Philips SHE3500RD
Opakowanie jest minimalistyczne
i – niestety – jednorazowe. Same słuchawki pozbawiono elementów ozdobnych.
Jedyne, co zwraca uwagę, to nakładka douszna w „neonowym” kolorze.
Pod względem budowy nie ma tu nic
specjalnego. Producent informuje o gumowanym reduktorze naprężeń na przewodzie, dzięki któremu kabel jest trwały
i odporny na szarpnięcia. Ciekawostkę
stanowi chromowany wtyk 3,5 mm. Najczęściej w słuchawkach używa się pozłacanych, ale może nie ma o co kruszyć
kopii. Część audiofilów uważa przecież,
że pokryte złotem styki przesadnie rozjaśniają dźwięk.
Jeśli ktoś rezygnuje z używania słuchawek dousznych, ponieważ są one zbyt
duże i wypadają z ucha, powinien się zapoznać z tym modelem. Tutaj nie napotka
podobnych problemów.

Brzmienie
Za 29 złotych można kupić m.in.
płytę CD z wyprzedaży, dwa zestawy plastikowego jedzenia z fast
foodu albo pięć litrów benzyny
PB 95. Okazuje się, że da się
również kupić dobre słuchawki.
Pisząc „dobre”, nie mam na myśli, że po wyjęciu z opakowania jesteśmy szczęśliwi, że w ogóle coś słychać.
Z Philipsów słychać naprawdę przyzwoicie.
Najpierw obserwujemy głęboki, mocny bas, a następnie wyeksponowaną górę.
Średnica pasma wydaje się tutaj mniej
istotna. Energia, przestrzenność i dynamika stoją na zadowalającym poziomie.
Wszystko to zostało okupione nieco jazgotliwą górą, ale słuchawkom za 29 zł powinniśmy to wybaczyć.
Jeżeli przymierzacie się do zakupu przenośnego odtwarzacza za 200-300 zł i planujecie używać go ze standardowymi słuchawkami, możecie je od razu wymienić
na SHE3500RD.

SHE3500RD
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

12 Hz – 22,5 kHz
16
100 dB
13 g
§§§¨¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§¨¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§§

Panasonic RP-HJE120
Malutkie pudełko trudno otworzyć bez
uszkodzenia siebie albo sprzętu. Kiedy
się to uda, widzimy delikatny poskręcany przewód, zakończony wiotką wtyczką.
Producent dołącza do kompletu trzy pary
wkładek w rozmiarach S, M i L.
Słuchawki dobrze dopasowują się do
ucha. W tym modelu rozmiar S oznacza
naprawdę małą wkładkę. Panasonic informuje, że zastosował specjalną konstrukcję
Ergofit. Najwyraźniej pomysł się sprawdził. RP-HJE120 są nie tylko wygodne, ale
również prawie całkowicie tłumią hałas
otoczenia. Zostajemy tylko my i muzyka.

Brzmienie
Producent twierdzi, że sukces zawdzięcza wykorzystaniu specjalnie formowanych membran przetworników. Po
słuchawkach w tej cenie nie spodziewamy się fajerwerków. Dostajemy jednak
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dźwięk, którego Panasonicom pozazdrościłoby wiele droższych modeli. Nie jest,
co prawda, idealnie wyrównany – niskie
i wysokie tony wybijają się ponad średnicę
pasma, ale góra, na szczęście, nie irytuje.
Nie atakuje słuchacza, za to pozwala dostrzec w nagraniach wiele szczegółów.
Niskie tony można porównać do basu
wydobywającego się z tuneli rezonansowych w kolumnach. Schodzą głęboko,
choć są nieco napompowane. Przydałoby
się więcej mięsistości. Pod względem jakości średnica wygrywa z resztą pasma –
jest czysta i naturalna. W tym brzmieniu
nie obserwujemy również nieprzyjemnych efektów przejścia między średnicą
a górą. Plusem jest także dynamika.
Jak łatwo się domyślić, gdzieś trzeba
było dokonać cięć budżetowych. Padło
na jakość wykonania. Cienki kabel wymaga ostrożności w trakcie użytkowania,
a same słuchawki wykonano z taniego
i brzydkiego plastiku. Jednak czy wygląd
ma w tym przypadku kluczowe znaczenie? Zdecydowanie nie.

RP-HJE120
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

20 Hz - 20 kHz
16
96 dB
b.d.
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§§

Panasonic RP-HS46
Odchylane nakładki na małżowiny zatrzymują się w pozycji rozłożonej, co pozwala szybko założyć słuchawki na uszy, nawet
kiedy trzymamy każdą z nich w jednej dłoni.
Początkowo wymaga to trochę gimnastyki,
ale nauczymy się to robić w ułamku sekun-

RP-HS46
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

20 Hz – 20 kHz
32
108 dB
16 g
§¨¨¨¨
§§§¨¨
§§§§¨
§§§¨¨
§§¨¨¨
¨¨¨¨¨
§§¨¨¨
§§§¨¨

dy. Niektórzy się obawiają, że takie klipsy po
dłuższym czasie ciążą, ale prawda jest taka,
że wiele damskich kolczyków waży więcej.
Jeśli chodzi o jakość wykonania, zastrzeżenia dotyczą tylko cieniutkiego przewodu
i wtyczki, którą w warunkach kieszeniowo-spodniowo-rowerowych łatwo złamać lub
przetrzeć. Ale przecież nie ma co liczyć na
to, że ktokolwiek będzie się obchodził ze
słuchawkami za 49 zł jak z jajkiem. Jeżeli
w trudnych warunkach posłużą bez awarii
pół roku, należy to uznać za sukces.

Brzmienie
Gdyby RP-HS46 zagrały dobrze, z uwagi
na cenę i konstrukcję mocno bym się zdziwił. Następnie szybko namierzyłbym je
w sklepie, bo warto mieć coś takiego do słuchania muzyki na rowerze, mrozie albo w siłowni. Jak się zepsują, to nawet człowiekowi
nie szkoda.
Tych słuchawek jednak nie byłoby mi
szkoda z zupełnie innego powodu – grają
one wyłącznie średnicą i górą, a jakość tych
zakresów również nie rzuca na kolana. Bas
nie istnieje, chyba że mocno przyciśniemy

je do uszu.
Trzymanie rąk
przy głowie na dłuższą metę nie ma jednak
nic wspólnego z wygodą.
Chciałem polubić te słuchawki, ale się nie
dało. Mówi się trudno i jedzie się dalej.

Panasonic RP-HS33
Przewód ma tendencję do skręcania się
i wyginania, więc warto uważać na miejsce,
w którym łączy się z wtyczką. Najlepiej od
razu usztywnić je taśmą klejącą.
RP-HS33 skierowano do osób aktywnych
fizycznie. Wyposażono je w przyjemne
w dotyku, miękkie elastomerowe zauszniki,
których zadaniem miało być zwiększenie
komfortu użytkowania i zapewnienie lepszego dopasowania do ucha. Niestety, nie
do końca się to udało. Słuchawki najwyraźniej zostały zaprojektowane dla osób
o dużych głowach i uszach. Warto
zwrócić na to uwagę, bo przy najmniejszym ruchu sprawiają wrażenie, jakby zaraz miały wypaść.
Zdecydowanie radzę je przymierzyć przed zakupem. Szczególnie,
jeśli ktoś planuje uprawiać w nich sport.
Model ten ma też kilka zalet. RP-HS33
są bardzo lekkie, a jakość wykonania nie
budzi większych zastrzeżeń. Część douszna została starannie wykończona, a jej elementy dobrze spasowane.

Brzmienie
Zła wiadomość dla fanów mocnego basu.
Tutaj jest go jak na lekarstwo, jednak kiedy
już się pojawia, potrafi zejść nisko. Przygotujmy się przede wszystkim na wyrazistą,
choć suchą średnicę i górny
zakres pasma.

Plusem jest stereofonia, szczególnie
w nagraniach akustycznych. Nie ma jednak
jakiejkolwiek izolacji od dźwięków otoczenia, więc trzeba porzucić nadzieję, że zostaniemy z muzyką sam na sam.
Za 49 zł trudno wymagać cudów.
RP-HS33 to budżetowy model z wieloma
niedopracowanymi elementami, które na
dłuższą metę stają się męczące. Warto poczekać i dokarmić świnkę-skarbonkę.

RP-HS33
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

14 Hz - 24 kHz
16
103 dB
14 g
§§§¨¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§¨¨
§§¨¨¨
§§§¨¨
§§§¨¨

www.hfm.pl

15

Krüger&Matz KM0108EB
Brawa należą się projektantom za wytrzymały przewód, który na dodatek nie
będzie się plątał po kieszeni. Do jego
wykonania użyto miedzi beztlenowej pokrytej powłoką z elastomerów termoplastycznych TPE. Rozwiązanie to ma minimalizować straty przesyłanego sygnału.
Dość trudno się doszukać informacji, która ze słuchawek jest lewa, a która
prawa. Oznaczenia umieszczono w wyjątkowo dyskretnym miejscu – na dole
elementu dousznego. Duży plus należy
się KM0108EB za komfort użytkowania.
Okazały się bardzo wygodne i świetnie
leżały w uchu.

Brzmienie
Jeżeli faktycznie jest to heban, nie liczcie na to, że znajomi zauważą ten niuans.
KM0108EB wyglądają jak normalne słuchawki z plastiku. Jakość wykonania jest
jednak bardzo dobra. Co ciekawe, wtyczkę połączono z kablem pod kątem, co
w praktyce okazało się funkcjonalne.

Główną bolączką tych słuchawek jest
zachwiana równowaga tonalna. W paśmie dominuje napompowany i gumowaty
bas. Gdzieś za nim odnajdujemy średnicę
o przyjemnej barwie. W oddali, daleko za
resztą pasma, znajdują się wysokie tony,
na które trzeba wręcz polować. Wiedza,
w którym fragmencie utworu powinny się

pojawić, okazuje się niezbędna, aby w ogóle coś w tym zakresie zauważyć.
W przypadku KM0108EB trudno mówić
o neutralności. To właśnie jej brak wpływa
na oceny za przejrzystość i stereofonię. Te
aspekty brzmienia są kształtowane w dużym stopniu przez wysokie tony, a tutaj jest
ich za mało. Gdyby udało się przywrócić
do poziomu tę huśtawkę tonalną, mogłoby
być naprawdę ciekawie.

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

18 Hz – 22 kHz
32
101 dB
15g
§§¨¨¨
§§§¨¨
§§§¨¨
§§¨¨¨
§§§¨¨
§§§¨¨
§§§¨¨
§§§§¨

Beyerdynamic DTX 11IE
Zaskakuje brak nawet miękkich poduszek, które w słuchawkach dousznych są
standardem. Po włożeniu DTX 11IE do
ucha nie odczujemy jednak dyskomfortu.
W tym przypadku nazwa „pchełka” jest
jak najbardziej na miejscu. Słuchawka jest
na tyle mała, że pozostaje we wnętrzu ucha
nawet, gdy ruszamy głową. Ochroną dla
membrany głośnika jest cienka gumowa
nakładka, którą łatwo zdjąć. Trzeba uważać, żeby nie zgubić jej przez nieuwagę.
Model ten wypada stosunkowo dobrze
pod względem jakości materiałów. Wtyczka jest sztywna, natomiast jej połączenie
z kablem dość giętkie. W trakcie użytkowania słuchawek można się nie obawiać
uszkodzenia tego newralgicznego miejsca. Kabel wyposażono w rozdzielacz.
Nie jest to jednak standardowy mały kawałek plastiku, który suwamy po kablu,
lecz... guzik. Jeśli chodzi o estetykę, rozwiązanie na piątkę, ale pod względem
www.hfm.pl

funkcjonalnym nie jest już tak różowo.
Jeżeli chcemy szybko przesunąć dzielnik, nie liczmy na to, że od razu nam się
to uda. Potrzeba wprawy. Szczególnie, jeśli
przez długi czas znajdował się w tej samej
pozycji. Kolejną wadą jest brak wyczuwalnych punktów ułatwiających zakładanie.

Brzmienie
Brzmienie trudno uznać za szczyt wyrafinowania. Najkrócej mówiąc, dźwięk jest
zdecydowanie „wysokotonowy”. Góra rzu-

tuje również na średnicę i atakuje, nawet
kiedy utwór składa się z samego wokalu.
Kobiece głosy stają się syczące i nieprzyjemne.
Bas pojawia się jedynie wtedy, gdy wciśniemy słuchawki głębiej do ucha. A takie
dociskanie palcami nie jest ani wygodne,
ani eleganckie. Pod względem brzmienia
DTX 11IE są tylko trochę lepsze od słuchawek dodawanych w standardzie do empetrójek.

DTX 11IE
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

25 Hz – 20 kHz
16
115 dB
b.d.
§§¨¨¨
§§§¨¨
§§§¨¨
§§§§¨
§§¨¨¨
§¨¨¨¨
§§¨¨¨
§§§¨¨

Sennheiser MX365
pomarańczowy i dwa odcienie brązowego
(bronze i brown). Niezależnie od wybranej
opcji, część konstrukcji jest srebrna i nadaje
całości odrobinę elegancji.

Brzmienie
Zgrabne, nieduże pudełko – w przeciwieństwie do opakowań konkurencji w podobnej cenie – nie musi lądować w koszu
po rozpakowaniu. Śmiało może służyć jako
etui. Oprócz słuchawek otrzymujemy parę
poduszeczek, które warto założyć. MX365
o wiele lepiej trzymają się wtedy ucha,
a przede wszystkim unikamy bezpośredniego kontaktu z plastikiem.
Słuchawek używa się wygodnie. Nie wypadają z ucha ani nie uwierają. Dodatkowym plusem jest dobrze wyczuwalny pod
palcami wypukły punkt na lewej muszelce.
Pchełki sprawiają wrażenie solidnie zbudowanych i trwałych. Powinny służyć długo,
nawet bez stosowania wobec nich taryfy
ulgowej.
Jeśli chodzi o wzornictwo, postawiono
na nowoczesność. Paleta barw obejmuje
sześć kolorów: niebieski, biały, czerwony,

Brzmienie jest, niestety, adekwatne
do ceny. Nie spodziewajmy się subwooferowych fajerwerków. Ilość basu
jest wystarczająca, aby nadać utworom
rytm, jednak zdecydowanie za mała, żeby
nazwać pasmo zrównoważonym. W tej prezentacji bezsprzecznie króluje góra, której
brakuje wyrafinowania.
MX365 grają w sposób, który audiofile
nazywają „tranzystorowym”. Przydałoby
się więcej przyjemnego ciepła w średnicy
lub perlistego blasku w wysokich tonach.
Przełom tych zakresów również mógłby być
płynniejszy. Lista życzeń jest długa. Spójrzmy jednak na cenę i wróćmy na ziemię.
Gdy idziemy do McDonalda i zamawiamy hamburgera za 10 zł, nie spodziewamy
się grillowanego antrykotu z wołowiny argentyńskiej. Otrzymamy dokładnie tyle, za
ile zapłaciliśmy.

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

20 Hz – 20 kHz
32
110 dB
b.d.
§§¨¨¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§¨¨
§§¨¨¨
§§§¨¨
§§§§¨

AKG K315
Zapewne wychodzą z założenia, że brak
etui usprawiedliwia niska cena. Dla AKG
najwyraźniej nie ma znaczenia, czy kupiliśmy słuchawki za 80 czy za 300 zł. Nawet decydując się na model z niższej półki, mamy
wrażenie obcowania ze szlachetnym produktem. Dla chińskich fabryk takie etui to
małe piwo, a klient czuje się dopieszczony.
W komplecie dostajemy też parę poduszeczek. Warto je zaaplikować od razu,
ponieważ nagi element douszny jest niewygodny. Plastik wbija się w ucho, powodując wrażenie dyskomfortu nawet przez
jakiś czas po zakończeniu odsłuchu. Miękkie gąbki niwelują ten efekt, choć mimo
wszystko pchełki nie trzymają się uszu zbyt
dobrze.
Przewód ma dokładnie metr, czyli nieco mniej niż u konkurencji. Standardowa

długość to 1,2 m. Do wyższych modeli
(np. K317 czy K319) AKG dodaje kabel
przedłużający. Tutaj jednak go
nie znajdziemy. Rekompensatą jest wyposażenie przewodu
w potencjometr suwakowy, który dobrze się sprawdza w boju.

Brzmienie
K315 grają wyeksponowaną
średnicą. Kiedy przestajemy skupiać na niej uwagę, zauważamy również bas. Początkowo wydaje się, że jego
ilość pasuje do charakteru słuchawek i jest
go w sam raz. Dopiero później okazuje się
nierówny. Podbito jego średnie rejony, natomiast to, co powinno się znaleźć poniżej,
umyka.
Średnica jest czytelna, lecz brakuje jej
kolorytu. K315 informują nas, gdzie się
znajduje początek i koniec dźwięku, jednak nie wypełniają go treścią. Wysokie
tony mają ten sam charakter co średnica
– trochę suchy, ale mogłoby ich być trochę
więcej.

AKG K315
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

17 Hz – 23 kHz
32
126 dB
5g
§§§¨¨
§§§§¨
§§§¨¨
§§§§¨
§§§¨¨
§§§¨¨
§§§¨¨
§§§§¨
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Philips SHE7000
Tutaj główną atrakcję stanowi suwak,
którego zadaniem jest zapobieganie plątaniu przewodów. Ten pomysł nie zawsze
zdaje egzamin. Zostawiając zestaw w kieszeni, bez szczególnej dbałości o porządek,
możemy się spodziewać, że wyjmiemy
supeł. Jeśli producent chce wyeliminować
problem plątania, powinien zainwestować
w inny materiał, z którego wykonano przewód. Kawałek plastiku nie załatwia sprawy.
W tańszych produktach Philips stosuje złącza pokryte chromem. Spotkaliśmy się już
z tym rozwiązaniem w SHE3500RD. Dokładając kilkanaście złotych, możemy kupić
SHE8000 wyposażone w pozłacany wtyk.

Brzmienie
Po przesłuchaniu kilku utworów dochodzimy do wniosku, że brzmienie

SHE7000 ma pewną ciekawą cechę.
Zakresy zostały zmieszane w dobrych
proporcjach, jednak każdy z nich stara
się zabłysnąć, kiedy muzyka stwarza ku
temu okazję. Gdy nagranie zawiera więcej basu, słuchawki dokładają jeszcze coś
od siebie. To samo się dzieje z wysokimi tonami. Składy, w których dominuje
wokal, brzmią czysto, konkretnie i bez
zamazania. Taka klarowność jest oczywiście dużym plusem.
Wysokie tony mogłyby być mniej
zadziorne. Dają wrażenie dużej rozdzielczości, jednak odbywa się to kosztem elegancji. Krótko mówiąc, czasami
obserwujemy w górze pasma efekt piszczenia i zapiaszczenia. W nagraniach
audiofilskich nie daje się on we znaki,
ale już w elektronicznych czy rockowych dźwięk nie będzie tak przyjemny.
Z całą pewnością znajdą się jednak osoby, dla których ten mankament nie będzie istotny.

SHE7000
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

10 Hz – 23,5 kHz
16
105 dB
10,9 g
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

Philips SHL3000

To typowe słuchawki młodzieżowe.
Lekkie i wyposażone w przewód o długości 1,2 m – idealny do sprzętu przenośnego. Za te pieniądze trudno oczekiwać
skóry i aluminiowych muszli, ale przynajmniej sytuacja jest jasna i nikt nie próbuje
18
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nam wcisnąć ekologicznej bawełny w cenie kaszmiru.
Muszle Philipsów obracają się we wszystkich płaszczyznach, a poduszki, choć nie
obejmują całych małżowin, są miękkie i nie
uciskają zbyt mocno.
Mimo wszechobecnego plastiku, SHL3000
dobrze leżą na głowie i nie wywołują dyskomfortu w czasie dłuższego użytkowania.
W kategorii marketingowych tekstów na
wielkie koncerny zawsze można liczyć.
Z konkretnych informacji wyłowimy
tylko 32-mm przetworniki. Poza tym dowiemy się, że SHL3000 mają regulowany
pałąk (nie widziałem tego typu słuchawek ze
sztywnym), miękkie poduszki (a są z twardymi, na przykład drewnianymi?) oraz że
„didżejski styl umożliwia dostrajanie się do
otoczenia”. Poniekąd to zrozumiałe, bo o tak
tanich produktach zazwyczaj nie można powiedzieć więcej.

Brzmienie
Chwila prawdy i... Udało im się! Oczywiście, średni podzakres basu jest efek-

townie podbity, a górze pasma brakuje
wyrafinowania droższych konstrukcji,
ale ogólna jakość brzmienia zdecydowanie wykracza poza to, czego można się
było spodziewać, patrząc na cenę tych
nauszników. Nagle zrobiło mi się głupio,
że początkowo je zlekceważyłem. Relacja
jakości do ceny jest w tym przypadku wyjątkowo korzystna. Taki dźwięk za 89 zł to
okazja.

SHL3000
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

20 Hz – 20 kHz
24
106 dB
229 g
§§§§¨
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Panasonic RP-HJE355E
Najczęściej spotykane przetworniki w słuchawkach dousznych tej klasy mają rozmiary rzędu 8-9 mm. Tutaj mamy do czynienia
z nieco większym kalibrem – 10,7 mm. To
sprawia, że element, który umieszczamy wewnątrz ucha, także jest ciut większy. Nawet
możliwość wyboru pomiędzy trzema różnymi wielkościami nasadek nie ułatwia sprawy. Osoby z małymi uszami mogą cierpieć.
Przestrzegam więc przed zakupem w ciemno – RP-HJE355E najlepiej przymierzyć,
zanim zdecydujemy się pójść do kasy. Jeśli
rozmiar okaże się odpowiedni, słuchawki
nosi się komfortowo. Dobrze dopasowują
się do wnętrza ucha i świetnie sobie radzą
z tłumieniem dźwięków otoczenia.

Brzmienie
Jeśli chcemy się czegoś dowiedzieć
o brzmieniu, powinniśmy spojrzeć na slo-

gan umieszczony na opakowaniu: „Deep
Bass Fit”. W tym przypadku marketing nie
kłamie. Dźwięk ten oparty jest głównie na
basie. Rekompensatą za zachwianie równowagi tonalnej jest jakość tej części pasma,
a szczególnie głębia.
Na szczęście, średnie i wysokie tony też
są słyszalne. Po przetoczeniu się subwooferowej fali, RP-HJE355E ukazują nam przyjemną, a zarazem gładką średnicę. Górę
pasma można nazwać kulturalną. Nie narzuca się słuchaczowi. Nie odnosimy wrażenia agresywnego kłucia, które nierzadko
obserwuje się w słuchawkach dousznych
za podobne pieniądze. Wysokie tony nie
domagają się skupienia całej uwagi na detalach, dzięki czemu nawet długie sesje nie
męczą. Model ten pozostawia użytkownikowi decyzję, czy chce wyławiać z dźwięku
szczegóły, czy po prostu słuchać muzyki
jako całości. Spodobał mi się też sposób,
w jaki połączono średnie i wysokie tony.
Nie zauważymy tu spłaszczenia. Oba zakresy mają ten sam przyjemny i złagodzony charakter.

RP-HJE355E
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

6 Hz – 24 kHz
16
105 dB
b.d.
§§§§¨
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M4U
Kick Up

Your Hi-Fi!

Music For You
HIGH PERFORMANCE HEADPHONES

WERDYKT:

Pierwsze słuchawki PSB
są naprawdę wspaniałe
– musicie ich koniecznie
posłuchać!

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

02-922 Warszawa, ul. Nałęczowska 31,
tel. (22) 642 46 29, tel./fax (22) 842 80 10
mail: biuro@trimex.com.pl www.trimex.pl
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Beyerdynamic DTX 21IE
Do wyboru mamy trzy wersje kolorystyczne: Berry, Melody oraz Style. Do
redakcji trafiła pierwsza z nich – produkt
skierowany raczej do kobiet. No, chyba
że jakiś mężczyzna marzy o słuchawkach
z plastikowymi lub szklanymi koralikami à la
Swarovski.

Producent pisze, że dominujący kolor
w tym modelu to fiolet. Nie należy się tym
jednak sugerować, ponieważ jedynym fioletowym (a raczej śliwkowym) elementem
jest obudowa pchełki. W Melody zamiast
koralików dostajemy dwa wisiorki w kształcie gitary. Ostatnią dostępną wersją jest
Style. To zasadniczo to samo co Berry, tyle
że zamiast brązowych koralików są zielone,
zaś obudowy pchełek mają srebrny kolor.
Sporą różnicą w stosunku do niższego
modelu jest brak charakterystycznego guzika oraz inaczej wykonany element rozdzielający przewody. Tutaj zamknięto go
w sztywnej, plastikowej obudowie, dzięki
której już nie trzeba się martwić o rozerwanie kabla. Same elementy douszne i wtyczka nie różnią się od tych w DTX 11IE.

Brzmienie
Po dokładnym obejrzeniu tego modelu
zastanawiamy się, czy
różnica w cenie wynika
jedynie z elementów ozdobnych (koralików lub

gitary), czy może zastosowano inny rodzaj
przetworników, co przełożyłoby się na poprawę brzmienia. Nic takiego. Osoby, które
w tym momencie spodziewały się opisu
dźwięku, odsyłam do recenzji modelu
DTX 11IE. Nic dodać, nic ująć.
Kupując DTX 21IE, otrzymamy najdroższe koraliki na świecie. Z prostej arytmetyki wynika, że koszt plastikowych dodatków
wynosi 30 zł. A matematyka przecież nie
kłamie.

DTX 21IE
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

15 Hz – 20 kHz
16
117 dB
b.d.
§§¨¨¨
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Panasonic RP-HS200

Słuchawki są bardzo wygodne. Mimo
że wyglądają solidnie, są też niezwykle
lekkie – 7 gramów to świetny wynik. Gdyby jednym z aspektów oceny był komfort
noszenia, bez wątpienia zasłużyłyby w tej
kategorii na piątkę. Najczęściej spotykany
rozmiar głośników w słuchawkach dousznych to 8-9 mm. Wewnątrz RP-HS200E
znajdziemy 12,4-mm przetwornik, który
ze względu na wielkość trzeba było umieścić na obrzeżach obudowy. Podobno takie rozwiązanie zapewnia bogatą w detale
średnicę i głęboki bas.

Brzmienie
Tym razem materiały prasowe nie są ani
odrobinę naciągane. Największym atutem
www.hfm.pl

tych słuchawek jest równowaga
tonalna. Jak na słuchawki, które kosztują 119 zł, to duże osiągnięcie. Bas jest rzeczywiście
głęboki i mięsisty, a jego ilość
odpowiednia. Niskie tony nie
zasłaniają pozostałej części pasma. Nie wpływają również na
to, co się dzieje w średnicy.
Najciekawsza wydaje się góra
pasma. Nie jest ona zbyt sucha
ani krzykliwa – ukazuje za to wiele
szczegółów, które na dodatek są ładnie wykończone. Dzwoneczki brzmią
delikatnie i aksamitnie, w najmniejszym
stopniu nie przypominając uderzania
w kościelny dzwon. Średnica jest neutralna
i czysta, a dynamika i przestrzeń – również
bez zastrzeżeń.
Brzmienie RP-HS200E zasługuje na wyróżnienie. Mimo że słuchawki początkowo
prezentują się niepozornie, warto zwrócić
na nie uwagę. Tak zrównoważony dźwięk
to w tym przedziale cenowym prawdziwy
sukces.

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

10 Hz – 22 kHz
17,5
101 dB
7g
§§§§§
§§§§§
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AKG K321

Wyjmujemy je z charakterystycznego
dla AKG pudełka. Oprócz pchełek znajdziemy tam przenośny futerał. Byłby to
przyjemny dodatek, gdyby nie fakt, że
sprzęt z trudem mieści się w jego wnętrzu. Jakość wykonania nie rzuca na kolana, ale uwagę zwraca przewód. Choć
wygląda jak kabel do słuchawek dodawanych standardowo do odtwarzaczy
MP3, ma w środku druciki z miedzi OFC
o czystości 99,9 %.

Element douszny jest dosyć duży, ale
lekki. Słuchawki pewnie trzymają się
ucha, a dzięki różnym rozmiarom nasadek można
regulować
skuteczność
izolacji od szumów otoczenia. Przy zakładaniu
K321 pojawia się jednak
inny problem. Miejsce
połączenia dwóch elementów obudowy wykonano mało
starannie, co może sprawić ból przy
zakładaniu.

Brzmienie
Słuchawki grają głównie basem i to
dość specyficznym. Nie można byłoby
mieć zastrzeżeń, gdyby niskie tony były
mocne i soczyste, tyle że odrobinę za
głośne. Tutaj jednak pojawienie się basu
wiąże się niemal z trzęsieniem ziemi.
Najpierw dociera do nas mocne tąpnięcie,
które przez dłuższą chwilę wybrzmiewa,
po czym powoli opada, ciągnąc za sobą

echo. Bas to swoiste perpetuum mobile, gdzie na zmianę słyszymy uderzenie
i pogłos.
Średnica jest przyjemna i czytelna.
Tym bardziej żałuję, że w dużym stopniu zasłania ją rozhuśtany bas. Wysokie
tony znajdziemy gdzieś na końcu tej wybuchowej mieszanki. Gdy już przekopiemy się do góry, okazuje się, że jest sucha
i szorstka. W słuchawkach tych występuje też sztuczne wrażenie dopompowania
przestrzeni. Słyszymy dźwięk, ale nie potrafimy zlokalizować jego źródła.

AKG K321
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

13 Hz – 22,5 kHz
16
121 dB
4g
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Philips The Pull
podobne rozwiązanie. Doświadczenie pokazuje, że nie ma z nim problemu. Z The
Pull powinno być podobnie.

Brzmienie

Kiedy się weźmie słuchawki do ręki,
trudno się oprzeć wrażeniu, że ich uszkodzenie graniczy z cudem. Dołożono
starań, by amatorzy sportów ekstremalnych nie narzekali na ich wytrzymałość.
Wzmocniony przewód wykonano z materiału odpornego na zginanie i wyciąganie. Philips nie chwali się, jakiego surowca użył, jednak wytrzymałość kabla jest
imponująca. Wtyczka również wzbudza
uznanie rozmiarami i sztywnością. Nie
sądzę, by komukolwiek udało się ją uszkodzić, a to jeden z najbardziej awaryjnych
elementów pchełek.
Ostatni element to solidne złącze
w kształcie procy. W innym modelu Philipsa – nausznym The Snug – zastosowano

W brzmieniu uwagę zwraca bas. Nie
daje o sobie zapomnieć, niezależnie od
gatunku muzyki. Niskie tony są głębokie
i mięsiste, ale jest ich za dużo.
Atutem słuchawek Philipsa jest klarowna średnica. W aspekcie szczegółowości
sporo się dzieje. Znalezienie słuchawek
z taką średnicą w tej cenie to trudne zadanie.
Górze pasma udaje się zrównoważyć
bas, jednak sama jest trochę sucha i płaska. Dynamika i przestrzeń zasługują
na mocną czwórkę. Gdyby wysokie tony
były bardziej kryształowe, mielibyśmy rewelację.
Polecamy te słuchawki wszystkim, którym nie przeszkadza trochę powiększony bas. 129 zł to dobra cena za taki
dźwięk.

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

6 Hz – 23,5 Hz
16
105 dB
14 g
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Beyerdynamic DTX 41IE
Oprócz samych słuchawek i trzech par
nakładek (standardowo w rozmiarach S, M
i L) dostajemy zamykane
na suwak etui. Pod względem
estetycznym nie jest ono dziełem sztuki, jednak chroni sprzęt
przed uszkodzeniem.
Do jego wykonania użyto materiału występującego najczęściej
w plecakach sportowych. Etui
jest na tyle duże, że spokojnie
zmieszczą się w nim słuchawki
wraz z odtwarzaczem.
Model jest dostępny w dwóch
wersjach kolorystycznych: Virginia Rose i Racing Green.
Kabel i większa część obudowy są grafitowe, a pozostałe elementy – fio22
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letowe. W Racing Green zamiast fioletu
występuje głęboka zieleń.
Nie można mieć zastrzeżeń ani do
wygody użytkowania, ani trwałości tej
konstrukcji. Słuchawki świetnie izolują
od hałasu otoczenia.
W przeciwieństwie
do tańszych produktów Beyerdynamica, w DTX 41IE
przewód nie jest już tak
cienki i podatny na odkształcenia
czy skręcanie. Miejsce rozdzielenia
również wzmocniono plastikiem,
podobnie jak w DTX 21IE. Jeśli komuś brakuje mikrofonu, może wybrać bliźniaczy model MMX 41IE.
Do napędu przetworników użyto
magnesów neodymowych.

wać znane albumy na nowo. Decydującą rolę w ukształtowaniu takiego właśnie charakteru odgrywa przejrzysta,
nieco uwypuklona góra. Jej charakter
udziela się niższym zakresom. Średnica jest klarowna, a bas stawia raczej
na szybkość niż misiowate pomruki.
Dodatkowym atutem DTX 41IE jest ciekawa przestrzeń.

DTX 41IE
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Brzmienie
Już od pierwszych minut słychać, że te słuchawki opracowano dla ludzi, którzy lubią
słyszeć w nagraniach wszystkie szczegóły, a nawet odkry-

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

15 Hz – 20 kHz
16
114 dB
11 g
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