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Panasonic  
RP-HTF890
'\VWU\EXFMD��� Panasonic Polska

&HQD���� ����]ï

Dane techniczne:
.RQVWUXNFMD��� SöïRWZDUWD
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 5 Hz – 30 kHz

=QLHNV]WDïFHQLD��� b.d.

,PSHGDQFMD��� 50 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 105 dB

:DJD��� 280 g 

'ïXJRĂÊ�NDEOD��� 3 m

Ocena:
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cenniku mo!na wyodr"bni# kil-
ka linii nauszników: dla DJ-ów; 

douszne, nadaj$ce si" najlepiej do 
przeno%nych odtwarzaczy; rozwini"cie po-
przednich – czyli typ Clip, z mocowaniem 
jak w zestawach Bluetooth; bezprzewodo-
we; wyposa!one w system redukcji szumów 
otoczenia; lekkie nauszne i monitorowe.

Ostatni$ seri" przeznaczono dla mi&o-
%ników muzyki, ceni$cych sobie porz$dn$ 
jako%# brzmienia. Obejmuje ona sze%# mo-
deli, oznaczonych tym samym przedrost-
kiem w symbolu: RP-HTF.

Budowa
Opisywane 890 s$ najbardziej zaawan-

sowanym opracowaniem Panasonica. Wy-
posa!ono je w najwi"kszy przetwornik,  
o %rednicy 50 mm, z neodymowym magne-
sem. Pierwszy rzut oka nasuwa skojarzenia 
z AKG. Pa&$k sk&ada si" z dwóch elastycz-
nych metalowych pr"tów i do z&udzenia 
przypomina ten z K601 i 701. Podobna 
jest tak!e metoda dopasowania po&o!enia 
muszli do wielko%ci g&owy. Nie wymaga 

r"cznej regulacji. Mi"kka (plastikowa, po-
kryta irch$) ta%ma wysuwa si" na gumkach 
i automatycznie ustawia wszystko, jak na-
le!y. Patent dzia&a sprawnie (tak samo, jak  
w AKG), a komfort noszenia jest wysoki, 
tak!e z uwagi na dobr$ jako%# materia&u po-
duszek. S$ one tak samo twarde, jak w AKG, 
chocia! mniejsze. Po godzinie s&uchania 
nie odczuwa&em wi"kszego zm"czenia ani 
ucisku. Ten jednak nie jest w 890 koniecz-
ny, poniewa! maj$ konstrukcj" pó&otwart$. 
Zapewnia ona mo!liwo%# d&ugiego kontak-
tu z muzyk$ bez zm"czenia, ale nie izoluje  
w pe&ni od otoczenia. Nale!y o tym pa- 
mi"ta#, kiedy chcemy s&uchawek u!ywa#  
w nocy i nie budzi# domowników.

Je!eli chodzi o jako%# u!ytych mate-
ria&ów, z AKG porównania ju! nie ma, 
poniewa! muszle i korpus wykonano  
z plastiku. Trudno jednak narzeka#, bo za 
równowarto%# K701 mo!na mie# sze%# par 
RP-HTF890. Dlatego jako%# wykonania 
nale!y oceni# wysoko, a „profesjonaln$” 
urod" wypada uzna# za mi&y bonus.

S&uchawki wyposa!ono w montowa-
ny na sta&e kabel, zako'czony z&oconymi 
wtykami ma&y/du!y jack (przej%ciówka).

Brzmienie
Panasoniki maj$ sugestywnie zarysowa-

n$ przestrze'. Pod tym wzgl"dem mog$ 
%mia&o konkurowa# ze specjalistycznymi 
wytwórniami w swoim segmencie ceno-
wym. Nie prezentuj$ takiego oderwania 
d(wi"ku od przetworników, jak to si" dzie-
je w drogich AKG czy Beyerdynamikach, 
ale trudno si" spodziewa# uporz$dkowa-
nej i rozbudowanej w g&$b sceny po bu-
d!etowym, w sumie, produkcie. Szeroko%# 
planu okazuje si" za to wi"cej ni! satysfak-
cjonuj$ca. Warto sprawdzi# to na muzyce 

symfonicznej, gdzie rozmiary przestrzeni 
s$ niemal warunkiem swobodnego i pra-
wid&owego brzmienia. Najbli!sze (ród&a 
zdradzaj$ niekiedy tendencj" do siedzenia 
w g&owie, ale ju! gradacja pomi"dzy kolej-
nymi planami jest wyra(na i realistyczna.

Je!eli chodzi o barw", s&uchawki sta-
wiaj$ na przejrzysto%# i czytelno%#. Efekt 
ten osi$gni"to przez ekspozycj" wysokich 
tonów. Przeszkadzajki perkusyjne i szarp-
ni"cia stalowych strun akustycznej gitary, 
podobnie jak sybilanty u wokalistów, wy-
chodz$ do przodu, co jednak nie prze-
szkadza, o ile nie si"gniemy do ostrych  
i jasnych nagra'. Na wi"kszo%ci s&ucha-
nych przeze mnie p&yt nie dostrzeg&em 
wi"kszych odst"pstw od neutralno%ci,  
a lekkie rozja%nienie mo!e si" wielu oso-
bom spodoba#. 

)rednica jest delikatnie wycofana, za to 
najni!szy bas wyra(nie wyeksponowano. 
Przypomina to dzia&anie *ltra podbijaj$-
cego skrajne cz"stotliwo%ci. Aby jednak to 
zauwa!y#, trzeba si"gn$# do albumów, na 
których wykorzystano dó& z instrumen-
tów klawiszowych albo do wyczynowych 
realizacji, jak cho#by spory kawa&ek ka-
talogu wytwórni GRP. W akustycznych 
sk&adach podbicie basu jest praktycznie 
nies&yszalne.

Uwag" zwraca tak!e dynamika. Pod 
tym wzgl"dem Panasonic nie pozostawia 
niedosytu.

Konkluzja
RP-HTF890 stawiaj$ na !ywe i wyra(-

ne brzmienie. Je!eli szukacie &agodnego  
i relaksuj$cego d(wi"ku, to raczej nie ten 
adres. W parze z dziarskim i energicznym 
charakterem id$ efektowne wzornictwo  
i dobra jako%# wykonania.

Przetwornik  
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