+
9,5/4,8/1,3 cm

Brzmienie

Ocena:

Urządzenie wyposażono w głośniki,
których jakość jest – delikatnie mówiąc

iriver E200
est płaski i czarny.
Na przednim panelu znajdziemy tylko duży wyświetlacz
i kilka przycisków
dotykowych. Nie
przepadam za tym rozwiązaniem i wolę przyciski, których klikanie łatwo wyczuć pod palcami. Tutaj ktoś
o tym pomyślał. Odtwarzacz po wykonaniu komendy wibruje, co teoretycznie
pozwala nam stwierdzić, czy zareagował
na nasz dotyk, czy nie. W praktyce jest
jednak irytujące i trudno się pozbyć myśli, że wibracje tylko zużywają energię
i są jakimś okrężnym rozwiązaniem problemu, którego można było uniknąć, montując
normalne przyciski.
Opisywany model wyposażono w gniazdo USB i slot na karty pamięci. Ukryto je
pod klapką, która powinna chronić złącza
przed wilgocią, ale jest na tyle toporna, że
w praktyce trudno ją nawet uchylić. Sterowanie zrealizowano podobnie jak w innych
iriverach – najważniejsze są strzałki górna
i dolna. Niestety, wszystko działa powoli i po
jakimś czasie można się zniechęcić. Utwory
można przeszukiwać nie tylko według albumów i gatunków, ale też folderów, w których

– tragiczna. Jest to prawdopodobnie
funkcja przeznaczona dla nastolatków,
którzy uwielbiają zabawiać swoją muzyką
wszystkich dookoła.
Kiedy zacząłem odsłuch z neutralnym
ustawieniem korektora, chciałem jak najszybciej zdjąć słuchawki z głowy. Brzmienie było płaskie, ciemne, całkowicie puste
i bezduszne. Zmiany ustawień niewiele
pomogły.

zostały skopiowane do pamięci. W przypadku urządzeń tej marki jest to dosyć rzadkie.
Pochwalić można też jakość obudowy. Aluminiowy tył wygląda ciekawie, a i przedni
panel prezentuje się elegancko, jeżeli akurat
jest czysty. W innym przypadku będzie na
nim widać każdy odcisk palca.

Brzmienie
Brzmienie można określić jednym słowem: karykatura. Dudniący bas, świszcząca średnica i wwiercające się w głowę,
zapiaszczone wysokie tony. Wątpliwe, żeby
jakikolwiek korektor okiełznał ten bałagan.
Jedynym plusem jest przestrzeń. Poza tym
– porażka.

Konkluzja
Nie. No nie. Po prostu... nie.

iriver E200
Dane techniczne:
4 GB
+/+
+
10,5/5,6/1,0 cm

Ocena:
§¨¨¨¨
§§¨¨¨

§§¨¨¨
§§¨¨¨

iriver
E30
O

kazuje się, że można zaprojektować takie
opakowanie, którego nie trzeba zepsuć,
żeby się dostać do zawartości.
Samo urządzenie wygląda standardowo.
Specjaliści od wzornictwa niezbyt się postarali albo w ogóle nie zostali do tego projektu
zaproszeni. E30 jest mały i lekki, a dodatkową atrakcją jest długi czas pracy wbudowanego akumulatora – producent deklaruje aż
52 godziny.
Do obsługi trzeba się przyzwyczaić. Jest
dość skomplikowana, a strzałki działają
inaczej niż w większości podobnych urządzeń. iriver najwyraźniej ma swoje pomysły
i konsekwentnie się ich trzyma. Niestety,
głównie po to, by móc się pochwalić czymś
oryginalnym. Największą część ekranu zajmują kanciaste cyfry pokazujące czas. Ale
nie czas trwania ścieżki lub całego albumu.
Chodzi o najzwyklejszy w świecie zegar.
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iriver T8
N

iektórym przypominał także elektroniczny termometr i rzeczywiście coś
w tym jest. Tak czy inaczej, jest mały, lekki
i minimalistyczny.
Sympatię wzbudzają dwie rzeczy – duża
wtyczka USB schowana tylko za małą zaślepką (dzięki temu możemy podłączyć odtwarzacz do komputera bez dodatkowych
kabli i przejściówek) oraz system wyświetlania plików folderami – najzwyklejszy i chyba wciąż najlepszy ze wszystkich.
Niestety, od tego momentu zaczynają
się schody. Obsługa T8 ma tyle wspólnego
z prostotą, co Michał Wiśniewski z powściągliwością w doborze garderoby. Poruszanie
się po menu odtwarzacza to zadanie dla
miłośników gier logicznych. Zupełnie nie
wiadomo, do czego służą cztery przyciski
Dane na temat odtwarzanego utworu są
w porównaniu z nim maleńkie. Zupełnie
tego nie rozumiem. Gdyby to był elegancki
klips albo coś w stylu bransoletki – w porządku. Tutaj wielki zegar nie ma sensu.

Brzmienie

w pobliżu wyświetlacza.
Trzeba działać metodą prób
i błędów albo zrobić najbardziej
niemęską rzecz pod słońcem – przeczytać instrukcję obsługi.
Największym niewypałem jest jednak
ekran aktualnie odtwarzanego utworu. Jeśli z niego wyjdziemy, próbując znaleźć
coś w menu, nie będzie łatwo wrócić do
widoku ścieżki. Jedynym rozwiązaniem
jest znalezienie jej w folderach i rozpoczęcie odtwarzania od nowa. Jeżeli wiemy,
jak nazywał się dany utwór, co w przypadku nowo odsłuchiwanych albumów nie jest
takie oczywiste.

Brzmieniu daleko do ideału. Oparte na
dudniącym basie, jest ciemne, ponure i pozbawione wypełnienia, a dla urozmaicenia
– przyozdobione syczącą i zapiaszczoną
górą. Trudno znaleźć tu coś pozytywnego. Można próbować ustawień korektora, ale to tylko przedłużanie męki.

Konkluzja
Nie polecam.

iriver T8
Dane techniczne:
2 GB
+/+
+
8,3/2,7/1,3 cm

Ocena:
§¨¨¨¨
§§¨¨¨

Philips GoGear
Raga

Brzmienie
Lista odtwarzanych formatów jest długa
i oprócz empetrójek znajdziemy na niej
na przykład WAV i FLAC, co może zainteresować audiofilów. Szkoda jedynie, że
niezależnie od formatu plików, brzmienie
pozostaje anemiczne. Między początkiem
a końcem każdego dźwięku nie słychać
wypełnienia.
Przy neutralnym ustawieniu korektora
basu właściwie nie było. Można się posiłkować trybem SRS WOW HD (kto wymyśla
te nazwy?!), ale lepiej wybrać inny odtwarzacz. Ten gra tak, jakby został zaprojektowany przez grupę zmęczonych życiem
emerytów.

Konkluzja
Kolejna porażka. Trudno, szukamy dalej.

iriver E30
Dane techniczne:
4 GB
+/+
+
8,8/3,9/0,8 cm

Ocena:
§§¨¨¨
§§§¨¨

kieszeni zajmuje niewiele więcej
miejsca niż paczka gumy do żucia.
Miniaturowe rozmiary ani niska cena nie
oznaczają jednak mizernej jakości. Zaokrągloną obudowę wykonano z metalu,
a całość złożono starannie. Wyświetlacz jest
malutki, ale menu zostało do niego dostosowane tak, aby obsługa nie sprawiała problemu. Urządzenie jest zwarte i wydaje się
bardzo wytrzymałe. Nie mówiąc już o tym,
że przy tak niewielkiej masie upadek z biurka nie powinien mu zrobić krzywdy.
Po włączeniu i obejrzeniu animacji powitalnej musimy poczekać jeszcze kilka sekund.
W tym czasie teoretycznie trwa aktualizacja,
za każdym razem. Nie wiadomo, na czym
ten proces polega. Raga nie potrafi się przecież łączyć z siecią bezprzewodową. Mam
nieodparte wrażenie, że owa „aktualizacja”
to po prostu tuszowanie powolnego procesu
włączania odtwarzacza. Wszystko odbywa
się tu z opóźnieniem. Kiedy już przyzwyczaimy się do tego, że Philips nie od razu reaguje na polecenia, odkryjemy wiele plusów.
Menu ułożono z głową, a do plików
można się dostać na wiele sposobów, takźe
według folderów. Ragę wyposażono w uniwersalne gniazdo miniUSB. Jedyny minus

to krótka lista odtwarzanych
formatów. FLAC odpada.

Brzmienie
Brzmienie pozytywnie zaskakuje. Mały
Philips nie jest oczywiście najlepszym odtwarzaczem na świecie, ale z dobrymi słuchawkami i ewentualnie po dokonaniu
kilku zmian w korektorze graficznym, naprawdę można go słuchać z przyjemnością.
Niejeden model opisywany na poprzednich
stronach grał od niego znacznie gorzej.

Konkluzja
Jestem za.

Philips GoGear Raga
Dane techniczne:
2 GB
+/+
4,6/4,3/1,4 cm

Ocena:
§§§§¨
§§§§§
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SanDisk
Sansa Clip
C

ieszą się one dobrą opinią wśród
profesjonalnych fotografów. Nic
więc nie stało na przeszkodzie,
żeby wprowadzić do oferty przenośne odtwarzacze muzyczne.
Sansa Clip to prawdopodobnie jedno
z najtańszych urządzeń na rynku. Ceny
zaczynają się od 70 zł za wersję 1 GB. To
bardzo zachęcająca propozycja, szczególnie kiedy zorientujemy się, że odtwarzaczowi niczego nie brakuje. Mamy tu kolorowy wyświetlacz, wyłaniający się zza
lustrzanego frontu, przyciski rozmieszczone na kole z centralnym zatwierdzeniem,
regulację głośności z boku, standardowe
gniazdo miniUSB i wygodny, wielofunkcyjny klips, dzięki któremu można urządzenie przypiąć do ubrania albo smyczy.

Obudowa jest
wykonana porządnie, a jedyny minus to
zbyt luźny suwak włącznika
– grzechotał już od początku testu. Lista
odtwarzanych formatów obejmuje MP3,
WMA i WAV. Jeśli dorobiliście się sporej kolekcji FLAC-ów, będziecie musieli
skonwertować je wszystkie do jednego
z tych trzech rozszerzeń.
Do obsługi Clipa trzeba się przyzwyczaić, bo wcale nie jest tak intuicy
jna, jak mogłoby się wydawać. Układ
przycisków daje do zrozumienia, że będzie to najprostszy odtwarzacz pod słońcem. Nie ma skośnych pasków ani innych
udziwnień. Mimo to nie zawsze wiadomo, jaką akcję SanDisk wykona, kiedy

SanDisk
Sansa Clip+
P

udełko w kształcie doniczki – nonsens. Ale tutaj jest jeszcze gorzej. Jedyne, co możemy zrobić z plastikowymi
opakowaniami SanDiska, to je rozciąć,
uważając przy tym, żeby nie przejechać po
odtwarzaczu.
Plus przy symbolu oznacza więcej,
niż mogłoby się wydawać. Clip+ wygląda podobnie do wersji opisywanej
wyżej, ale został wyposażony w gniazdo
kart microSD. Dzięki temu za dodatkowe kilkadziesiąt złotych możemy z 2 GB
zrobić na przykład 34. A większa pamięć może się przydać, bo Clip+ obsługuje więcej formatów. Tym razem nie
trzeba już konwertować FLAC-ów do
empetrójek, a to prawdziwy przeskok jakościowy.

Obudowa wygląda na bardziej zwartą niż w modelu bez
plusa, natomiast wzornictwo jest
kwestią sporną. Mnie bardziej spodobał się zwykły Clip. Nie wiedzieć czemu, w modelu z plusem zrezygnowano
z dwóch nacięć na umieszczonym z tyłu
spinaczu. Tutaj może on służyć jedynie
do przypięcia odtwarzacza do ubrania.
Zawieszenie go na smyczy będzie trudniejszym zadaniem.
Układ przycisków pozostał bez zmian.
Jedyną różnicą jest przesunięcie regulacji głośności z prawej strony na lewą.
Szkoda, że SanDisk nie pomyślał o zasłonięciu gniazd gumowymi zaślepkami.
Nie oszukujmy się – prędzej czy później
(w tym przypadku raczej to pierwsze)

naciśniemy na przykład środkowy
przycisk.

Brzmienie
Czego można się spodziewać po odtwarzaczu za 70 zł?
Na pewno nie tego, co maleńki
Clip rzeczywiście zaprezentował.
Zagrał pełnym, całkiem dynamicznym i barwnym dźwiękiem, a jego jedynym przewinieniem było przycięcie
wysokich tonów. Można to jednak załatwić za pomocą korektora.

Konkluzja
Duże zaskoczenie, w dodatku pozytywne.

SanDisk Sansa Clip
Dane techniczne:
1 GB
+/+
+
5,4/3,4/1,5 cm

Ocena:
§§§§¨
§§§§§

zbierze się tam mnóstwo kurzu. Nie zmieniło się również menu. Tak jak w tańszym
modelu, dostajemy tuner FM i dyktafon.

Brzmienie
Nie jestem w stanie wskazać
różnicy między zwykłym Clipem a modelem z plusem.
Może dlatego, że jej nie ma?
No, chyba że skorzystamy
z plików FLAC. Obsługa tego
formatu to najważniejsza zmiana.

Konkluzja
Kilka drobnych ulepszeń, a cena trzykrotnie wyższa. No nie wiem...

SanDisk Sansa Clip+
Dane techniczne:
2 GB
+/+
+
5,4/3,4/1,5 cm

Ocena:
§§§§¨
§§§§¨
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SanDisk
Sansa Fuze
N

ajtańszy Clip+ z pamięcią 2 GB kosztuje bowiem 220 zł, a większy model
Sansa Fuze z wbudowaną pamięcią 4 GB,
gniazdem na karty microSD, mikrofonem, radiem FM i równie bogatą listą odtwarzanych formatów (poszerzoną nawet
o pliki wideo) wyceniono na 200 zł. Teoretycznie nie ma się nad czym zastanawiać,
ale zawsze istnieje przecież obawa, że producent w zamian za dodatkowe funkcje
postanowił zaoszczędzić na elementach
wpływających na jakość dźwięku.
Obudowa wygląda na zwartą i solidną. Z przodu mamy normalny panel
z wyświetlaczem i przyciskami, natomiast
tylną część pokryto materiałem przypo-

minającym w dotyku twardą gumę. Dzięki temu Sansa
Fuze nie wyślizguje się z dłoni
i nie tak łatwo strącić go ze stolika. Minusem jest mała odporność na zarysowania, ale bądźmy szczerzy – przenośny
odtwarzacz prędzej czy później i tak się
porysuje.
Wyświetlacz o przekątnej 1,9 cala jest
dość wyraźny i na tyle jasny, że nawet
w słoneczny dzień nie ma problemów
z odczytaniem jego wskazań. Obsługa
odbywa się za pomocą delikatnego koła,
które można obracać i przyciskać, uzyskując w ten sposób dostęp do różnych
funkcji. W odróżnieniu od Clipów w tym

SanDisk
Sansa Fuze+

modelu ani razu nie wpadłem w dziwne
zakamarki menu. Minusem jest brak standardowego gniazda USB.

Brzmienie
Nic nowego. Fuze zaprezentował
brzmienie przyjemne, lekko ocieplone i oparte na głębokim, choć
czasami leniwym basie. Największym odstępstwem od neutralności były wygładzone wysokie
tony, ale zmiana ustawień korektora rozwiązała problem.

Konkluzja
Fuze robi lepsze wrażenie niż Clipy,
ale różnica, jeśli w ogóle istnieje, jest niewielka.

SanDisk Sansa Fuze
Dane techniczne:
4 GB
+/+
+
7,8/4,8/0,8 cm

Ocena:
§§§§¨
§§§§§

duje żadnej reakcji, a innym razem przeskoczymy od razu kilka lub kilkanaście
pozycji na liście. Najechanie na polski
zajęło mi, wcale nie żartuję, kilka minut.
Krótko mówiąc: sterowanie działało, jakby było zepsute. Nie muszę chyba dodawać,
że odtworzenie wybranej piosenki graniczy
z cudem. Słuchałem więc po kolei.

Brzmienie

G

ratuluję pomysłu, ale stanowczo
stwierdzam, że nie wszyscy lubią wyjmować z pudełka nowy gadżet i od razu naznaczać go własną
krwią.
Symbole to kolejna zagadka.
Dlaczego opisywany model nazywa się Sansa Fuze+, skoro już na
pierwszy rzut oka widać, że jest
większy od wersji bez plusa,
ma inną obudowę, pionowy
ekran i sterowanie w postaci
przycisków dotykowych? Ma
także inne gniazdo do ładowania i transferu plików. To
jednak bez większego znaczenia,
ponieważ wciąż nie jest to standardowe
złącze USB. O ile więc nie weźmiemy ze

sobą oryginalnego kabla,
możemy zapomnieć
o wymianie plików ze
znajomymi.
Fuze+ został wyposażony w gniazdo na
karty microSD, dzięki
czemu można szybko
powiększyć dostępną pamięć.
Po włączeniu odtwarzacz dość długo dochodził
do siebie, po czym poprosił
o wybór języka. W tym momencie poznałem jego największą wadę – sterowanie.
Dotykanie dużego plusa, przypominającego różę wiatrów, raz nie powo-

I znowu nie potrafię wskazać istotnych
różnic w stosunku do wersji bez plusa.
Brzmienie było bardzo, bardzo podobne.
Ale nawet gdyby było lepsze, żaden z tego
pożytek, skoro tak trudno jest się dostać
do żądanej funkcji albo piosenki.

Konkluzja
Do poprawki. Fuze bez plusa sprawuje
się o niebo lepiej.

SanDisk Sansa Fuze+
Dane techniczne:
4 GB
+/+
+
9,4/5/0,9 cm

Ocena:
§§§§¨
§§¨¨¨
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Apple iPod Nano

Konkluzja
Świetny odtwarzacz. Tylko ten
iTunes...
bić sam, a nie może zrozumieć,
że użytkownik mógłby zechcieć zorganizować pliki po swojemu.
W iPodzie Nano spodobały mi się trzy
rzeczy. Pierwsza to praktyczny klips,
dzięki któremu możemy przypiąć odtwarzacz do ubrania. Druga to radio – błyskawicznie wyszukuje stacje i znakomicie
odbiera. I wreszcie trzecia, czyli korektor,
w którym zamiast słupków z zakresa-

Cowon D2 Plus
ego relatywnie wysoka cena rodzi
spore oczekiwania, jednak pierwsze wrażenie nie było najlepsze.
Odtwarzacz wygląda jak tania zabawka. Zapomnijcie o przyjemnie
chłodnym w dotyku metalu. Dostajemy lekkie pudełko z trzeszczącego
plastiku. Dla niektórych użytkowników, na przykład tych korzystających
z odtwarzaczy w czasie biegania, będzie to zaleta. W porządku, ale taka
zabawka, jeśli nie ma innych asów
w rękawie, powinna być tańsza.
Obsługa odbywa się za pomocą wyświetlacza, zajmującego niemal cały
przedni panel, oraz kilku przycisków na
bocznych ściankach. Po uruchomieniu
okazało się, że menu i cały układ odtwarzacza bardzo przypominają moją starą
znajomą – Vedię V39. Posunąłbym się
nawet do stwierdzenia, że Cowon się nią
zainspirował i dość dokładnie skopio-

Brzmienie
Nano zaprezentował brzmienie zrównoważone i czytelne. Stawia na
przejrzystość, ale nie ma to nic
wspólnego z wyostrzoną i uprzywilejowaną górą. Gdyby organizowano zawody w kategorii „jak
najlepszy dźwięk z jak najmniejszego urządzenia”, postawiłbym na
iPoda Nano duże pieniądze.

N

awet w opakowaniu zajmuje mniej
miejsca niż trzy paczki zapałek.
Mimo że urządzenie jest miniaturowe,
wyposażono je w dotykowy ekran całkiem sensownych rozmiarów. Spokojnie
mieszczą się tu cztery ikonki, a obsługa jest zaskakująco prosta – trzeba tylko wiedzieć, kiedy naciskać wyświetlacz, a kiedy przesuwać po nim palcem
i w którą stronę.
Na górnej ściance znalazły się trzy przyciski – dwa do regulacji głośności i jeden
służący jako włącznik. Na dole mamy
wyjście słuchawkowe i złącze komunikacyjne – takie jak w większych iPodach.
Do skopiowania plików z komputera
potrzebujemy nie tylko firmowego kabla, ale i programu iTunes, który, moim
zdaniem, jest jednym z największych nieporozumień w historii ludzkości. Ma
coraz więcej funkcji i wszystko chce ro-

mi wykorzystano ustawienia w rodzaju
„mniej basu” albo „więcej sopranów”.

Apple iPod Nano
Dane techniczne:
8 GB
+/+
+
4,1/3,8/0,9 cm

Ocena:
§§§§§
§§§¨¨

na najtrudniejszy w obsłudze i najbardziej irytujący player, ten znalazłby się
w czołówce.

Brzmienie
Brzmienie jest równie męczące jak
obsługa. Płaskie, pozbawione wypełnienia i barwy, wyostrzone do granic wytrzymałości i przyprawione syczącą, jazgotliwą górą. Próbowałem znaleźć choć
jedną pozytywną cechę, ale po zmianie
repertuaru, słuchawek i ustawień korektora rzuciłem ręcznik.

Konkluzja
„Tandeta” to w tym przypadku bardzo łagodne określenie.
wał, ale nie prowadziłem w tej sprawie
śledztwa. Faktem jest, że akurat obsługa
w odtwarzaczu Vedii najmniej mi się
podobała, więc i D2 Plus mnie nie zachwycił. Aby dokładnie trafić w funkcję, o którą chodzi, należałoby chyba
mieć specjalnie przycięte paznokcie. Po
kilkunastu minutach stwierdziłem, że
może bardziej odpowiedni byłby ciężki młotek. Gdyby urządzano konkurs

Cowon D2 Plus
Dane techniczne:
4 GB
+/+
+
7,8/5,5/1,7 cm

Ocena:
§¨¨¨¨
§¨¨¨¨
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iriver P7
N

iemal cały front zajmuje wyświetlacz
dotykowy o przekątnej 4,3 cala. Nad
opakowaniem właściwie nie miałem czasu się rozwodzić, bo gdy tylko wziąłem je
do ręki, rozpadło się na kawałki i odtwarzacz wypadł z niego, na szczęście na kanapę. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie,
gdy na stronie producenta znalazłem informację, że pudełko zostało specjalnie
zaprojektowane tak, by mogło być używane jako pojemnik na akcesoria biurowe,
wizytówki, długopisy, a nawet jako ramka na zdjęcie. Szkoda, że do testu dotarło
w kawałkach.

Obudowę P7 wykonano z matowego aluminium, aby nie było na niej
widać śladów palców ani zarysowań.
Nie do końca się to udało. Odcisków
rzeczywiście nie ma, ale zamiast tego
dostajemy mnóstwo innych zabrudzeń,
które z racji chropowatej powierzchni
obudowy niełatwo usunąć. Abstrahując od
problemu utrzymania czystości, urządzenie
jest po prostu nieprzyjemne. Kanciasta,
szara bryła wygląda solidnie, ale brzydko.
Menu zorganizowano w formie strony
kolorowego czasopisma. Miało być rewolucyjne, ale w praktyce rozwiązanie to jest
przekombinowane i nieczytelne.

Brzmienie
P7 gra tak efekciarsko, że chyba już bardziej nie można. Dźwięk jest wyostrzony,
maksymalnie dynamiczny, napompowany
i dopalony jak na sterydach. Niektórym
pewnie się spodoba, ale moim zdaniem to
za dużo szczęścia. Rzadko się zdarza, żebym

iriver S100
T

en wywołuje skojarzenia z iPhone’em,
ale jest znacznie lżejszy i wykonany
z tańszych materiałów. Wielki wyświetlacz
możemy zagospodarować właściwie według własnego uznania. Kolory tła i przycisków to dopiero początek zabawy. Do
wyboru mamy wiele fabrycznych motywów, a jeśli żaden nam się nie spodoba,
zawsze można ustawić własne zdjęcie jako
tapetę. Na konfigurowaniu wyglądu menu
można spędzić całe godziny, a to jeszcze nie
wszystko, bo istnieje również opcja przypisywania przyciskom własnych skrótów
i pewnie czegoś jeszcze. Na szczęście można pozostać przy ustawieniach fabrycznych i wtedy obsługa okazuje się prosta.

Możliwości S100 znacznie
wykraczają poza to, co audiofilowi do życia potrzebne.
Z ciekawostek warto wymienić
wbudowane kodeki do odtwarzania filmów, internetowych
audycji i wykładów, gry flashowe, radio, nagrywanie oraz
odczytywanie tekstów i zdjęć.
Co ciekawe, wszystko to działa
i po jakimś czasie naprawdę można polubić to urządzenie, nawet jeśli jest się zwolennikiem minimalistycznych rozwiązań.

Brzmienie
Jeśli chodzi o brzmienie, S100 jest jednym z niewielu odtwarzaczy w tym teście,
których nawet właściciel high-endowego
systemu będzie mógł słuchać z przyjemnością. Na neutralnym ustawieniu korektora

chciał podłączyć do
odtwarzacza anemiczne słuchawki, ale w tym przypadku marzyły
mi się nauszniki grające jak spod koca.

Konkluzja
Efektowny, ale nienaturalny. Zalecany
uważny dobór słuchawek.

iriver P7
Dane techniczne:
8 GB
+/+
+
11,2/7,3/1,4 cm

Ocena:
§§§¨¨
§§§¨¨

grał dokładnie tak, jak powinien – dźwiękiem zrównoważonym, pełnym, z odpowiednią zawartością szczegółów,
ale bez typowego dla słabych
playerów syczenia. Nawet bas
zachowywał się kulturalnie
i ani trochę nie buczał.

Konkluzja
Mnóstwo gadżetów i bardzo
dobry dźwięk.

iriver S100
Dane techniczne:
4 GB
+/+
+
10,5/5,8/1,0 cm

Ocena:
§§§§§
§§§§§
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Philips
GoGear Muse
D

ostarczony do testu odtwarzacz GoGear Muse postawiony przy większości dostępnych na rynku urządzeń
tego typu będzie się prezentował jak Rolls
Royce Phantom przy Toyocie Yaris. Metalowa obudowa wygląda na wyjątkowo
wytrzymałą i jest przyjemna w dotyku.
Muse jest ciężki – to fakt – ale jakoś mi
to nie przeszkadzało, a raczej wzmacniało
wrażenie solidności wykonania.
Obsługa od początku nie sprawiała
najmniejszych problemów. Wyświetlacz
szybko reagował na dotyk, a funkcja wyświetlania plików w tabelce okazała się
przydatna. Można także wyszukiwać
ścieżki klasycznie – folderami. Każdy
wariant działa dobrze.
Muse oferuje bogate wyposażenie. Jest
jednym z niewielu znanych mi odtwarzaczy przenośnych z wyjściem HDMI

(720p). Jeżeli wewnętrzna pamięć
przestanie nam wystarczać, będziemy mogli dołożyć kartę microSD. Z danych technicznych wynika, że po całkowitym naładowaniu akumulatora możemy
liczyć na 24 godziny ciągłego odtwarzania
muzyki lub 5 godzin oglądania filmów.
Jeśli się nad tym zastanowić, to wcale nie
mało, ale w porównaniu z niektórymi
konkurentami (na przykład dużymi Cowonami wytrzymującymi do 100 godzin)
Philips zostaje daleko w tyle. Można go za
to ładować za pomocą zwykłego gniazda
USB, a nie zasilacza wtyczkowego.

a pierwszy rzut oka wygląda jak zubożona wersja iPhone’a poprzedniej
generacji. Nad kształtem obudowy nie ma
się co rozwodzić – z przodu jeden przycisk i duży wyświetlacz dotykowy, z tyłu
– chromowana, błyszcząca pokrywa, na
której widać każde zabrudzenie. Egzemplarz dostarczony do testu wyglądał na
używany, czyli nie najlepiej.
Po uruchomieniu naszym oczom ukazują się dziesiątki ikon, z których tylko
jedna prowadzi do odtwarzania muzyki. Mamy tu najróżniejsze gadżety, takie
jak Face Time, kalendarz, zdjęcia, aparat,
YouTube, giełdę, mapy, pogodę, notatki,
mail, narzędzia, gry... Zabawek co niemiara, ale większość wymaga połączenia Wi-Fi lub nawet założenia własnego konta w serwisie internetowym. Największa wątpliwość dotyczy jednak samej
formy urządzenia. Skoro jest to w zasa-

Konkluzja
Elegancki, dobrze brzmiący sprzęt.

Philips GoGear Muse
Dane techniczne:
16 GB
+/+
+
11,3/5,8/1,0 cm

Brzmienie
Brzmienie określiłbym jako żywe i naturalne, z lekką tendencją do podkreślania góry pasma. Jest to jeden z odtwarzaczy, w których jakość spokojnie nadąża

Apple iPod Touch
N

za ilością, więc delikatna
ekspozycja wysokich tonów nie jest
problemem. Philips wysterował Beyerdynamiki DT 990 Pro bez zająknięcia, a dla małego urządzenia to nie lada
wyczyn.

dzie iPhone bez
funkcji telefonu,
to kto taki wynalazek kupi? Nie lepiej
mieć wszystko w jednej obudowie? Albo
jestem zacofany, albo
po prostu coś się tutaj
nie klei.
W pierwszym kontakcie iPod Touch sprawia
dobre wrażenie, ale im dłużej miałem
z nim do czynienia, tym bardziej się
zastanawiałem, czy poza gadżetami
w rodzaju akcelerometrów, krokomierzy i bardzo eleganckiego systemu dotykania i przesuwania palcem po ekranie,
ma coś naprawdę użytecznego. Nie wspomnę o konieczności kopiowania plików
przez program iTunes, bo to prawdziwy
koszmar.

Ocena:
§§§§§
§§§§§

Brzmienie

Brzmienie, jak na złość, było bardzo
dobre. Na odsłuch dużego iPoda poświęciłem mnóstwo czasu. Porównywałem
go z najlepszymi odtwarzaczami tego testu i muszę przyznać, że trzyma poziom.
Wszystko to ma jednak swoją cenę. Moim
zdaniem stanowczo za wysoką. Gdybym
miał do wyboru jednego iPoda albo Cowona i9 i weekend w luksusowym hotelu, wybrałbym to drugie bez zastanowienia.

Konkluzja
Brzmienie na piątkę. Cena studzi
zapał, ale czego bym nie napisał,
iPod zawsze będzie miał swoich
fanów.

Apple iPod Touch
Dane techniczne:
16 GB
+/+
+
11,1/5,9/0,7 cm

Ocena:
§§§§§
§§¨¨¨
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Cowon J3
P

rojektant opakowania chyba zapędził
się w wymyślaniu dla niego nowych
zastosowań. W broszurce przeczytamy, że
pojemnik może pełnić funkcję organizatora na biurko lub nawet doniczki. Super.
Gdybym chciał doniczkę, poszedłbym do
sklepu ogrodniczego, a nie wykorzystywał
pudełko po odtwarzaczu za 1000 zł. Tylko czekać, jak zaczną dorzucać ziarenka
i nawóz.
J3 wygląda jak telefon komórkowy
z 3,3-calowym wyświetlaczem dotykowym, wykonanym w technologii AMOLED.
Na szczęście z boku umieszczono kilka
przycisków, którymi można wygodnie
ustawić głośność, nie wyjmując urządzenia
z kieszeni.
Obudowa z metalowymi elementami
prezentuje się elegancko, ale egzemplarz
dostarczony do testu był, zdaje się, mocno używany – między wyświetlaczem

a obudową utworzyły się widoczne szpary,
a całość wyglądała, jakby
po kilku dniach miała się
kompletnie rozlecieć. Być
może ta konkretna sztuka
przeszła już kilka wyczerpujących testów, muszę jednak
o tym wspomnieć z dziennikarskiego obowiązku.
Wyposażenie jest bardzo bogate. Mnóstwo obsługiwanych formatów, 5-zakresowy korektor z dodatkowymi efektami,
gniazdo kart MicroSD, radio, bluetooth,
akcelerometr, kalkulator, stoper, budzik...
Na wymienienie wszystkich funkcji zabraknie miejsca na stronie. Całe szczęście,
menu rozplanowano rozsądnie i uruchomienie wszystkich funkcji jest stosunkowo proste. Ciekawostką jest procentowy
wskaźnik zużycia baterii.

Brzmienie
Najbardziej spodobało mi się
brzmienie. J3 był pierwszym odtwarzaczem w tym zestawieniu, którego naprawdę dało się posłuchać
dłużej bez uczucia zmęczenia.
Przepaść między nim a wszystkimi tańszymi odtwarzaczami,
które dostały marne oceny, jest
ogromna. J3 stawia na dynamikę i przejrzystość, ale nie
popada w wyostrzenie i nie
zapomina o barwie.

Konkluzja
Z wysokiej klasy słuchawkami – super.

Cowon J3
Dane techniczne:
16 GB
+/+
+
10,6/5,6/1,0 cm

Ocena:
§§§§§
§§§§¨

Cowon V5 HD
M

onstrualny odtwarzacz zamknięto
w obudowie o gabarytach małego
laptopa, a będący jego główną atrakcją
dotykowy wyświetlacz pracuje w rozdzielczości 800 x 600 pikseli i ma przekątną
dochodzącą do pięciu cali. Wydaje się,
że urządzenie jest przeznaczone nie tyle
do odtwarzania muzyki, co filmów. W zestawie dostajemy nawet kabel HDMI.
Zabrakło natomiast złącza USB. Komunikacja z komputerem odbywa się za pomocą specjalnego kabla pasującego tylko
do odtwarzaczy Cowona. Chyba po to,
by utrudnić życie użytkownikom, bo brakiem miejsca na gniazdo USB nie można
się tłumaczyć. Co ciekawe, za pomocą
firmowego kabla nie naładujemy akumulatora. Do tego potrzebny jest specjalny
zasilacz wtyczkowy.
V5 pracuje z systemem operacyjnym
Windows CE 6.0, dzięki czemu zyskujemy
dostęp do kilku standardowych aplikacji.
Nie oznacza to jednak, że obsługa jest
prosta. Wielką zagadką jest na przykład

ekran pojawiający się po włączeniu. Wyświetlanych jest aż
27 animowanych ikon, z czego
22 to ozdóbki nie prowadzące zupełnie
do niczego. Kiedy już znajdziemy żądany
album i ścieżkę, na początku paska przewijania zobaczymy chłopca, który biegnie
w kierunku dziewczynki znajdującej się
na końcu. Chłopiec bierze dziewczynkę na ręce, po czym wraca do punktu
wyjścia. Wszystko byłoby w porządku,
gdybyśmy mieli do czynienia z gadżetem dodawanym do prenumeraty „Bravo Girl”. Ale mnie to jakoś nie zachwyca.
O wyposażeniu nie ma sensu się rozpisywać. Flashówki, milion kodeków
i ustawień, tuner telewizyjny... Możliwe,
że gdzieś jest nawet ekspres do kawy.

naprawdę można
słuchać V5 HD z przyjemnością. Szkoda jedynie, że wychodząc na
spacer, trzeba brać specjalny plecak na
odtwarzacz.

Konkluzja
Przytłaczające urządzenie. Jakoś mnie
nie porwało.

Cowon V5 HD
Dane techniczne:
16 GB
+/+
+
12,5/8,0/1,5 cm

Brzmienie
Nie grało źle. Gdyby nie dominacja
skrajów pasma, byłoby bardzo dobrze. Na
szczęście można zmienić natężenie sopranów i basu za pomocą korektora i wtedy

Ocena:
§§§¨¨
§§¨¨¨
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KOMEDA – INSPIRATIONS

Cowon X7

KOMEDA – INSPIRATIONS

Już w sprzedaży.
Płyty szukaj w sklepie www.hfm.pl

(audiophile edition)

KOMEDA – INSPIRATIONS

KOMEDA – INSPIRATIONS

X

7 to odtwarzacz dla ludzi potrzebujących dużego dysku i takiego
samego wyświetlacza. W ogromnej obudowie upchnięto twardy dysk o pojemności 120 GB (dostępna jest także wersja
160 GB). Front okupuje wyświetlacz dotykowy o przekątnej 4,3 cala. Możecie
to uznać za złośliwość, ale kiedy po raz
pierwszy go uruchomiłem i zobaczyłem gigantyczne ikony, przypomniał
mi się telefon komórkowy, który ojciec Rydzyk chciał oferować klientom
swojej sieci. To będzie doskonały odtwarzacz dla osób starszych i niedowidzących. I wcale nie robię sobie
teraz żartów.
W pudełku znalazłem standardowe słuchawki, instrukcję obsługi, płytę z oprogramowaniem, zasilacz wtyczkowy, smycz
i firmowy kabel. Zabrakło, niestety, zwykłego gniazda USB, więc jeśli zgubimy
oryginalny przewód, będzie problem. Jeśli
nie będziemy go nosić ze sobą, raczej nie
podzielimy się też muzyką ze znajomymi.
Minusem jest też konieczność ładowania
Cowona za pomocą zasilacza. Dobrze, że
producent przynajmniej zadbał o wytrzymały akumulator. Z danych technicznych
wynika, że muzyki można słuchać przez
okrągłe 100 godzin.
Przy tak dużym wyświetlaczu nikogo
nie zdziwi, że X7 potrafi odtwarzać nie
tylko muzykę, ale i filmy. Wyposażono go
w kodeki Xvid i Divx. Radzi sobie też z pli-

kami AVI, WMV
i ASF. Układ menu
przypomina model
J3, ale wszystko jest
bardziej skomplikowane. Na tyle, że
w czasie testu kilka razy się pogubiłem. Albo obsługa tego odtwarzacza wymaga przyzwyczajenia, albo
jest po prostu niedopracowana.
Jest to o tyle ciekawe, że test był krótszy
niż zwykle. Po podłączeniu X7 do komputera i skopiowaniu plików na dysk okazało
się, że odtwarzacz ich nie widzi. Podjąłem
jeszcze kilka prób, przeczytałem instrukcję
obsługi od deski do deski, spróbowałem
nawet skopiować pliki z innego komputera,
ale to nic nie pomogło. Może trafił się wadliwy egzemplarz? Tak czy inaczej, tabelkę
z ocenami pozostawiam pustą i bynajmniej
nie oznacza to, że X7 trafia do hi-endu.

Konkluzja
Szkoda, że nie działa.

Cowon X7
Dane techniczne:
120 GB
+/+
+
12,7/7,9/1,5 cm

Ocena:
-

Podsumowanie
W

ydawało się, że dostarczone do
testu odtwarzacze będą do siebie
podobne, a kropki równo rozmieszczą się
w tabelkach. Wyniki są jednak zróżnicowane. W dalekowschodnich fabrykach
takie urządzenia są pewnie produkowane
w kilkadziesiąt sekund, a domyślam się,
że i projekty niektórych z nich powstają
równie ekspresowo. Czasami trafiają się
jednak perełki i cieszę się, że pomimo dominacji tandety udało się je wyłowić.
Hitem jest Cowon i9. Oferuje brzmienie na poziomie najlepszych odtwarzaczy
przenośnych, jakie słyszałem, za niepo-

równywalnie mniejsze pieniądze. Bardzo
sympatyczny jest iPod Nano, a minusem
jest w tym przypadku firmowe oprogramowanie i cena. Jeśli szukacie playera za
małe pieniądze, zwróćcie uwagę na Cowona E2. To minimalistyczny i dobrze
brzmiący odtwarzacz w cenie porządnych
tenisówek. Natomiast jeśli wysoka cena
Was nie odstrasza, przyjrzyjcie się Cowonowi J3 oraz iPodowi Touch.
Którego odtwarzacza byście nie wybrali, pamiętajcie o dobrych słuchawkach.
Z fabrycznymi pchełkami wszystkie modele brzmiały jak jedna wielka porażka. ■
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