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d 1994 roku AKG wchodzi w sk!ad 
koncernu Harman International 
Industries, Inc. Pomimo wszech-

"wiatowego zasi#gu spó!ki-matki i poku-
sy produkowania stacji dokuj$cych do  
iUrz$dze%, austriacka marka zachowa-
!a dotychczasowy pro&l. Obok licznych 
nauszników do zastosowa% amatorskich 
trzon katalogu AKG stanowi$ akcesoria 
adresowane do profesjonalistów. S!ucha-
wek i mikrofonów AKG u'ywaj$ najwi#k-
sze s!awy, od Aerosmith po Stevie Won-
dera. Wprawdzie testowane dzi" K550 
przeznaczone s$ do u'ywania w domu, ale 
niektóre rozwi$zania, np. sposób moco-
wania muszli, zaczerpni#to z dzia!u pro.

Budowa
Ju' pierwszy kontakt z K550 sprawia, 

'e nawet nie znaj$c ich ceny, pod"wiado-
mie lokujemy je na wysokiej pó!ce. Du'e 
muszle z ABS-u wyko%czono tworzywem 

sztucznym do z!udzenia przypomina-
j$cym skór#. Identyczna sztuczna skóra 
wy"cie!a od wewn$trz szeroki spr#'y-
nuj$cy pa!$k. Uchwyty przetworników  
i obrotowe elementy mocuj$ce wykona- 
no z anodowanego aluminium. Ze s!ucha-
wek wychodzi tylko jeden kabel, umiesz-
czany zwyczajowo z lewej strony, ale dla 
pewno"ci wewn$trz muszli naniesiono 
du'e litery L i R wykluczaj$ce pomy!k#. 

Przewód o d!ugo"ci 3 m wykonano  
z miedzi OFC. Jego grubo"( wraz z izo-
lacj$ wynosi a' 4 mm. W porównaniu  
z drucikiem snuj$cym si# wokó! moich 
Sennheiserów HD 600 wygl$da jak ana-
konda przy owsiku. Na ko%cu kabla za-

mocowano metalow$ wtyczk# typu „ma!y 
jack”, na któr$ mo'na nakr#ci( 6,3-mm 
przej"ciówk#, oczywi"cie z!ocon$.

K550 maj$ budow# zamkni#t$. Mimo 
to do muszli przedostaje si# sporo odg!o-
sów z zewn$trz. Nie tyle, co w modelach 
otwartych, ale nie mo'na mówi( o ca!-
kowitej izolacji od czynników zewn#trz-
nych. 

Niezaprzeczalnym atutem tych s!ucha-
wek jest wysoki komfort u'ytkowania. 
Gdyby zamiast skóropodobnego plasti-
ku do wyko%czenia muszli u'yto weluru, 
wygod# K550 mo'na by porówna( z klu-
bowym fotelem wy!o'onym puchow$ ko!-
derk$. Ale i tak jest nie)le.

Cho( s!uchawki s$ du'e, do"( ci#'kie 
i nie uciskaj$ za bardzo g!owy, siedz$ na 
niej zaskakuj$co stabilnie. W przypad-
ku gwa!townych sk!onów mog$ si# lekko 
zsun$(, ale do spadni#cia jeszcze daleka 
droga.

:UDĝHQLD�RGVïXFKRZH
Z uwagi na niewielki nacisk na g!ow# 

brzmienie K550 dalekie jest od typo-
wej maniery modeli zamkni#tych. Scena 
przypomina obszern$ sfer# otaczaj$c$ 
g!ow#, a umieszczone w niej pozorne )ró-
d!a d)wi#ków s$ zawieszone w pewnym 
oddaleniu od uszu, nierzadko nawet na 
zewn$trz s!uchawek. 

K550 to chodz$ca kultura. Nie osaczaj$ 
od pierwszego kopa, lecz pozwalaj$ si# de-
lektowa( nagraniami. Chocia' nie wszyst-
kimi, ale o tym za chwil#.

Najwi#kszym atutem austriackich na-
uszników jest przejrzysto"(. K550 od-
s!aniaj$ mnóstwo pozornie nieistotnych 

szczegó!ów, które decyduj$ o tym, czy 
mamy do czynienia z muzyczn$ uczt$, czy 
zwyk!ym brzd$kaniem. Niewiele si# przed 
nimi ukryje, a mimo to detaliczno"( AKG 
nie ma technicznego charakteru Senn- 
heiserów HD 600. Jest w niej co" ludzkie-
go, &zjologicznego. 

K550 idealnie nadaj$ si# do s!uchania 
klasyki, zarówno ma!ych sk!adów, jak 
i symfoniki. Równie' akustyczny jazz 
zrealizowany na audio&lskim poziomie 
zapewni wiele niezapomnianych chwil. 
Punktualny, kontrolowany bas uka'e 
wszystkie niuanse sekcji rytmicznej, za" 
ch!odnawa, przejrzysta "rednica otoczy 
wokalistów roz"wietlon$ aur$. W ich "pie-
wie odkry!em mnóstwo delikatnych od-
g!osów, na które zazwyczaj nie zwracam 
uwagi. Przesiadka z nauszników AKG na 
kolumny sprawia, 'e muzyka nagle traci 
cz#"( smaczków, które s!uchawki wydo-
bywa!y spomi#dzy bitów. Jednak ten kij 
ma dwa ko%ce.

Tym, co w AKG nale'y omija( szerokim 
!ukiem, jest rock. Wprawdzie po w!$cze-
niu Pearl Jamu nie zapad!o wstydliwe mil-
czenie, ale K550 do ostrego !ojenia nadaj$ 
si#, jak czystej krwi araby do ci$gni#cia 
fury z w#glem. S$ na to zbyt grzeczne, 
przez co znika gdzie" agresja i brutalno"( 
ci#'szych odmian rocka. Czy wiarygodnie 
wygl$da korporacyjny krawaciarz w ciu-
chach od Armaniego z w!osami starannie 
wymodelowanymi na kszta!t irokeza? No 
w!a"nie, takie s$ K550, gdy pos!ucha( na 
nich Black Sabbath. Apocalypica potra&!a 
zagra( Metallik# nawet z przekonaniem, 
co jednak nie znaczy, 'e AKG K550 mu-
sz$ perfekcyjnie odtworzy( ka'd$ muzyk# 
zagran$ na instrumentach smyczkowych. 
Nic na si!#, po prostu trzeba wzi$( inny 
m!otek.

.RQNOX]MD�
*wietne s!uchawki dla dojrza!ego me-

lomana stawiaj$cego kultur# brzmienia 
ponad efekciarstwo.
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Dane techniczne:

7\S��� ZRNöïXV]QH��]DPNQLÚWH�
3DVPR�SU]HQRV]HQLD��� 12 Hz – 28 kHz 
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