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Ten trend szybko podchwycili pro-
ducenci sprz!tu graj"cego, którzy 
do tej pory nawet nie zawracali so-

bie g#owy s#uchawkami, np. Focal, B&W, 
Denon czy Marshall. Z ró$nym skutkiem, 
bo po#"czenie znanej audio%lskiej marki  
z odlotowym wzornictwem i wy&rubowa-
n" cen" nie zawsze gwarantuje wysok" ja-
ko&' brzmienia. Zanim jednak przejdzie-
cie do testów, kilka s#ów o tym, czym s"  
i sk"d si! wzi!#y s#uchawki. 

Pierwowzór u$ywanych dzi& s#uchawek 
zawdzi!czamy ameryka(skiemu in$ynie-
rowi elektrykowi Nathanielowi Baldwi-
nowi. Pochodzi# on z rodziny mormonów, 
która w XIX wieku osiedli#a si! w stanie 
Utah. Ju$ w dzieci(stwie wykazywa# du$e 
zdolno&ci manualne, np. w#asnor!cznie 
zbudowa# rower oraz machin! parow". 

Po zdobyciu wy$szego wykszta#cenia 
na Uniwersytecie Stanforda wróci# w ro-
dzinne strony i podj"# prac! w hydroelek-
trowni. W wolnych chwilach bra# aktywny 
udzia# w $yciu religijnym lokalnej spo#ecz-
no&ci. Jako $e miewa# problemy ze zrozu-
mieniem kaza( miejscowego kaznodziei, 
wpad# na pomys# skonstruowania g#o&ni-
ka poruszanego spr!$onym powietrzem. 
Najprawdopodobniej mamy do czynienia 
z zadziwiaj"cym zbiegiem okoliczno&ci, 
bowiem podobne rozwi"zanie zastosowa# 
niejaki Horacy Short, którego nap!dzany 
spr!$onym powietrzem g#o&nik by# jedn" 
z atrakcji Wystawy )wiatowej w Pary$u 
w 1900 roku. W"tpi!, by Baldwin s#ysza# 
o pomy&le Shorta. Stan Utah od stolicy 
Francji dzieli#a wtedy ca#a epoka. Nie wia-
domo te$, jaka by#a skuteczno&' skonstru-

owanego przez niego g#o&nika. Nast!pnym 
krokiem by#o zbudowanie pierwszych na 
&wiecie s#uchawek, nazwanych pieszczo-
tliwie Baldy Phones. Przy okazji Nathaniel 
zainicjowa# audio%lsk" tradycj! konstru-
owania sprz!tu graj"cego na kuchennym 
stole. By#o to Roku Pa(skiego 1910.

Swoim wynalazkiem Baldwin nie zdo-
#a# zainteresowa' $adnego przedsi!bior-
cy. Zwróci# za to na siebie uwag! amery-
ka(skiej marynarki wojennej. U progu 
wybuchu wielkiej wojny &wiatowej US 
Navy zamówi#a u niego 100 kompletów 
s#uchawek, które, jak pokaza#a historia, 
wkrótce bardzo si! przyda#y. Lukratywny 
kontrakt umo$liwi# Baldwinowi zbudo-
wanie fabryki z prawdziwego zdarzenia. 
Baldwin Radio Company w szczytowym 
okresie zatrudnia#a ponad 150 osób. )wie-
$o upieczony biznesmen zapomnia# tylko 
o jednym: o opatentowaniu s#uchawek. Na 
skutek nieprzemy&lanych operacji %nan-
sowych Baldwin popad# w d#ugi. Fabryka 
splajtowa#a, a jej za#o$yciel tra%# na dwa 
lata do wi!zienia. Po wyj&ciu wycofa# si!  
z $ycia publicznego i umar# w zapomnie-
niu 19 stycznia 1961 roku. W mi!dzycza-
sie jego wynalazek zacz"# $y' w#asnym 
$yciem.

Spr!$one powietrze wykorzystywane 
przez Baldwina nie by#o najwygodniej-
sze w u$yciu, dlatego si!gni!to po inne 
rozwi"zania. Ju$ w 1898 roku sir Oliver 
Lodge opracowa# koncepcj! g#o&nika 
dynamicznego, jednak dopiero w 1924 
roku dwaj in$ynierowie General Electric 
– Chester W. Rice i Edward W. Kellogg 
– skonstruowali g#o&nik magnetoelek-
tryczny, z#o$ony z elektromagnesu, cewki  
i membrany, przypominaj"cy wspó#cze-
sne modele. Producenci s#uchawek czym 
pr!dzej zacz!li je montowa' w swoich 
urz"dzeniach.
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Gwa#towny rozwój radiofonii w pierw-
szej po#owie ubieg#ego stulecia by# dla 
s#uchawek tym, czym wynalezienie pó# 
wieku pó*niej przeno&nych odtwarzaczy 
kasetowych. Niewielkiej mocy radiood-
biorniki lampowe by#y wyposa$ane w kil-
ka kompletów nauszników, za& nadawane 
na $ywo audycje gromadzi#y przy nich 
ca#e rodziny. Ze wzgl!du na niewielk" 
moc nadajników oraz pierwszych odbior-
ników s#uchawki musia#y by' niezwykle 
czu#e, a emitowane przez nie d*wi!ki 
trudno by#o nazwa' przyjemnymi. Tak$e 
komfort u$ytkowania by# daleki od idea#u, 
wi!c stale rosn"ca rzesza s#uchaczy z ulg" 
powita#a radia wyposa$one w g#o&niki. 
Cho' na kilkana&cie lat s#uchawki popa-
d#y w nie#ask!, najlepsze dla nich czasy 
mia#y dopiero nadej&'.

W trakcie II wojny &wiatowej systema-
tycznie udoskonalane s#uchawki znalaz#y 
zastosowanie we wszystkich rodzajach 
wojsk. Po zako(czeniu dzia#a( wojennych 
zosta#y ponownie „odkryte” przez krót-
kofalowców, stacje radiowe oraz studia 
nagraniowe. Modele z lat 50. w niczym 
nie przypomina#y swoich protoplastów 
sprzed dwóch dekad i wreszcie mo$na 
by#o s#ucha' na nich muzyki.

Kolejne prze#omowe wydarzenie to roz-
pocz!cie w 1961 roku nadawania audycji 
stereofonicznych na falach ultrakrótkich. 
Wraz z rewolucj" w eterze pojawi#a si! 
nowa fala u$ytkowników i prawdziwych 
entuzjastów s#uchawek. Ich bezpo&redni-
mi spadkobiercami jeste&my w#a&nie my, 
audio%le. 

I tutaj dochodzimy do sedna: z czym 
w#a&ciwie mamy do czynienia? 

Najogólniej rzecz ujmuj"c s#uchawki to 
przetworniki elektroakustyczne przetwa-
rzaj"ce sygna#y elektryczne na d*wi!kowe, 
podobnie jak ma to miejsce w g#o&nikach. 
Najwa$niejsza ró$nica polega na skiero-
waniu fal d*wi!kowych wprost do ucha 
s#uchacza, a &cis#e sprz!$enie akustyczne 
pomi!dzy s#uchawkami a uchem uzyskuje 
si! dzi!ki specjalnej konstrukcji przetwor-
nika oraz otaczaj"cej go obudowy.

=H�Z]JOÚGX�QD�URG]DM�Xĝ\WHJR� 
SU]HWZRUQLND�HOHNWURDNXVW\F]QHJR� 
VïXFKDZNL�G]LHOLP\�QD�

(OHNWURPDJQHW\F]QH – zawieraj" ma-
gnes trwa#y z nabiegunnikami, b!d"cymi 
jednocze&nie rdzeniami cewek elektroma-
gnetycznych, oraz membran! z cienkiej 
blachy stalowej umieszczon" tu$ nad nimi. 
Zmiany pola magnetycznego wywo#ywa-
ne przez pr"d p#yn"cy przez uzwojenia ce-
wek wprawiaj" stalow" membran! w drga-

nia, które z kolei powoduj" powstanie fali 
akustycznej. Ze wzgl!du na w"skie pasmo 
przenoszenia (100 – 5000 Hz) s#uchawki 
elektromagnetyczne najcz!&ciej znajduj" 
zastosowanie w urz"dzeniach telekomu-
nikacyjnych, gdzie wymagana jest jedynie 
zrozumia#a reprodukcja ludzkiej mowy.
0DJQHWRHOHNWU\F]QH (popularnie zwa-
ne dynamicznymi) – w tych s#uchawkach 
lekka membrana z papieru, aluminium 
lub tworzyw sztucznych jest umocowana 
na elastycznym zawieszeniu i po#"czona 
z ruchom" cewk" umieszczon" w szcze-
linie magnesu trwa#ego, zazwyczaj neo-
dymowego. Podobnie jak ma to miejsce  
w g#o&nikach, przep#yw pr"du przez cewk! 
powoduje jej ruch, który jest przenoszony 
na membran! (kierunek zale$y od kierun-
ku pr"du). Ze wzgl!du na bardzo szerokie 
pasmo przenoszenia (10 Hz – 30 kHz), 
du$" dynamik! oraz ma#e zniekszta#ce-
nia s#uchawki dynamiczne znajduj" po-
wszechne zastosowanie w urz"dzeniach 
stereofonicznych i s" najpopularniejsz" 
konstrukcj" ze wszystkich dost!pnych na 
rynku.

Odmian" przetworników dynamicz-
nych s" przetworniki HOHNWURG\QDPLF]QH�
]�NRWZLFÈ�]UöZQRZDĝRQÈ. Ich prostopa-
d#o&cienna obudowa kryje prostok"tn" 
membran!, uk#ad magnetyczny z cewk" 
oraz rami! kotwicy (armature arm), trwa-
le po#"czone z membran". Przy#o$enie 
napi!cia powoduje wychylenie ramienia 
zawieszonego w zrównowa$onym polu 
magnetycznym i tym samym wprawia  
w ruch membran!. D*wi!ki z obudowy 
wydostaj" si! przez szczelin! i krótki ka-
na# skierowany w stron! ucha. Ze wzgl!du 
na niewielkie rozmiary przetworniki z ko-
twic" s" cz!sto stosowane w s#uchawkach 
dokana#owych. Najcz!&ciej w jednej obu-
dowie mie&ci si! po jednym przetworniku 

szerokopasmowym, cho' cz!&' %rm ofe-
ruje s#uchawki dwudro$ne (np. Creative 
Aurvana In-Ear3, Brainwavz B2), a nawet 
trójdro$ne (Westone, Shure). Te ostatnie 
maj" tak skomplikowan" konstrukcj!, 
$e liczenie diab#ów na g#ówce szpilki jest 
przy nich dziecinn" zabaw".

O ile 99,99 % rynku nale$y do s#ucha-
wek dynamicznych, za bardziej wyra-
%nowane uchodz" HOHNWURVWDW\F]QH. 
Ich zasada dzia#ania jest identyczna, jak  
w przypadku elektrostatycznych zestawów 
g#o&nikowych. Przetworniki sk#adaj" si!  
z cieniute(kiej polimerowej membrany, 
napylonej tlenkami metali i umieszczonej 
pomi!dzy dwoma blaszanymi statorami. 
Folia jest wst!pnie spolaryzowana wyso-
kim napi!ciem, natomiast do a$urowych 
elektrod doprowadza si! ze wzmacniacza 
napi!cie zmienne w przeciwfazie (push-
pull). Wraz z pojawieniem si! sygna#u 
muzycznego pomi!dzy elektrodami po-
wstaje zmienne pole elektryczne, które,  
w zale$no&ci od polaryzacji, przyci"ga lub 
odpycha membran!. Dzi!ki znikomej ma-
sie tej ostatniej d*wi!k elektrostatów jest 
szybki, niezwykle detaliczny oraz wolny 
od zniekszta#ce( typowych dla przetwor-
ników dynamicznych. 

Cho' g#o&nik elektrostatyczny opaten-
towa# w 1934 roku znany nam ju$ in$ynier 
Edward W. Kellogg, na s#uchawki wyko-
nane w tej technice trzeba by#o czeka' a$ 
do 1959 roku. Wtedy to na tokijskiej wy-
stawie sprz!tu elektronicznego japo(ska 
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%rma Stax zademonstrowa#a model SR-1. 
Jego sukces przeszed# naj&mielsze oczeki-
wania i rok pó*niej SR-1 tra%#y do sprze-
da$y detalicznej. 

W pó*niejszych latach najwi!ksi produ-
cenci nauszników próbowali zmierzy' si! 
z tematem elektrostatów, jednak na placu 
boju pozosta# Stax, który dzi& jest najwi!k-
szym na &wiecie producentem tego typu 
s#uchawek. Ze wzgl!du na konieczno&' 
dostarczania do elektrostatów wysokie-
go napi!cia s#uchawki te sprzedawane s" 
razem z dedykowanymi wzmacniaczami  
i, poza nielicznymi wyj"tkami, nie znajdu-
j" zastosowania w sprz!cie przeno&nym.

Ca#kowicie niezale$nym ksi!stwem na 
s#uchawkowej mapie &wiata jest za#o$ona 
w 2006 roku ameryka(ska %rma HiFiMan. 
Jej wyj"tkowo&' polega na zastosowaniu 

technologii PDJQHWRVWDW\F]QHM, nazywa-
nej tak$e planarn" lub ortodynamiczn". 
W s#uchawkach wykonanych w tej tech-
nice pracuj" przetworniki przypominaj"-
ce elektrostaty. Membrany z cienkiej folii 
mylarowej jednostronnie pokrytej meta-
lem (aluminium lub z#otem) umieszcza 
si! pomi!dzy dwoma arkuszami perforo-
wanej i namagnesowanej blachy. Na tym 
jednak podobie(stwa do elektrostatów 
si! ko(cz", poniewa$ po drugiej stronie 
mylarowej membrany nadrukowano cie-
niute(k" cewk! wprawian" w ruch impul-
sami pr"du. Dzi!ki równomiernemu roz-
#o$eniu cewki na membranie pracuje ona 
ca#" swoj" powierzchni", która jest du$o 
wi!ksza od membran w klasycznych prze-
twornikach dynamicznych. Ze wzgl!du 
na budow! s#uchawki planarne odznacza-
j" si! brzmieniem zbli$onym do elektro-
statów, jednak pozbawione s" ich niedo-
godno&ci u$ytkowych, m.in. stosowania 
specjalnych wzmacniaczy dostarczaj"cych 
wysokie napi!cie polaryzuj"ce.

Ostatnim typem s#uchawek s" modele 
SLH]RHOHNWU\F]QH, z elementem piezo-
elektrycznym po#"czonym z membran". 
Przy#o$enie napi!cia do elektrod powodu-

je odkszta#cenie si! piezoelektryka, który 
wywo#uje ruch membrany i w efekcie fale 
akustyczne. Ze wzgl!du na znikom" mas!, 
niewielki pobór pr"du, ma#e zniekszta#-
cenia oraz wzgl!dnie szerokie pasmo 
przenoszenia (10 Hz – 10 kHz) tego typu 
s#uchawki znajduj" zastosowanie g#ównie  
w aparatach s#uchowych.

Kiedy ju$ wiemy, jakie przetworniki 
pracuj" w s#uchawkach, spróbujmy usys-
tematyzowa' je pod wzgl!dem budowy.
3LHUZV]\��SRGVWDZRZ\�SRG]LDï�GRW\F]\�

URG]DMX�REXGRZ\�RWDF]DMÈFHM� 
SU]HWZRUQLN��3RG�W\P�Z]JOÚGHP� 
VïXFKDZNL�G]LHOLP\�QD�� 
RWZDUWH��]DPNQLÚWH�L�SöïRWZDUWH.
S#uchawki� RWZDUWH charakteryzuj" si! 
a$urow" zewn!trzn" stron" muszli za-
pewniaj"c" swobodny przep#yw powie-
trza do i ze s#uchawek. Niesie to ze sob" 
ró$ne konsekwencje. Z punktu widzenia 
u$ytkownika s#uchawki otwarte oferuj" 
naturalny, przestrzenny d*wi!k ze &wiet-
n" stereofoni", za& dobra wentylacja oraz 
niewielki nacisk na g#ow! pozwalaj" s#u-
cha' przez wiele godzin bez oznak zm!-
czenia. Niestety, ka$dy kij ma dwa ko(ce. 
Z uwagi na brak elementu t#umi"cego,  
nagrania odtwarzane przez modele 
otwarte s" wyra*nie s#yszalne przez osoby  
postronne. Co gorsza, do uszu u$ytkow-
nika wyra*nie dochodz" odg#osy otocze-
nia, co mo$e utrudnia' odbiór muzyki,  
o ile w pomieszczeniu nie panuje cisza.  
Z tego powodu konstrukcje otwarte raczej 
nie nadaj" si! do sprz!tu przeno&nego. 
Najbardziej znanymi s#uchawkami otwar-
tymi s" wysokie modele Sennheisera (np. 
HD 600) oraz Grado. 

Na drugim biegunie le$" s#uchawki  
]DPNQLÚWH, z przetwornikami umieszczo-
nymi wewn"trz szczelnych komór aku-
stycznych (uwaga: modeli zamkni!tych 
nie nale$y myli' z wokó#usznymi!). G#ów-
n" zalet" konstrukcji zamkni!tych jest 
skuteczna izolacja od ha#asów otoczenia. 
Poza nieco innym charakterem brzmienia 
(d*wi!ki usytuowane s" „wewn"trz” g#o-
wy) s#uchawki zamkni!te oferuj" nieco 
ni$szy komfort u$ytkowania ni$ otwarte. 
Wi"$e si! to z ograniczon" wentylacj" 
uszu, która w skrajnych przypadkach po-
woduje pocenie ju$ po kilkunastu minu-
tach s#uchania. Ze wzgl!du na du$" izo-
lacj! akustyczn" s#uchawki zamkni!te s" 
powszechnie u$ywane w studiach nagra-
niowych oraz w&ród did$ejów. Najpopu-
larniejszymi reprezentantami tej rodziny 
s" Creative Aurvana Live! i podstawowe 
modele Sennheisera, np. HD 202.

Natomiast s#uchawkami #"cz"cymi zale-
ty modeli otwartych i zamkni!tych s" kon-
strukcje SöïRWZDUWH. Zewn!trzne strony 
muszli maj" w nich otwory stratne, jednak 
ich wielko&' i rozmieszczenie uniemo$li-
wiaj" swobodne przenikanie d*wi!ków do 
i ze s#uchawek. Konstrukcje pó#otwarte #"-
cz" tym samym wysoki komfort noszenia, 
przynale$ny s#uchawkom otwartym, z cz!-
&ciow" izolacj" od odg#osów otoczenia. T! 
grup! reprezentuj" cho'by Kossy PortaPro, 
Sennheisery PX 100-II oraz liczne mode-
le AKG, Beyerdynamiców i innych tuzów 
s#uchawkowego biznesu, przeznaczone do 
sprz!tu przeno&nego. 

Wyboru s#uchawek dokonuje si! za-
zwyczaj z uwzgl!dnieniem potrzeb, mo$-
liwo&ci %nansowych oraz indywidualnych 
upodoba(. Mniejsze i l$ejsze najcz!&ciej 
towarzysz" przeno&nym urz"dzeniom 
graj"cym, za& du$e i ci!$kie wykorzystuje 
si! w domu. 
2F]\ZLĂFLH��SRZ\ĝV]D�UHJXïD�Dĝ� 
VLÚ�URL�RG�Z\MÈWNöZ��MHGQDN�]H�Z]JOÚGX�

QD�NV]WDïW�L�NRQVWUXNFMÚ�PXV]OL� 
VïXFKDZNL�PRĝHP\�SRG]LHOLÊ�QD�F]WHU\�

NDWHJRULH��ZRNöïXV]QH��QDXV]QH�� 
GRXV]QH�L�GRNDQDïRZH. 

W s#uchawkach ZRNöïXV]Q\FK (zam- 
kni!tych, pó#otwartych lub otwartych) 
ca#a ma#$owina uszna jest zamkni!ta  
w niewielkiej komorze – okr"g#ej lub elip-
soidalnej. Mi!kkie, g"bkowe obrze$a obej-
muj" ca#e ucho i s" tak zaprojektowane, by 
dok#adnie przylega' do g#owy. Ma to du$e 
znaczenie w konstrukcjach zamkni!tych, 
gdzie silny nacisk na g#ow! powodowa#by 
znaczny dyskomfort. Ergonomiczny, re-
gulowany pa#"k #"cz"cy muszle oraz ich 
znaczne rozmiary sprawiaj", $e modele 
wokó#uszne nale$" do najci!$szych na 
rynku, a ich masa nierzadko przekracza 
300 gramów.

Znacznie l$ejsze od wokó#usznych s" 
s#uchawki QDXV]QH. Dodawane by#y do 
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pierwszych odtwarzaczy kasetowych w la-
tach 80. ubieg#ego stulecia. Prosta i tania 
pocz"tkowo konstrukcja przez lata sta#a 
si! klasykiem i obecnie nale$y do naj-
cz!&ciej stosowanych przez producentów 
(modele otwarte, pó#otwarte i zamkni!-
te). W s#uchawkach nausznych muszle  
z przetwornikami cz!&ciowo przykry-
waj" ma#$owin! i si! na niej opieraj".  
O izolacj! od czynników zewn!trznych 
oraz wysoki komfort noszenia dbaj" naj-
ró$niejsze pianki, g"bki, $ele i inne sub-
stancje b!d"ce pilnie strze$onymi sekre-
tami producentów. S#uchawki nauszne 
najcz!&ciej zaopatrzone s" w elastyczne pa-
#"ki nag#owne, ale spotyka si! te$ modele  
z oparciem na karku oraz klipsami do za-
czepiania na ma#$owinie.

Kolejn" kategori" s" s#uchawki GRXV]�
QH (pó#otwarte i zamkni!te). Umieszcza 
si! je w ma#$owinie i cz!&ciowo wsuwa 
do wn!trza kana#u s#uchowego. Niewiel-
kie wymiary oraz niska masa sprawiaj", 
$e maj" liczne grono zwolenników w&ród 
u$ytkowników sprz!tu przeno&nego, jed-
nak s" obarczone kilkoma wadami. Przede 
wszystkim, oferuj" kiepsk" dynamik! i bas 
oraz ograniczon" detaliczno&'. Po drugie, 
s#abo trzymaj" si! uszu, co skutkuje cz!-
stym wypadaniem oraz przedostawaniem 
si! ha#asów z otoczenia. Wprawdzie produ-
cenci stosuj" ró$ne nak#adki poprawiaj"ce 
kontakt z uszami, ale z ich skuteczno&ci" 
bywa ró$nie. Nieskomplikowana budowa 
i niewielkie koszty produkcji sprawiaj", $e 
tego typu s#uchawki s" do#"czane fabrycz-
nie do niemal wszystkich odtwarzaczy 
mp3 i telefonów komórkowych. Nie nale-
$y jednak mie' z#udze( co do ich jako&ci  
i najcz!&ciej d*wi!ki, jakie emituj", trud-
no nazwa' muzyk".

Ostatni" grup" s#uchawek s" modele  
GRNDQDïRZH (zamkni!te). Cho' na pierw-
szy rzut oka przypominaj" douszne, to 
ró$ni" si! od nich tunelami wk#adanymi 
bezpo&rednio do kana#u s#uchowego. Dzi!-
ki dok#adniejszemu przyleganiu do ucha 
oferuj" lepsz" izolacj! akustyczn" od oto-

czenia oraz wy$sz" dynamik!. S#uchawki 
dokana#owe sprzedawane s" najcz!&ciej  
z zestawem silikonowych lub piankowych 
nak#adek, których celem jest redukcja 
odg#osów zewn!trznych oraz optymalne 
dopasowanie do kana#u s#uchowego. Naj-
wy$szym stopniem wtajemniczenia, je&li 
chodzi o s#uchawki dokana#owe, s" modele 
profesjonalne, indywidualnie dopasowy-
wane do kszta#tu ucha, cz!sto u$ywane na 
scenie przez muzyków. 

S#uchawki dokana#owe zwykle stabilnie 
trzymaj" si! uszu, a jednak niektóre mo-
dele przeznaczone dla sportowców s" wy-
posa$one w dodatkowe systemy mocowa( 
(seria Sennheiser/Adidas). 

Cho' tego typu s#uchawki maj" swoich 
gor"cych zwolenników, nie mo$na zapo-
mina' o ich wadach. Pierwsza to efekt 
mikrofonowy, objawiaj"cy si! s#yszalnymi 
odg#osami kroków w czasie chodzenia lub 
biegania. Cz!sto te$ mo$na w nich us#y-
sze' odg#osy ocierania kabla o ubranie. 
Najwi!kszy minus dotyczy jednak kwe-
stii zdrowotnych. S#uchawki dokana#owe 
sprawiaj", $e *ród#o d*wi!ku znajduje si! 
w bezpo&redniej blisko&ci bardzo wra$li-
wych rz!sek w narz"dzie Cortiego, który 
jest w#a&ciwym narz"dem s#uchu. G#o&ne 
s#uchanie muzyki w modelach dokana#o-
wych mo$e i dostarcza wyj"tkowych roz-
koszy, ale gwa#townie skraca drog! do la-
ryngologa. Nast!pnym etapem mo$e by' 
przesiadka na piezoelektryki, wi!c zacho-
wajcie umiar w podkr!caniu g#o&no&ci.
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Od zarania dziejów g#ówn" bol"czk" 
u$ytkowników nauszników by#y odg#osy 
otoczenia burz"ce przyjemno&' s#uchania 
muzyki. Walczono z nimi na ró$ne spo-
soby, najcz!&ciej uszczelniaj"c styk muszli  
z g#ow" w zamkni!tych s#uchawkach 
wokó#usznych. W epoce „przedwalkma-
nowej” problem ten dotyczy# g#ównie 
profesjonalistów (realizatorów d*wi!ku, 
pilotów), lecz po wyprowadzeniu me-
lomanów na ulice okaza#o si!, $e walka  
z ha#asem sta#a si! kwesti" priorytetow". 
Wojna ta z góry by#aby przegrana, gdy-
by nie pewien pomys#owy Amerykanin,  
dr Amar Bose.

W trakcie jednego z lotów samolotem 
Bose stwierdzi#, $e szum jest tak dokuczli-
wy, $e uniemo$liwia mu s#uchanie muzy-
ki przez %rmowe s#uchawki. Dysponuj"c 
nadmiarem wolnego czasu, zaj"# si! opra-
cowaniem systemu, który móg#by cho' 
cz!&ciowo ów szum wyeliminowa'. Tak 

narodzi#y si! s#uchawki QuietComfort 3, 
które da#y pocz"tek ca#ej gamie modeli 
z aktywn" redukcj" zak#óce( zewn!trz-
nych.

System opracowany przez Bose sk#ada 
si! z kilku mikrofonów umieszczonych  
w muszlach i sprz!$onych z uk#adami 
elektronicznymi. Ich rola polega na wy#a-
pywaniu ha#asów zewn!trznych, a nast!p-
nie na generowaniu sygna#u w przeciwfa-
zie, który w znacznym stopniu je redukuje. 
Je&li doda' do tego pasywne t#umienie 
wynikaj"ce z charakteru modeli zamkni!-
tych, to skuteczno&' tego typu s#uchawek 
okazuje si! bardzo du$a.

Niestety, s#uchawki z aktywn" redukcj" 
szumów równie$ nie s" pozbawione wad. 
Najwi!ksza wi"$e si! z konieczno&ci" za-
pewnienia zasilania, najcz!&ciej ze stan-
dardowych akumulatorów. Drug" wad" 
jest cena, znacznie wykraczaj"ca poza 
mo$liwo&ci %nansowe wi!kszo&ci u$yt-
kowników sprz!tu przeno&nego. Za to 
zalet tych s#uchawek jest mnóstwo. Naj-
wa$niejsza to mo$liwo&' znacznej reduk-
cji odg#osów z zewn"trz i niezm"conego 
s#uchania ulubionych nagra( w ka$dych 
warunkach, bez konieczno&ci zwi!ksza-
nia poziomu g#o&no&ci. Kto cho' raz tego 
skosztowa#, z trudem wraca# do tradycyj-
nych modeli. Wprawdzie cena s#uchawek 
z aktywn" redukcj" zak#óce( w pierwszej 
chwili mo$e wystraszy', ale wierzcie mi, 
kilka wizyt u laryngologa plus badanie au-
diometryczne kosztuje o wiele wi!cej. 

Powy$sze zestawienie nie wyczerpuje 
tematu s#uchawek. Nie mo$na przecie$ 
zapomina' o modelach bezprzewodo-
wych czy z wbudowanymi odtwarzacza-
mi. A kwestia dopasowania s#uchawek do 
sprz!tu z uwzgl!dnieniem parametrów 
technicznych? A wzmacniacze s#uchaw-
kowe i ich wy$szo&' (lub nie) nad standar-
dowymi gniazdami w sprz!cie graj"cym? 
„Temat-rzeka” chcia#oby si! powiedzie'  
i nie b!dzie w tym krzty przesady.


