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Nie linie, serie, ale w!a"nie ko-
lekcje, poniewa# Brytyjczykom 
zdecydowanie bli#ej do salonów 

z modnymi ubraniami ni# do sklepów ze 
sprz$tem hi-%. Jak konsekwentna to po-

lityka, mo#na si$ zorientowa& cho&by po 
sieci sprzeda#y. W Polsce jest to efekt glo-
balnej polityki producenta, a nie wymys! 
dystrybutora. S!uchawek Spit%re nie ku-
picie w supermarketach ze sprz$tem RTV 

ani w audio%lskich studiach, tylko w salo-
nach z modnymi ciuchami dla m!odzie#y. 
Spit%re nie zauwa#a nawet popularno"ci 
Apple’a czy smartfonów, poniewa# jego 
nauszniki maj' pasowa& nie do iPhone’a 
czy iPoda, ale do w!oskiego skutera, ory-
ginalnej bluzy czy szalika. Maj' z nimi 
tworzy& estetyczn' ca!o"& i stanowi& co"  
w rodzaju eleganckiego i niepowtarzalne-
go dodatku, jak torebka, okulary s!onecz-
ne czy kapelusz. Je#eli chodzi o te drugie, 
to równie wa#n' cz$"ci' katalogu Spit%re’a 
s' okulary w!a"nie, które m!odzie# zapew-
ne okre"li jako „czaderskie na maksa”. Bo 
faktycznie, znale(& co" równie egzotycz-
nego, a jednocze"nie wysmakowanego b$-
dzie trudno. Nie musimy chyba dodawa&, 
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#e s!uchawki stanowi' tak#e ciekawy ak-
cent „designerski” i pasuj' do oprawek, co 
razem sk!ada si$ na niepowtarzalny styl.

Ten w!a"nie styl le#y u podstaw kon-
strukcji Spit%re’a. O wzornictwie nie ma 
si$ co rozpisywa&. Wystarczy spojrze& na 
zdj$cia, aby zrozumie&, #e konkurencja 
skupia si$ na biegunowo odmiennych 
wzorach. Firma ho!duje zasadzie, #e 
moda lubi si$ powtarza& i powroty tren-
dów z przesz!o"ci s' tylko kwesti' czasu. 
Jeste"my "wiadkami systematycznie po-
jawiaj'cych si$ fal popularno"ci stylu lat 
50., 60., czy 70. By!y ju# tak#e odniesienia 
do lat 80. I to nie tylko w bran#y odzie-
#owej. Podobnie muzyka, %lm czy inne 
ga!$zie aktywno"ci ludzkiej kieruj' si$ na 
"wiat wspomnie), dostosowuj'c go do ak-
tualnych realiów. Spit%re swoj' stylistyk$ 
czerpie z najlepszych wzorów. Mamy tu 
odniesienia do pocz'tków stereo, poko-
lenia dzieci-kwiatów, stylu disco czy na-
wet siermi$#nych studyjnych staruszków. 
Mi!o"nicy Star Treka i klasycznego scien-
ce-%ction równie# znajd' co" dla siebie.  
A kolorystyka… Jak na s!uchawki jest po 
prostu szalona. Barwy to kanon minio-
nych lat. Dzi" ju# niespotykane, a przez 

to wyró#niaj'ce osob$ nosz'c' brytyjskie 
s!uchawki z najwi$kszego t!umu. To chy-
ba najlepszy sposób, aby tak prozaiczny 
przedmiot móg! nabra& znaczenia drobia-
zgu okre"laj'cego smak i gust cz!owieka.

Polityka Spit%re’a okaza!a si$ ogrom-
nym sukcesem. Firma tra%!a w ca!kiem 
nowych klientów. Dotychczasowi wybie-
rali pomi$dzy propozycjami koncernów 
lub specjalistów, kieruj'c si$ zas!yszanymi 
opiniami, albo recenzjami w mediach. Je-
dynym modniarskim akcentem móg! by& 
bia!y kabelek, sugeruj'cy pokrewie)stwo 
z iZabawkami. Tymczasem potencjalny 
posiadacz Spit%re’a ma podobne dylema-
ty w g!$bokim powa#aniu. Wystarczy mu 
rzut oka na s!uchawki i ju# wie, #e musi 
je mie&. Co ciekawe, modna osoba nie 
poprzestaje na jednym modelu, bo „ju# 
ma s!uchawki”. Tutaj zachodzi podobne 
zjawisko jak w przypadku damskich tore-
bek. Widzieli"cie kiedy" kobiet$, która ma 
tylko jedn'? Wypada trzyma& w sza%e co 
najmniej kilka, bo ka#da musi pasowa& do 
butów, sukienki czy garsonki. Ka#da ma 
inny styl, kolorystyk$ i jej w!a"ciwy dobór 
decyduje o efekcie. Tak samo s!uchaw-
ki Spit%re: jedne b$d' pasowa& do bluzy, 

inne do wiosennej sukienki, jeszcze inne 
do d#insów. Co ciekawe, produkty bry-
tyjskiego dyktatora s!uchawkowej mody 
ciesz' si$ wi$ksz' popularno"ci' w"ród 
p!ci m$skiej. Ale przecie# facet te# mo#e 
chcie& wygl'da& modnie.

Kolekcjonowaniu s!uchawek sprzyja 
ich cena. Zosta!a skalkulowana tak, aby 
m!odzi ludzie nie musieli si$ szczypa&. 
Wszystkie modele dopasowano do trzech 
przyst$pnych poziomów cenowych: 205,  
225 i 245 z!. I nie wybieramy tutaj 
brzmienia, ale wzornictwo. Je#eli chodzi 
o to pierwsze, Spit%re nie rozpisuje si$  
w katalogu ani o wybitnych walorach so-
nicznych czy zasi$gu basu, ani o rozwi'-
zaniach technicznych. Bo to klienta po 
prostu nie interesuje. S!uchawki maj' by& 
proste i niezawodne, a brzmienie? Ma by& 
porównywalne z konkurencj'. Dlatego 
Brytyjczycy zaopatruj' si$ w przetworniki 
u specjalistów (%rma nie podaje szczegó-
!ów), a parametry techniczne maj' za-
pewni& przede wszystkim wysok' kompa-
tybilno"&. Posiadacz Spit%re’a nie b$dzie 
si$ zastanawia& nad omami i decybelami.  
Ma wygl'da& jak nikt inny i nie zawraca& 
sobie g!owy techniczn' gadanin'.


