
Nowa
fala

Test odtwarzacze MP3

16 +Lľ)L�L�0X]\ND�����

System

6ïXFKDZNL��� Beyerdynamic DT 990 Pro, 

 Philips SHS8200/10

%XW\��� Vans Trujillo TNT4

3U]HQRĂQ\PL��
RGWZDU]DF]DPL��
QLH�]DMPRZDOLĂP\�VLÚ��
MXĝ�EDUG]R�GïXJR��-HGQDN�
GQL�VWDMÈ�VLÚ�FRUD]�GïXĝV]H��
L�FLHSOHMV]H��D�WR�R]QDF]D��
ĝH�FRUD]�F]ÚĂFLHM�EÚG]LH�
PRĝQD�VïXFKDÊ�PX]\NL�
SR]D�GRPHP���
=HEUDOLĂP\�GR�WHVWX��
���XU]ÈG]Hñ��
L�SRVWDUDP\�VLÚ�ZVND]DÊ��
WH��NWöU\PL�QDZHW�DXGLRğO�
QLH�SRJDUG]L�QD�VSDFHU]H�7RPDV]�.DUDVLñVNL

16-33 Odtwarzacze MP3.indd   16 4/5/11   12:49:19 PM



17+Lľ)L�L�0X]\ND�����

Wra!enia organoleptyczne sugeruj", !e 
raczej to drugie. Obudow# wykona-

no z metalu. Przypomina elegancki brelok 
z kilkoma przyciskami i gniazdem na s$u-
chawki. Podobnie jak w pierwszych wersjach 
iPoda Shu%e nie znajdziemy tu wy&wietla-
cza. Niektórzy uznaj" to za anachronizm, ale 
znam te! wielu zwolenników takiego roz-
wi"zania. Minimalizm s$u!y skupieniu si# na 
muzyce, a nie animacjach w menu.

Jak si# okazuje, brak displayu nie utrud-
nia obs$ugi. Ba, w E2 $atwiej mi by$o wybra' 

konkretny utwór ni! w niektó-
rych urz"dzeniach z du!ymi 
ekranami. System $adowania 
plików i przeskakiwania mi#dzy 
folderami jest bardzo prosty. Przeszka-
dza$y mi jedynie wysokie pikni#cia towa-
rzysz"ce ka!demu naci&ni#ciu przycisku.  
Po d$u!szym czasie okaza$o si# nawet, !e ten 
ma$y breloczek ma wbudowany korektor  
z kilkoma ustawieniami. Zmiany obwiesz-
cza ma$o sympatyczny !e(ski g$os.

Brzmienie
Male(ki E2 nie poradzi$ sobie ze s$uchaw-

kami Beyerdynamika. Zdziwi$bym si#, gdy-
by by$o inaczej. D)wi#k by$ ma$o dynamicz-
ny; po prostu nudny. Z Philipsami sytuacja 
si# poprawi$a. Brzmienie nabra$o energii, 
sta$o si# bardziej wyraziste i szczegó$owe. 

Najwi#kszym 
plusem by$a ste-

reofonia. Male(ki 
Cowon oferuje prze-

strzenny d)wi#k i zach#ca 
s$uchawki, by otacza$y s$u-

chacza muzyk", zamiast upycha' 
j" wewn"trz czaszki.

Konkluzja
Z odpowiednimi s$uchawkami – w po-

rz"dku. Sympatyczny i niedrogi.

Obudow# wykonano  
z niez$ej jako&ci plasti-

ku. Organoleptyczny kontakt 
z i9 jest ca$kiem przyjemny. 
Pozytywne wra!enie robi nie 
tylko niewielka masa, ale  
i grubo&' – nieca$e 9 mm.

Uk$ad funkcjonalny jest 
standardowy – spory wy&wiet-

lacz, pod nim panel dotykowy i przyciski do 
regulacji g$o&no&ci umieszczone na bocznej 
&ciance. Wspomniany panel ma kszta$t 
sko&nego suwaka z dwoma dodatkowymi 
przyciskami. Wydawa$o si#, !e to usilna 
próba wymy&lenia czego& oryginalnego, ale 
praktyka pokaza$a, !e pomys$ jest dobry. 
Suwak dzia$a na podobnej zasadzie, co do-
tykowe ko$a w starszych iPodach, ale jest po 
prostu wygodniejszy. Menu jest przejrzyste, 
a gdziekolwiek nie zaw#drujemy, jednym 
przyciskiem mo!emy wróci' do widoku 
aktualnie odtwarzanego utworu. i9 to jed-
no z niewielu urz"dze( w tym te&cie, nad 
którego obs$ug" kto& si# napracowa$. Efekt 
jest znakomity. Jeden jedyny minus to brak 
standardowego gniazda USB.

Brzmienie
Brzmienie tak!e nie rozczarowuje. Od-

s$uchiwa$em go zaraz po modelu J3 tej  
samej *rmy i nie odczu$em wielkiej ró!-
nicy. D)wi#k pozostawa$ zrównowa!ony, 
czytelny i pe$ny. +rednica mia$a odpo-
wiedni" mas#, bas zapuszcza$ si# g$#boko 
i szybko z owych g$#bin powraca$, a wy-
sokie tony umiej#tnie $"czy$y szczegó$o-
wo&' z brakiem wyostrzenia. Czysto&' bez 
popadania w agresj#, a do tego &wietna 
przestrze(.

Konkluzja
i9 jest super.

&RZRQ�(��MHVW�MHGQ\P�]�QDMFLHNDZV]\FK�XU]ÈG]Hñ�Z�W\P��
WHĂFLH��&]\�PDOHñNL�RGWZDU]DF]�Z�IRUPLH�NOLSVD�SU]\SLQDQHJR��
GR�XEUDQLD�WR�W\ONR�]DEDZND��F]\�FRĂ�SRZDĝQHJR"�

Cowon E2

&RZRQ�L��MHVW�SU]H]QDF]RQ\�GOD�RVöE��NWöUH�]�MHGQHM��
VWURQ\�OXELÈ�XU]ÈG]HQLD�PDïH�L�OHNNLH��D�]�GUXJLHM��
QLH�FKFÈ�UH]\JQRZDÊ�]�SU]\GDWQ\FK�IXQNFML��

Cowon i9

Cowon E2
&HQD��� ����]ï

Dane techniczne:
3DPLÚÊ��� 2 GB

03��:0$��� +/+

7XQHU�)0��� -

:\PLDU\��� 6,4/2,7/0,8 cm

Ocena:
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���

Cowon i9
&HQD��� ����]ï

Dane techniczne:
3DPLÚÊ��� 4 GB

03��:0$��� +/+

7XQHU�)0��� +

:\PLDU\��� 9,5/4,3/0,9 cm

Ocena:
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���

Test RGWZDU]DF]H�03��GR�����]ï
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3URMHNWDQFL�WHJR�RGWZDU]DF]D�PXVLHOL��
VLÚ�]DLQVSLURZDÊ�NXFKHQQ\PL�Sï\WDPL�JU]HZF]\PL��

Test RGWZDU]DF]H�03��GR�����]ï

Projekt mo!na uzna' za nowoczesny, ale 
jako&' wykonania przywodzi na my&l 

aparaty przeznaczone na rynki – jak to si# 
$adnie mówi – krajów rozwijaj"cych si#. 

Na przednim panelu widzimy tylko je-
den przycisk. Po$o!enia pozosta$ych trzeba 
si# domy&li' albo naciska', gdzie popadnie, 
i obserwowa', co si# stanie. Dodajmy, !e 
front wykonany z taniego plastiku trzesz-
czy jak intensywnie u!ywana zabawka,  
a przyciski mo!na zmusi' do dzia$ania 
jedynie k$ad"c si# na nich ca$ym cia$em. 
Menu zaprojektowano bez $adu i sk$adu. 
Wielk" zagadk" jest na przyk$ad system $a-
dowania utworów i poruszania si# mi#dzy 
nimi. Najprostszego wy&wietlania plików 
folderami albo nie ma, albo po prostu nie 

uda$o mi si# 
go uruchomi'. 
Uzna$em, !e wielki 
ze mnie szcz#&ciarz, !e w ogóle us$ysza$em 
w s$uchawkach jakie& d)wi#ki. Jakby tego 
by$o ma$o, odtwarzacz &lamazarnie re-
aguje na komendy. Chcecie szybko zwi#k-
szy' g$o&no&'? E150 mo!e najpierw gra' 
g$o&niej, potem odrobin# ciszej, a potem 
znowu g$o&niej. Ostatecznie dojdzie do 
po!"danego poziomu, ale w mi#dzyczasie 
mo!na umrze' ze &miechu.

Brzmienie
Urz"dzenie wyposa!ono w g$o&niki, 

których jako&' jest – delikatnie mówi"c 

– tragiczna. Jest to prawdopodobnie 
funkcja przeznaczona dla nastolatków, 

którzy uwielbiaj" zabawia' swoj" muzyk" 
wszystkich dooko$a.

Kiedy zacz"$em ods$uch z neutralnym 
ustawieniem korektora, chcia$em jak naj-
szybciej zdj"' s$uchawki z g$owy. Brzmie-
nie by$o p$askie, ciemne, ca$kowicie puste 
i bezduszne. Zmiany ustawie( niewiele 
pomog$y.

Konkluzja
Od irivera E150 trzymajcie si# z daleka.

.ROHMQ\�RGWZDU]DF]�LULYHUD�Z\JOÈGD���
MDNE\�MHJR�SURMHNWDQFL�Z]RURZDOL�VLÚ��
QD�WHOHIRQDFK�NRPöUNRZ\FK��

iriver E150

iriver E150
&HQD��� ����]ï

Dane techniczne:
3DPLÚÊ��� 2 GB

03��:0$��� +/+

7XQHU�)0��� +

:\PLDU\��� 9,5/4,8/1,3 cm

Ocena:
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���

-est p$aski i czarny. 
Na przednim pa-

nelu znajdziemy tyl- 
ko du!y wy&wietlacz 
i kilka przycisków 
dotykowych. Nie 

przepadam za tym rozwi"-
zaniem i wol# przyciski, których klika-
nie $atwo wyczu' pod palcami. Tutaj kto&  
o tym pomy&la$. Odtwarzacz po wyko-
naniu komendy wibruje, co teoretycznie 
pozwala nam stwierdzi', czy zareagowa$ 
na nasz dotyk, czy nie. W praktyce jest 
jednak irytuj"ce i trudno si# pozby' my-
&li, !e wibracje tylko zu!ywaj" energi#  
i s" jakim& okr#!nym rozwi"zaniem proble-
mu, którego mo!na by$o unikn"', montuj"c 
normalne przyciski.

Opisywany model wyposa!ono w gniaz-
do USB i slot na karty pami#ci. Ukryto je 
pod klapk", która powinna chroni' z$"cza 
przed wilgoci", ale jest na tyle toporna, !e 
w praktyce trudno j" nawet uchyli'. Stero-
wanie zrealizowano podobnie jak w innych 
iriverach – najwa!niejsze s" strza$ki górna  
i dolna. Niestety, wszystko dzia$a powoli i po 
jakim& czasie mo!na si# zniech#ci'. Utwory 
mo!na przeszukiwa' nie tylko wed$ug albu-
mów i gatunków, ale te! folderów, w których 

zosta$y skopiowane do pami#ci. W przypad-
ku urz"dze( tej marki jest to dosy' rzadkie. 
Pochwali' mo!na te! jako&' obudowy. Alu-
miniowy ty$ wygl"da ciekawie, a i przedni 
panel prezentuje si# elegancko, je!eli akurat 
jest czysty. W innym przypadku b#dzie na 
nim wida' ka!dy odcisk palca.

Brzmienie
Brzmienie mo!na okre&li' jednym s$o-

wem: karykatura. Dudni"cy bas, &wisz-
cz"ca &rednica i wwiercaj"ce si# w g$ow#, 
zapiaszczone wysokie tony. W"tpliwe, !eby 
jakikolwiek korektor okie$zna$ ten ba$agan. 
Jedynym plusem jest przestrze(. Poza tym 
– pora!ka.

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

iriver E200

iriver E200
&HQD��� ����]ï

Dane techniczne:
3DPLÚÊ��� 4 GB

03��:0$��� +/+

7XQHU�)0��� +

:\PLDU\��� 10,5/5,6/1,0 cm

Ocena:
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���

Okazuje si#, !e mo!-
na zaprojektowa' takie 

opakowanie, którego nie trzeba zepsu', 
!eby si# dosta' do zawarto&ci. 

Samo urz"dzenie wygl"da standardowo. 
Specjali&ci od wzornictwa niezbyt si# posta-
rali albo w ogóle nie zostali do tego projektu 
zaproszeni. E30 jest ma$y i lekki, a dodatko-
w" atrakcj" jest d$ugi czas pracy wbudowa-
nego akumulatora – producent deklaruje a! 
52 godziny. 

Do obs$ugi trzeba si# przyzwyczai'. Jest 
do&' skomplikowana, a strza$ki dzia$aj" 
inaczej ni! w wi#kszo&ci podobnych urz"-
dze(. iriver najwyra)niej ma swoje pomys$y 
i konsekwentnie si# ich trzyma. Niestety, 
g$ównie po to, by móc si# pochwali' czym& 
oryginalnym. Najwi#ksz" cz#&' ekranu zaj-
muj" kanciaste cyfry pokazuj"ce czas. Ale 
nie czas trwania &cie!ki lub ca$ego albumu. 
Chodzi o najzwyklejszy w &wiecie zegar. 

7HQ�RGWZDU]DF]��
Z\ZRïDï�SR]\W\ZQH��
UHDNFMH��MHV]F]H��
]DQLP��
JR�XUXFKRPLïHP���

iriver  
E30
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iriver E30
&HQD��� ����]ï

Dane techniczne:
3DPLÚÊ��� 4 GB

03��:0$��� +/+

7XQHU�)0��� +

:\PLDU\��� 8,8/3,9/0,8 cm

Ocena:
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���

Niektórym przypomina$ tak!e elektro-
niczny termometr i rzeczywi&cie co& 

w tym jest. Tak czy inaczej, jest ma$y, lekki 
i minimalistyczny. 

Sympati# wzbudzaj" dwie rzeczy – du!a 
wtyczka USB schowana tylko za ma$" za-
&lepk" (dzi#ki temu mo!emy pod$"czy' od-
twarzacz do komputera bez dodatkowych 
kabli i przej&ciówek) oraz system wy&wietla-
nia plików folderami – najzwyklejszy i chy-
ba wci"! najlepszy ze wszystkich.

Niestety, od tego momentu zaczynaj" 
si# schody. Obs$uga T8 ma tyle wspólnego  
z prostot", co Micha$ Wi&niewski z pow&ci"-
gliwo&ci" w doborze garderoby. Poruszanie 
si# po menu odtwarzacza to zadanie dla 
mi$o&ników gier logicznych. Zupe$nie nie 
wiadomo, do czego s$u!" cztery przyciski  

w pobli!u wy&wietlacza. 
Trzeba dzia$a' metod" prób 
i b$#dów albo zrobi' najbardziej 
niem#sk" rzecz pod s$o(cem – prze-
czyta' instrukcj# obs$ugi. 

Najwi#kszym niewypa$em jest jednak 
ekran aktualnie odtwarzanego utworu. Je-
&li z niego wyjdziemy, próbuj"c znale)'  
co& w menu, nie b#dzie $atwo wróci' do 
widoku &cie!ki. Jedynym rozwi"zaniem 
jest znalezienie jej w folderach i rozpo- 
cz#cie odtwarzania od nowa. Je!eli wiemy,  
jak nazywa$ si# dany utwór, co w przypad-
ku nowo ods$uchiwanych albumów nie jest  
takie oczywiste.

Brzmienie
Brzmieniu daleko do idea$u. Oparte na 

dudni"cym basie, jest ciemne, ponure i po-
zbawione wype$nienia, a dla urozmaicenia 

– przyozdobione sycz"c" i zapiaszczon" 
gór". Trudno znale)' tu co& pozytyw-
nego. Mo!na próbowa' ustawie( ko-
rektora, ale to tylko przed$u!anie m#ki.

Konkluzja
Nie polecam.

iriver T8

iriver T8
&HQD��� ����]ï

Dane techniczne:
3DPLÚÊ��� 2 GB

03��:0$��� +/+

7XQHU�)0��� +

:\PLDU\��� 8,3/2,7/1,3 cm

Ocena:
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���

Test RGWZDU]DF]H�03��GR�����]ï

:�� kieszeni zajmuje niewiele wi#cej 
miejsca ni! paczka gumy do !ucia. 

Miniaturowe rozmiary ani niska cena nie 
oznaczaj" jednak mizernej jako&ci. Zao- 
kr"glon" obudow# wykonano z metalu,  
a ca$o&' z$o!ono starannie. Wy&wietlacz jest 
malutki, ale menu zosta$o do niego dosto-
sowane tak, aby obs$uga nie sprawia$a pro-
blemu. Urz"dzenie jest zwarte i wydaje si# 
bardzo wytrzyma$e. Nie mówi"c ju! o tym, 
!e przy tak niewielkiej masie upadek z biur-
ka nie powinien mu zrobi' krzywdy.

Po w$"czeniu i obejrzeniu animacji powi-
talnej musimy poczeka' jeszcze kilka sekund. 
W tym czasie teoretycznie trwa aktualizacja, 
za ka!dym razem. Nie wiadomo, na czym 
ten proces polega. Raga nie potra* si# prze-
cie! $"czy' z sieci" bezprzewodow". Mam 
nieodparte wra!enie, !e owa „aktualizacja” 
to po prostu tuszowanie powolnego procesu 
w$"czania odtwarzacza. Wszystko odbywa 
si# tu z opó)nieniem. Kiedy ju! przyzwy- 
czaimy si# do tego, !e Philips nie od razu re-
aguje na polecenia, odkryjemy wiele plusów. 

Menu u$o!ono z g$ow", a do plików 
mo!na si# dosta' na wiele sposobów, tak)e 
wed$ug folderów. Rag# wyposa!ono w uni- 
wersalne gniazdo miniUSB. Jedyny minus 

to krótka li-
sta odtwarzanych 
formatów. FLAC odpada.

Brzmienie
Brzmienie pozytywnie zaskakuje. Ma$y 

Philips nie jest oczywi&cie najlepszym od-
twarzaczem na &wiecie, ale z dobrymi s$u-
chawkami i ewentualnie po dokonaniu 
kilku zmian w korektorze gra*cznym, na-
prawd# mo!na go s$ucha' z przyjemno&ci". 
Niejeden model opisywany na poprzednich 
stronach gra$ od niego znacznie gorzej.

Konkluzja
Jestem za.

Philips GoGear Raga
&HQD��� ����]ï

Dane techniczne:
3DPLÚÊ��� 2 GB

03��:0$��� +/+

7XQHU�)0��� -

:\PLDU\��� 4,6/4,3/1,4 cm

Ocena:
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���

0DOHñNL�3KLOLSV�MHVW�MHGQ\P�]�QDMPQLHMV]\FK��
L�QDMWDñV]\FK�RGWZDU]DF]\��MDNLH�WHVWRZDOLĂP\��

7��WR�MHGHQ�]�QDMWDñV]\FK�PRGHOL�LULYHUD��:\JOÈGD��
MDN�SRJUXELRQ\�SHQGULYH�]�QLHZLHONLP�Z\ĂZLHWODF]HP��

Philips GoGear 
Raga

Dane na temat odtwarzanego utworu s"  
w porównaniu z nim male(kie. Zupe$nie 
tego nie rozumiem. Gdyby to by$ elegancki 
klips albo co& w stylu bransoletki – w po-
rz"dku. Tutaj wielki zegar nie ma sensu.

Brzmienie
Lista odtwarzanych formatów jest d$uga 

i oprócz empetrójek znajdziemy na niej 
na przyk$ad WAV i FLAC, co mo!e zain-
teresowa' audio*lów. Szkoda jedynie, !e 
niezale!nie od formatu plików, brzmienie 
pozostaje anemiczne. Mi#dzy pocz"tkiem 
a ko(cem ka!dego d)wi#ku nie s$ycha' 
wype$nienia. 

Przy neutralnym ustawieniu korektora 
basu w$a&ciwie nie by$o. Mo!na si# posi$ko-
wa' trybem SRS WOW HD (kto wymy&la 
te nazwy?!), ale lepiej wybra' inny odtwa-
rzacz. Ten gra tak, jakby zosta$ zaprojek-
towany przez grup# zm#czonych !yciem 
emerytów.

Konkluzja
Kolejna pora!ka. Trudno, szukamy dalej.
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Test RGWZDU]DF]H�03��GR�����]ï

Ciesz" si# one dobr" opini" w&ród 
profesjonalnych fotografów. Nic 
wi#c nie sta$o na przeszkodzie, 

!eby wprowadzi' do oferty przeno&ne od-
twarzacze muzyczne.

Sansa Clip to prawdopodobnie jedno  
z najta(szych urz"dze( na rynku. Ceny 
zaczynaj" si# od 70 z$ za wersj# 1 GB. To 
bardzo zach#caj"ca propozycja, szczegól-
nie kiedy zorientujemy si#, !e odtwarza-
czowi niczego nie brakuje. Mamy tu ko-
lorowy wy&wietlacz, wy$aniaj"cy si# zza 
lustrzanego frontu, przyciski rozmieszczo-
ne na kole z centralnym zatwierdzeniem, 
regulacj# g$o&no&ci z boku, standardowe 
gniazdo miniUSB i wygodny, wielofunk-
cyjny klips, dzi#ki któremu mo!na urz"-
dzenie przypi"' do ubrania albo smyczy. 

Obudowa jest 
wykonana porz"d-
nie, a jedyny minus to 
zbyt lu)ny suwak w$"cznika 
– grzechota$ ju! od pocz"tku testu. Lista 
odtwarzanych formatów obejmuje MP3, 
WMA i WAV. Je&li dorobili&cie si# spo-
rej kolekcji FLAC-ów, b#dziecie musieli 
skonwertowa' je wszystkie do jednego  
z tych trzech rozszerze(.

Do obs$ugi Clipa trzeba si# przy- 
zwyczai', bo wcale nie jest tak intuicy 
jna, jak mog$oby si# wydawa'. Uk$ad 
przycisków daje do zrozumienia, !e b#-
dzie to najprostszy odtwarzacz pod s$o(-
cem. Nie ma sko&nych pasków ani innych 
udziwnie(. Mimo to nie zawsze wiado-
mo, jak" akcj# SanDisk wykona, kiedy 

naci&niemy na przyk$ad &rodkowy 
przycisk.

Brzmienie
Czego mo!na si# spodzie-

wa' po odtwarzaczu za 70 z$?  
Na pewno nie tego, co male(ki  

Clip rzeczywi&cie zaprezentowa$.  
Zagra$ pe$nym, ca$kiem dynamicz-

nym i barwnym d)wi#kiem, a jego je-
dynym przewinieniem by$o przyci#cie 

wysokich tonów. Mo!na to jednak za$a-
twi' za pomoc" korektora.

Konkluzja
Du!e zaskoczenie, w dodatku pozy-

tywne.

6DQ'LVN�WR�ğUPD�]QDQD�JïRZQLH�]�SURGXNFML��
UöĝQHJR�URG]DMX�NDUW�SDPLÚFL��

SanDisk  
Sansa Clip

SanDisk Sansa Clip
&HQD��� ���]ï

Dane techniczne:
3DPLÚÊ��� 1 GB
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:\PLDU\��� 5,4/3,4/1,5 cm

Ocena:
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���

Pude$ko w kszta$cie doniczki – non-
sens. Ale tutaj jest jeszcze gorzej. Je-

dyne, co mo!emy zrobi' z plastikowymi 
opakowaniami SanDiska, to je rozci"', 
uwa!aj"c przy tym, !eby nie przejecha' po 
odtwarzaczu.

Plus przy symbolu oznacza wi#cej,  
ni! mog$oby si# wydawa'. Clip+ wy- 
gl"da podobnie do wersji opisywanej  
wy!ej, ale zosta$ wyposa!ony w gniazdo 
kart microSD. Dzi#ki temu za dodatko-
we kilkadziesi"t z$otych mo!emy z 2 GB 
zrobi' na przyk$ad 34. A wi#ksza pa- 
mi#' mo!e si# przyda', bo Clip+ obs$u-
guje wi#cej formatów. Tym razem nie 
trzeba ju! konwertowa' FLAC-ów do 
empetrójek, a to prawdziwy przeskok ja-
ko&ciowy.

Obudowa wygl"da na bar-
dziej zwart" ni! w modelu bez 
plusa, natomiast wzornictwo jest 
kwesti" sporn". Mnie bardziej spodo-
ba$ si# zwyk$y Clip. Nie wiedzie' cze-
mu, w modelu z plusem zrezygnowano  
z dwóch naci#' na umieszczonym z ty$u 
spinaczu. Tutaj mo!e on s$u!y' jedynie  
do przypi#cia odtwarzacza do ubrania. 
Zawieszenie go na smyczy b#dzie trud-
niejszym zadaniem. 

Uk$ad przycisków pozosta$ bez zmian. 
Jedyn" ró!nic" jest przesuni#cie regu-
lacji g$o&no&ci z prawej strony na lew". 
Szkoda, !e SanDisk nie pomy&la$ o zas$o- 
ni#ciu gniazd gumowymi za&lepkami. 
Nie oszukujmy si# – pr#dzej czy pó)niej  
(w tym przypadku raczej to pierwsze) 

zbierze si# tam mnóstwo kurzu. Nie zmie-
ni$o si# równie! menu. Tak jak w ta(szym 

modelu, dostajemy tuner FM i dy- 
ktafon.

Brzmienie
Nie jestem w stanie wskaza' 
ró!nicy mi#dzy zwyk$ym Cli-
pem a modelem z plusem. 
Mo!e dlatego, !e jej nie ma? 

No, chyba !e skorzystamy  
z plików FLAC. Obs$uga tego 

formatu to najwa!niejsza zmiana.

Konkluzja
Kilka drobnych ulepsze(, a cena trzy-

krotnie wy!sza. No nie wiem...

2SDNRZDQLD�QLHNWöU\FK�LULYHUöZ��
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SanDisk  
Sansa Clip+

SanDisk Sansa Clip+
&HQD��� ����]ï

Dane techniczne:
3DPLÚÊ��� 2 GB
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:\PLDU\��� 5,4/3,4/1,5 cm

Ocena:
%U]PLHQLH���
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Najta(szy Clip+ z pami#ci" 2 GB kosz-
tuje bowiem 220 z$, a wi#kszy model 

Sansa Fuze z wbudowan" pami#ci" 4 GB, 
gniazdem na karty microSD, mikrofo-
nem, radiem FM i równie bogat" list" od-
twarzanych formatów (poszerzon" nawet 
o pliki wideo) wyceniono na 200 z$. Teore-
tycznie nie ma si# nad czym zastanawia', 
ale zawsze istnieje przecie! obawa, !e pro-
ducent w zamian za dodatkowe funkcje 
postanowi$ zaoszcz#dzi' na elementach 
wp$ywaj"cych na jako&' d)wi#ku.

Obudowa wygl"da na zwart" i solid-
n". Z przodu mamy normalny panel  
z wy&wietlaczem i przyciskami, natomiast 
tyln" cz#&' pokryto materia$em przypo-

minaj"cym w dotyku twar-
d" gum#. Dzi#ki temu Sansa 
Fuze nie wy&lizguje si# z d$oni 
i nie tak $atwo str"ci' go ze stolika. Mi- 
nusem jest ma$a odporno&' na zaryso-
wania, ale b"d)my szczerzy – przeno&ny 
odtwarzacz pr#dzej czy pó)niej i tak si# 
porysuje. 

Wy&wietlacz o przek"tnej 1,9 cala jest 
do&' wyra)ny i na tyle jasny, !e nawet  
w s$oneczny dzie( nie ma problemów  
z odczytaniem jego wskaza(. Obs$uga  
odbywa si# za pomoc" delikatnego ko$a, 
które mo!na obraca' i przyciska', uzy-
skuj"c w ten sposób dost#p do ró!nych 
funkcji. W odró!nieniu od Clipów w tym 

modelu ani razu nie wpad$em w dziwne 
zakamarki menu. Minusem jest brak stan-

dardowego gniazda USB.

Brzmienie
Nic nowego. Fuze zaprezentowa$ 

brzmienie przyjemne, lekko ociep- 
lone i oparte na g$#bokim, cho' 

czasami leniwym basie. Najwi#k-
szym odst#pstwem od neutral-
no&ci by$y wyg$adzone wysokie 

tony, ale zmiana ustawie( ko-
rektora rozwi"za$a problem.

Konkluzja
Fuze robi lepsze wra!enie ni! Clipy,  

ale ró!nica, je&li w ogóle istnieje, jest nie-
wielka.

-HĂOL�NRJRĂ�]DLQWHUHVRZDï\�GZD�Z\ĝHM�RSLVDQH��
RGWZDU]DF]H�6DQ'LVND�L�WHUD]�]DVWDQDZLD�VLÚ���
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ïDPLJïöZND�VWDQLH�VLÚ�MHV]F]H�WUXGQLHMV]D��

SanDisk  
Sansa Fuze

SanDisk Sansa Fuze
&HQD��� ����]ï

Dane techniczne:
3DPLÚÊ��� 4 GB
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:\PLDU\��� 7,8/4,8/0,8 cm

Ocena:
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���

Gratuluj# pomys$u, ale stanowczo 
stwierdzam, !e nie wszyscy lu-

bi" wyjmowa' z pude$ka nowy ga-
d!et i od razu naznacza' go w$asn" 
krwi".

Symbole to kolejna zagadka. 
Dlaczego opisywany model nazy-
wa si# Sansa Fuze+, skoro ju! na 
pierwszy rzut oka wida', !e jest 
wi#kszy od wersji bez plusa, 
ma inn" obudow#, pionowy 
ekran i sterowanie w postaci 
przycisków dotykowych? Ma 
tak!e inne gniazdo do $ado-
wania i transferu plików. To 
jednak bez wi#kszego znaczenia, 
poniewa! wci"! nie jest to standardowe 
z$"cze USB. O ile wi#c nie we)miemy ze 

sob" oryginalnego kabla, 
mo!emy zapomnie'  
o wymianie plików ze 
znajomymi. 

Fuze+ zosta$ wypo-
sa!ony w gniazdo na 

karty microSD, dzi#ki 
czemu mo!na szybko 

powi#kszy' dost#pn" pa-
mi#'.

Po w$"czeniu odtwa-
rzacz do&' d$ugo dochodzi$ 

do siebie, po czym poprosi$  
o wybór j#zyka. W tym mo-

mencie pozna$em jego naj-
wi#ksz" wad# – sterowanie. 

Dotykanie du!ego plusa, przypo-
minaj"cego ró!# wiatrów, raz nie powo-

duje !adnej reakcji, a innym razem prze-
skoczymy od razu kilka lub kilkana&cie 
pozycji na li&cie. Najechanie na polski 
zaj#$o mi, wcale nie !artuj#, kilka minut. 
Krótko mówi"c: sterowanie dzia$a$o, jak-
by by$o zepsute. Nie musz# chyba dodawa', 
!e odtworzenie wybranej piosenki graniczy  
z cudem. S$ucha$em wi#c po kolei.

Brzmienie
I znowu nie potra*# wskaza' istotnych 

ró!nic w stosunku do wersji bez plusa. 
Brzmienie by$o bardzo, bardzo podobne. 
Ale nawet gdyby by$o lepsze, !aden z tego 
po!ytek, skoro tak trudno jest si# dosta' 
do !"danej funkcji albo piosenki.

Konkluzja
Do poprawki. Fuze bez plusa sprawuje 

si# o niebo lepiej.

2SDNRZDQLD�6DQ'LVNöZ�PXVLDï�]DSURMHNWRZDÊ�PDVRFKLVWD��
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SanDisk  
Sansa Fuze+

SanDisk Sansa Fuze+
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Dane techniczne:
3DPLÚÊ��� 4 GB
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Nawet w opakowaniu zajmuje mniej 
miejsca ni! trzy paczki zapa$ek. 

Mimo !e urz"dzenie jest miniaturowe, 
wyposa!ono je w dotykowy ekran ca$-
kiem sensownych rozmiarów. Spokojnie 
mieszcz" si# tu cztery ikonki, a obs$u- 
ga jest zaskakuj"co prosta – trzeba tyl- 
ko wiedzie', kiedy naciska' wy&wiet- 
lacz, a kiedy przesuwa' po nim palcem  
i w któr" stron#. 

Na górnej &ciance znalaz$y si# trzy przy-
ciski – dwa do regulacji g$o&no&ci i jeden 
s$u!"cy jako w$"cznik. Na dole mamy 
wyj&cie s$uchawkowe i z$"cze komuni-
kacyjne – takie jak w wi#kszych iPodach. 
Do skopiowania plików z komputera  
potrzebujemy nie tylko *rmowego ka-
bla, ale i programu iTunes, który, moim 
zdaniem, jest jednym z najwi#kszych nie- 
porozumie( w historii ludzko&ci. Ma 
coraz wi#cej funkcji i wszystko chce ro-

bi' sam, a nie mo!e zrozumie',  
!e u!ytkownik móg$by zechcie' zorgani-
zowa' pliki po swojemu.

W iPodzie Nano spodoba$y mi si# trzy 
rzeczy. Pierwsza to praktyczny klips, 
dzi#ki któremu mo!emy przypi"' odtwa-
rzacz do ubrania. Druga to radio – b$y-
skawicznie wyszukuje stacje i znakomicie 
odbiera. I wreszcie trzecia, czyli korektor,  
w którym zamiast s$upków z zakresa-

mi wykorzystano ustawienia w rodzaju 
„mniej basu” albo „wi#cej sopranów”.

Brzmienie
Nano zaprezentowa$ brzmienie zrów-

nowa!one i czytelne. Stawia na 
przejrzysto&', ale nie ma to nic 
wspólnego z wyostrzon" i uprzy-
wilejowan" gór". Gdyby organi-
zowano zawody w kategorii „jak 
najlepszy d)wi#k z jak najmniej-
szego urz"dzenia”, postawi$bym na 
iPoda Nano du!e pieni"dze.

Konkluzja
+wietny odtwarzacz. Tylko ten 

iTunes...

Apple iPod Nano
&HQD��� ����]ï

Dane techniczne:
3DPLÚÊ��� 8 GB
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:\PLDU\��� 4,1/3,8/0,9 cm
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%U]PLHQLH���
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Apple iPod Nano

-ego relatywnie wysoka cena rodzi 
spore oczekiwania, jednak pierw-

sze wra!enie nie by$o najlepsze. 
Odtwarzacz wygl"da jak tania za-

bawka. Zapomnijcie o przyjemnie 
ch$odnym w dotyku metalu. Dosta- 
jemy lekkie pude$ko z trzeszcz"cego 
plastiku. Dla niektórych u!ytkowni-
ków, na przyk$ad tych korzystaj"cych  
z odtwarzaczy w czasie biegania, b#-
dzie to zaleta. W porz"dku, ale taka  
zabawka, je&li nie ma innych asów  
w r#kawie, powinna by' ta(sza.

Obs$uga odbywa si# za pomoc" wy-
&wietlacza, zajmuj"cego niemal ca$y 
przedni panel, oraz kilku przycisków na 
bocznych &ciankach. Po uruchomieniu 
okaza$o si#, !e menu i ca$y uk$ad odtwa-
rzacza bardzo przypominaj" moj" star" 
znajom" – Vedi# V39. Posun"$bym si# 
nawet do stwierdzenia, !e Cowon si# ni" 
zainspirowa$ i do&' dok$adnie skopio-

wa$, ale nie prowadzi$em w tej sprawie 
&ledztwa. Faktem jest, !e akurat obs$uga  
w odtwarzaczu Vedii najmniej mi si# 
podoba$a, wi#c i D2 Plus mnie nie za-
chwyci$. Aby dok$adnie tra*' w funk- 
cj#, o któr" chodzi, nale!a$oby chyba 
mie' specjalnie przyci#te paznokcie. Po 
kilkunastu minutach stwierdzi$em, !e 
mo!e bardziej odpowiedni by$by ci#!-
ki m$otek. Gdyby urz"dzano konkurs 

na najtrudniejszy w obs$udze i najbar- 
dziej irytuj"cy player, ten znalaz$by si#  
w czo$ówce.

Brzmienie
Brzmienie jest równie m#cz"ce jak  

obs$uga. P$askie, pozbawione wype$nie-
nia i barwy, wyostrzone do granic wy-
trzyma$o&ci i przyprawione sycz"c", jaz-
gotliw" gór". Próbowa$em znale)' cho' 
jedn" pozytywn" cech#, ale po zmianie 
repertuaru, s$uchawek i ustawie( korek-
tora rzuci$em r#cznik.

Konkluzja
„Tandeta” to w tym przypadku bar-

dzo $agodne okre&lenie.

'��3OXV�MHVW�QDVWÚSFÈ�PRGHOX��NWöU\�Z�FLÈJX�GZöFK�ODW�VSU]HGDï�
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Cowon D2 Plus

Cowon D2 Plus
&HQD��� ����]ï

Dane techniczne:
3DPLÚÊ��� 4 GB
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Niemal ca$y front zajmuje wy&wietlacz 
dotykowy o przek"tnej 4,3 cala. Nad 

opakowaniem w$a&ciwie nie mia$em cza-
su si# rozwodzi', bo gdy tylko wzi"$em je  
do r#ki, rozpad$o si# na kawa$ki i odtwa-
rzacz wypad$ z niego, na szcz#&cie na ka-
nap#. Wyobra)cie sobie moje zdziwienie, 
gdy na stronie producenta znalaz$em in-
formacj#, !e pude$ko zosta$o specjalnie 
zaprojektowane tak, by mog$o by' u!ywa-
ne jako pojemnik na akcesoria biurowe, 
wizytówki, d$ugopisy, a nawet jako ram-
ka na zdj#cie. Szkoda, !e do testu dotar$o  
w kawa$kach.

Obudow# P7 wykonano z mato-
wego aluminium, aby nie by$o na niej 
wida' &ladów palców ani zarysowa(. 
Nie do ko(ca si# to uda$o. Odcisków 
rzeczywi&cie nie ma, ale zamiast tego 
dostajemy mnóstwo innych zabrudze(, 
które z racji chropowatej powierzchni 
obudowy nie$atwo usun"'. Abstrahuj"c od 
problemu utrzymania czysto&ci, urz"dzenie 
jest po prostu nieprzyjemne. Kanciasta,  
szara bry$a wygl"da solidnie, ale brzydko.

Menu zorganizowano w formie strony 
kolorowego czasopisma. Mia$o by' rewo-
lucyjne, ale w praktyce rozwi"zanie to jest 
przekombinowane i nieczytelne.

Brzmienie
P7 gra tak efekciarsko, !e chyba ju! bar-

dziej nie mo!na. D)wi#k jest wyostrzony, 
maksymalnie dynamiczny, napompowany 
i dopalony jak na sterydach. Niektórym 
pewnie si# spodoba, ale moim zdaniem to 
za du!o szcz#&cia. Rzadko si# zdarza, !ebym 

chcia$ pod$"czy' do 
odtwarzacza anemiczne s$u- 

chawki, ale w tym przypadku marzy$y 
mi si# nauszniki graj"ce jak spod koca.

Konkluzja
Efektowny, ale nienaturalny. Zalecany 

uwa!ny dobór s$uchawek.

3��WR�XU]ÈG]HQLH�WDN�GXĝH��
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iriver P7
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Dane techniczne:
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Mo!liwo&ci S100 znacznie 
wykraczaj" poza to, co au-
dio*lowi do !ycia potrzebne.  
Z ciekawostek warto wymieni' 
wbudowane kodeki do odtwa-
rzania *lmów, internetowych 
audycji i wyk$adów, gry ,a-
showe, radio, nagrywanie oraz 
odczytywanie tekstów i zdj#'. 
Co ciekawe, wszystko to dzia$a  
i po jakim& czasie naprawd# mo!na polu-
bi' to urz"dzenie, nawet je&li jest si# zwo-
lennikiem minimalistycznych rozwi"za(.

Brzmienie
Je&li chodzi o brzmienie, S100 jest jed-

nym z niewielu odtwarzaczy w tym te&cie, 
których nawet w$a&ciciel high-endowego 
systemu b#dzie móg$ s$ucha' z przyjemno-
&ci". Na neutralnym ustawieniu korektora 

gra$ dok$adnie tak, jak powi- 
nien – d)wi#kiem zrównowa-
!onym, pe$nym, z odpowied-
ni" zawarto&ci" szczegó$ów, 
ale bez typowego dla s$abych 
playerów syczenia. Nawet bas 
zachowywa$ si# kulturalnie  
i ani troch# nie bucza$.

Konkluzja
Mnóstwo gad!etów i bardzo 

dobry d)wi#k.

Ten wywo$uje skojarzenia z iPhone’em, 
ale jest znacznie l!ejszy i wykonany  

z ta(szych materia$ów. Wielki wy&wietlacz 
mo!emy zagospodarowa' w$a&ciwie we-
d$ug w$asnego uznania. Kolory t$a i przy-
cisków to dopiero pocz"tek zabawy. Do  
wyboru mamy wiele fabrycznych moty-
wów, a je&li !aden nam si# nie spodoba, 
zawsze mo!na ustawi' w$asne zdj#cie jako 
tapet#. Na kon*gurowaniu wygl"du menu 
mo!na sp#dzi' ca$e godziny, a to jeszcze nie 
wszystko, bo istnieje równie! opcja przy-
pisywania przyciskom w$asnych skrótów  
i pewnie czego& jeszcze. Na szcz#&cie mo!-
na pozosta' przy ustawieniach fabrycz-
nych i wtedy obs$uga okazuje si# prosta.

3U]HG�QDPL�NROHMQ\�RGWZDU]DF]��
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Dane techniczne:
3DPLÚÊ��� 4 GB
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Dostarczony do testu odtwarzacz Go-
Gear Muse postawiony przy wi#k-

szo&ci dost#pnych na rynku urz"dze( 
tego typu b#dzie si# prezentowa$ jak Rolls  
Royce Phantom przy Toyocie Yaris. Me-
talowa obudowa wygl"da na wyj"tkowo 
wytrzyma$" i jest przyjemna w dotyku. 
Muse jest ci#!ki – to fakt – ale jako& mi 
to nie przeszkadza$o, a raczej wzmacnia$o 
wra!enie solidno&ci wykonania.

Obs$uga od pocz"tku nie sprawia$a 
najmniejszych problemów. Wy&wietlacz 
szybko reagowa$ na dotyk, a funkcja wy-
&wietlania plików w tabelce okaza$a si# 
przydatna. Mo!na tak!e wyszukiwa' 
&cie!ki klasycznie – folderami. Ka!dy  
wariant dzia$a dobrze.

Muse oferuje bogate wyposa!enie. Jest 
jednym z niewielu znanych mi odtwa-
rzaczy przeno&nych z wyj&ciem HDMI 

(720p). Je!eli wewn#trzna pami#' 
przestanie nam wystarcza', b#dzie-
my mogli do$o!y' kart# microSD. Z da-
nych technicznych wynika, !e po ca$kowi-
tym na$adowaniu akumulatora mo!emy 
liczy' na 24 godziny ci"g$ego odtwarzania 
muzyki lub 5 godzin ogl"dania *lmów. 
Je&li si# nad tym zastanowi', to wcale nie 
ma$o, ale w porównaniu z niektórymi 
konkurentami (na przyk$ad du!ymi Co-
wonami wytrzymuj"cymi do 100 godzin) 
Philips zostaje daleko w tyle. Mo!na go za 
to $adowa' za pomoc" zwyk$ego gniazda 
USB, a nie zasilacza wtyczkowego.

Brzmienie
Brzmienie okre&li$bym jako !ywe i na-

turalne, z lekk" tendencj" do podkre&la- 
nia góry pasma. Jest to jeden z odtwarza-
czy, w których jako&' spokojnie nad"!a 

za ilo&ci", wi#c delikatna 
ekspozycja wysokich tonów nie jest 

problemem. Philips wysterowa$ Beyer- 
dynamiki DT 990 Pro bez zaj"kni#-
cia, a dla ma$ego urz"dzenia to nie lada  
wyczyn.

Konkluzja
Elegancki, dobrze brzmi"cy sprz#t.

Philips GoGear Muse
&HQD��� ����]ï

Dane techniczne:
3DPLÚÊ��� 16 GB

03��:0$��� +/+

7XQHU�)0��� +

:\PLDU\��� 11,3/5,8/1,0 cm

Ocena:
%U]PLHQLH���
-DNRĂÊ�FHQD���
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Philips  
GoGear Muse

Na pierwszy rzut oka wygl"da jak zu-
bo!ona wersja iPhone’a poprzedniej 

generacji. Nad kszta$tem obudowy nie ma 
si# co rozwodzi' – z przodu jeden przy-
cisk i du!y wy&wietlacz dotykowy, z ty$u 
– chromowana, b$yszcz"ca pokrywa, na 
której wida' ka!de zabrudzenie. Egzem-
plarz dostarczony do testu wygl"da$ na 
u!ywany, czyli nie najlepiej.

Po uruchomieniu naszym oczom uka-
zuj" si# dziesi"tki ikon, z których tylko 
jedna prowadzi do odtwarzania muzy-
ki. Mamy tu najró!niejsze gad!ety, takie  
jak Face Time, kalendarz, zdj#cia, aparat, 
YouTube, gie$d#, mapy, pogod#, notatki, 
mail, narz#dzia, gry... Zabawek co nie-
miara, ale wi#kszo&' wymaga po$"cze- 
nia Wi-Fi lub nawet za$o!enia w$asne-
go konta w serwisie internetowym. Naj-
wi#ksza w"tpliwo&' dotyczy jednak samej  
formy urz"dzenia. Skoro jest to w zasa- 

dzie iPhone bez 
funkcji telefonu, 
to kto taki wynala-
zek kupi? Nie lepiej 
mie' wszystko w jed-
nej obudowie? Albo 
jestem zacofany, albo 
po prostu co& si# tutaj 
nie klei.

W pierwszym kontak-
cie iPod Touch sprawia 
dobre wra!enie, ale im d$u!ej mia$em  
z nim do czynienia, tym bardziej si# 
zastanawia$em, czy poza gad!etami  
w rodzaju akcelerometrów, krokomie- 
rzy i bardzo eleganckiego systemu doty-
kania i przesuwania palcem po ekranie,  
ma co& naprawd# u!ytecznego. Nie wspo-
mn# o konieczno&ci kopiowania plików 
przez program iTunes, bo to prawdziwy 
koszmar.

Brzmienie
Brzmienie, jak na z$o&', by$o bardzo 

dobre. Na ods$uch du!ego iPoda po&wi#-
ci$em mnóstwo czasu. Porównywa$em 
go z najlepszymi odtwarzaczami tego te-
stu i musz# przyzna', !e trzyma poziom. 
Wszystko to ma jednak swoj" cen#. Moim 
zdaniem stanowczo za wysok". Gdybym 
mia$ do wyboru jednego iPoda albo Co-
wona i9 i weekend w luksusowym hote-
lu, wybra$bym to drugie bez zastano-
wienia.

Konkluzja
Brzmienie na pi"tk#. Cena studzi 

zapa$, ale czego bym nie napisa$, 
iPod zawsze b#dzie mia$ swoich 
fanów.

Apple iPod Touch
&HQD��� �����]ï

Dane techniczne:
3DPLÚÊ��� 16 GB
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:\PLDU\��� 11,1/5,9/0,7 cm

Ocena:
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Apple iPod Touch
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Projektant opakowania chyba zap#dzi$ 
si# w wymy&laniu dla niego nowych 

zastosowa(. W broszurce przeczytamy, !e 
pojemnik mo!e pe$ni' funkcj# organiza-
tora na biurko lub nawet doniczki. Super. 
Gdybym chcia$ doniczk#, poszed$bym do 
sklepu ogrodniczego, a nie wykorzystywa$ 
pude$ko po odtwarzaczu za 1000 z$. Tyl-
ko czeka', jak zaczn" dorzuca' ziarenka 
i nawóz.

J3 wygl"da jak telefon komórkowy  
z 3,3-calowym wy&wietlaczem dotyko-
wym, wykonanym w technologii AMOLED.  
Na szcz#&cie z boku umieszczono kilka 
przycisków, którymi mo!na wygodnie 
ustawi' g$o&no&', nie wyjmuj"c urz"dzenia 
z kieszeni. 

Obudowa z metalowymi elementami 
prezentuje si# elegancko, ale egzemplarz 
dostarczony do testu by$, zdaje si#, moc-
no u!ywany – mi#dzy wy&wietlaczem  

a obudow" utworzy-
$y si# widoczne szpary,  
a ca$o&' wygl"da$a, jakby 
po kilku dniach mia$a si# 
kompletnie rozlecie'. By' 
mo!e ta konkretna sztuka 
przesz$a ju! kilka wyczerpu-
j"cych testów, musz# jednak  
o tym wspomnie' z dzienni-
karskiego obowi"zku.

Wyposa!enie jest bardzo bogate. Mnó-
stwo obs$ugiwanych formatów, 5-zakre-
sowy korektor z dodatkowymi efektami, 
gniazdo kart MicroSD, radio, bluetooth, 
akcelerometr, kalkulator, stoper, budzik... 
Na wymienienie wszystkich funkcji za-
braknie miejsca na stronie. Ca$e szcz#&cie, 
menu rozplanowano rozs"dnie i urucho-
mienie wszystkich funkcji jest stosunko-
wo proste. Ciekawostk" jest procentowy 
wska)nik zu!ycia baterii.

Brzmienie
Najbardziej spodoba$o mi si# 

brzmienie. J3 by$ pierwszym odtwa-
rzaczem w tym zestawieniu, któ-
rego naprawd# da$o si# pos$ucha' 
d$u!ej bez uczucia zm#czenia. 
Przepa&' mi#dzy nim a wszyst-
kimi ta(szymi odtwarzaczami, 
które dosta$y marne oceny, jest 
ogromna. J3 stawia na dyna-
mik# i przejrzysto&', ale nie 
popada w wyostrzenie i nie 
zapomina o barwie.

Konkluzja
Z wysokiej klasy s$uchaw-

kami – super.

Cowon J3
&HQD��� ����]ï

Dane techniczne:
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Cowon J3

Monstrualny odtwarzacz zamkni#to 
w obudowie o gabarytach ma$ego 

laptopa, a b#d"cy jego g$ówn" atrakcj" 
dotykowy wy&wietlacz pracuje w rozdziel-
czo&ci 800 x 600 pikseli i ma przek"tn" 
dochodz"c" do pi#ciu cali. Wydaje si#,  
!e urz"dzenie jest przeznaczone nie tyle 
do odtwarzania muzyki, co *lmów. W ze- 
stawie dostajemy nawet kabel HDMI. 
Zabrak$o natomiast z$"cza USB. Komu-
nikacja z komputerem odbywa si# za po-
moc" specjalnego kabla pasuj"cego tylko 
do odtwarzaczy Cowona. Chyba po to, 
by utrudni' !ycie u!ytkownikom, bo bra-
kiem miejsca na gniazdo USB nie mo!na 
si# t$umaczy'. Co ciekawe, za pomoc" 
*rmowego kabla nie na$adujemy akumu-
latora. Do tego potrzebny jest specjalny 
zasilacz wtyczkowy.

V5 pracuje z systemem operacyjnym 
Windows CE 6.0, dzi#ki czemu zyskujemy 
dost#p do kilku standardowych aplikacji. 
Nie oznacza to jednak, !e obs$uga jest 
prosta. Wielk" zagadk" jest na przyk$ad 

ekran pojawiaj"cy si# po w$"-
czeniu. Wy&wietlanych jest a! 
27 animowanych ikon, z czego 
22 to ozdóbki nie prowadz"ce zupe$nie 
do niczego. Kiedy ju! znajdziemy !"dany  
album i &cie!k#, na pocz"tku paska prze-
wijania zobaczymy ch$opca, który biegnie 
w kierunku dziewczynki znajduj"cej si# 
na ko(cu. Ch$opiec bierze dziewczyn-
k# na r#ce, po czym wraca do punktu 
wyj&cia. Wszystko by$oby w porz"dku, 
gdyby&my mieli do czynienia z gad!e-
tem dodawanym do prenumeraty „Bra-
vo Girl”. Ale mnie to jako& nie zachwyca.  
O wyposa!eniu nie ma sensu si# roz-
pisywa'. Flashówki, milion kodeków 
i ustawie(, tuner telewizyjny... Mo!liwe, 
!e gdzie& jest nawet ekspres do kawy.

Brzmienie 
Nie gra$o )le. Gdyby nie dominacja 

skrajów pasma, by$oby bardzo dobrze. Na 
szcz#&cie mo!na zmieni' nat#!enie sopra-
nów i basu za pomoc" korektora i wtedy 

naprawd# mo!na 
s$ucha' V5 HD z przyjem-
no&ci". Szkoda jedynie, !e wychodz"c na 
spacer, trzeba bra' specjalny plecak na 
odtwarzacz.

Konkluzja
Przyt$aczaj"ce urz"dzenie. Jako& mnie 

nie porwa$o.

Cowon V5 HD
&HQD��� �����]ï

Dane techniczne:
3DPLÚÊ��� 16 GB
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Cowon V5 HD
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KOMEDA
KOMEDA – INSPIRATIONS

KOMEDA – INSPIRATIONS
KOMEDA – INSPIRATIONS

KOMEDA – INSPIRATIONS

X7 to odtwarzacz dla ludzi potrze-
buj"cych du!ego dysku i takiego 

samego wy&wietlacza. W ogromnej obu-
dowie upchni#to twardy dysk o pojem-
no&ci 120 GB (dost#pna jest tak!e wersja  
160 GB). Front okupuje wy&wietlacz do-
tykowy o przek"tnej 4,3 cala. Mo!ecie 
to uzna' za z$o&liwo&', ale kiedy po raz 
pierwszy go uruchomi$em i zobaczy-
$em gigantyczne ikony, przypomnia$ 
mi si# telefon komórkowy, który oj-
ciec Rydzyk chcia$ oferowa' klientom 
swojej sieci. To b#dzie doskona$y od-
twarzacz dla osób starszych i niedo-
widz"cych. I wcale nie robi# sobie 
teraz !artów. 

W pude$ku znalaz$em standardowe s$u-
chawki, instrukcj# obs$ugi, p$yt# z opro-
gramowaniem, zasilacz wtyczkowy, smycz 
i *rmowy kabel. Zabrak$o, niestety, zwy-
k$ego gniazda USB, wi#c je&li zgubimy 
oryginalny przewód, b#dzie problem. Je&li 
nie b#dziemy go nosi' ze sob", raczej nie 
podzielimy si# te! muzyk" ze znajomymi. 
Minusem jest te! konieczno&' $adowania 
Cowona za pomoc" zasilacza. Dobrze, !e 
producent przynajmniej zadba$ o wytrzy-
ma$y akumulator. Z danych technicznych 
wynika, !e muzyki mo!na s$ucha' przez 
okr"g$e 100 godzin.

Przy tak du!ym wy&wietlaczu nikogo 
nie zdziwi, !e X7 potra* odtwarza' nie 
tylko muzyk#, ale i *lmy. Wyposa!ono go  
w kodeki Xvid i Divx. Radzi sobie te! z pli-

kami AVI, WMV  
i ASF. Uk$ad menu 
przypomina model 
J3, ale wszystko jest 
bardziej skompliko- 
wane. Na tyle, !e  
w czasie testu kilka ra- 
zy si# pogubi$em. Albo obs$uga tego od-
twarzacza wymaga przyzwyczajenia, albo 
jest po prostu niedopracowana.

Jest to o tyle ciekawe, !e test by$ krótszy 
ni! zwykle. Po pod$"czeniu X7 do kompu-
tera i skopiowaniu plików na dysk okaza$o 
si#, !e odtwarzacz ich nie widzi. Podj"$em 
jeszcze kilka prób, przeczyta$em instrukcj# 
obs$ugi od deski do deski, spróbowa$em 
nawet skopiowa' pliki z innego komputera, 
ale to nic nie pomog$o. Mo!e tra*$ si# wa-
dliwy egzemplarz? Tak czy inaczej, tabelk# 
z ocenami pozostawiam pust" i bynajmniej 
nie oznacza to, !e X7 tra*a do hi-endu.

Konkluzja
Szkoda, !e nie dzia$a.

Wydawa$o si#, !e dostarczone do 
testu odtwarzacze b#d" do siebie 

podobne, a kropki równo rozmieszcz" si# 
w tabelkach. Wyniki s" jednak zró!nico-
wane. W dalekowschodnich fabrykach 
takie urz"dzenia s" pewnie produkowane 
w kilkadziesi"t sekund, a domy&lam si#, 
!e i projekty niektórych z nich powstaj" 
równie ekspresowo. Czasami tra*aj" si# 
jednak pere$ki i ciesz# si#, !e pomimo do-
minacji tandety uda$o si# je wy$owi'. 

Hitem jest Cowon i9. Oferuje brzmie-
nie na poziomie najlepszych odtwarzaczy 
przeno&nych, jakie s$ysza$em, za niepo-

równywalnie mniejsze pieni"dze. Bardzo 
sympatyczny jest iPod Nano, a minusem 
jest w tym przypadku *rmowe oprogra-
mowanie i cena. Je&li szukacie playera za 
ma$e pieni"dze, zwró'cie uwag# na Co-
wona E2. To minimalistyczny i dobrze 
brzmi"cy odtwarzacz w cenie porz"dnych 
tenisówek. Natomiast je&li wysoka cena 
Was nie odstrasza, przyjrzyjcie si# Cowo-
nowi J3 oraz iPodowi Touch.

Którego odtwarzacza by&cie nie wybra-
li, pami#tajcie o dobrych s$uchawkach.  
Z fabrycznymi pche$kami wszystkie mode-
le brzmia$y jak jedna wielka pora!ka.  ■

Podsumowanie
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Cowon X7

Cowon X7
&HQD��� �����]ï

Dane techniczne:
3DPLÚÊ��� 120 GB
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:\PLDU\��� 12,7/7,9/1,5 cm

Ocena:
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