AKG K 511
Klientami byli głównie zawodowcy i tak
zostało do dziś. W porównaniu ze sprzętem dla muzyków i dźwiękowców amatorskie słuchawki stanowią wycinek katalogu
austriackiej wytwórni.
K 511 to jeden z najtańszych modeli, pozbawiony wszelkich ekstrawagancji. Otrzymujemy lekkie, dość porządnie wykonane
słuchawki i nadzieję na dobry dźwięk.
Zamiast wyciągać osobno każdy z nauszników, można po prostu założyć K 511
na głowę. Pasek dopasowuje się do jej rozmiaru. Wygodne, duże muszle ze sporym
zapasem obejmują małżowiny. Mimo zamkniętej konstrukcji izolacja od dźwięków
otoczenia jest taka sobie.
Wyprowadzony z lewego nausznika kabel ma nietypową długość – 2,5 m. Zwykle producenci dostosowują go do sprzętu
przenośnego (1,2 m) albo odsłuchów do-

mowych (3-3,5 m).
Przewód jest zakończony małym jackiem, a opakowanie
zawiera przejściówkę
na duży wtyk.

Brzmienie
AKG to poważna
firma, ale za 169 zł
trudno oczekiwać cudów.
Tymczasem brzmienie K 511
sprawiło mi niespodziankę miłą do tego
stopnia, że jeszcze raz zerknąłem do cennika. Takiej jakości spodziewałbym się po
słuchawkach za ponad 300 zł.
Równowaga tonalna, głęboki i dobrze
poukładany bas, neutralna średnica i ciekawa, szeroka przestrzeń to atuty budżetowych AKG. Góra pasma jest trochę szorstka, ale to w zasadzie jedyne, co można im
wytknąć. Gdyby kosztowały o 20 zł mniej,
zasługiwałyby na szóstkę za relację jakości
do ceny. A tak mają piątkę z plusem! Świetny dźwięk za śmieszne pieniądze. Hit!

AKG K 511
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

18 Hz – 20 kHz
32
113 dB
195 g
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§§

Beyerdynamic DTX 710
Pierwsze nauszniki – model DT 48
– powstały w 1937 roku. O podejściu
Niemców do tradycji najwięcej dowiecie
się, wpisując tę nazwę w internetową porównywarkę cen. To nie pomyłka – DT 48
wciąż są produkowane. 75 lat! Wcale bym
się nie zdziwił, gdyby gdzieś odnaleziono
jedną z pierwszych par, która wciąż działa.
Od pięciu lat używam DT 990 Pro, które
nadal wyglądają i brzmią, jakby dopiero
co zostały wyjęte z pudełka.
DTX 710 to oczywiście inna klasa, ale
jakość wykonania zbliżona. Choć nie
ma tu metalowych ani skórzanych
elementów, słuchawki sprawiają
wrażenie porządnych i wytrzymałych. Zastosowano 40-mm
przetworniki, a wszystkie części
dokładnie spasowano. Obrotowe
muszle poruszają się z oporem – nic
bezwładnie nie lata. Nie przekonuje
mnie tylko mechanizm regulacji pałąka.
Plastikowe paski rozsuwają się na boki,
a dopiero od nich odchodzą pod kątem
elementy mocowania muszli. Ale może
właśnie dzięki temu DTX 710 są solidne?

Materiałowe poduszki i wykończenie pałąka są przyjemne w dotyku.

Brzmienie
Tylko raz w życiu udało mi się przyłapać Beyerdynamica na wpadce. Ponieważ
DTX 710 nie kosztują majątku, myślałem, że uda mi się

znowu, ale nie – brzmienie było zdrowe
i wyważone. Nie należy się spodziewać
cudów, ale proporcje między zakresami są
prawidłowe, a z dźwiękiem nie dzieje się
nic dziwnego. Jeśli miałbym koniecznie
na coś narzekać, zwróciłbym uwagę na
nieco zamglony przełom średnich i wysokich tonów. Ale przecież te słuchawki
nie kosztują 1089, tylko 189 zł. Jeśli macie
ograniczony budżet, weźcie DTX 710 pod
uwagę.

DTX 710
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

16 Hz – 23 kHz
32
97 dB
180 g
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§§

Sennheiser HD 203
Wyglądają elegancko, a dzięki jednoczęściowemu pałąkowi z tworzywa powinny
być wytrzymałe. Ponieważ nie rozciągamy
pałąka, lecz jeździmy muszlami po szynach zamontowanych po jego wewnętrznej
stronie, raczej nic nie będzie tu trzeszczało
i skrzypiało. Konstrukcja jest przemyślana
i wykonana tak, aby osiągnąć jak największy
komfort za jak najmniejsze pieniądze. I to się
udało. Duże muszle bez problemu obejmują
małżowiny, a tłumienie zewnętrznego hałasu

HD 203
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

18 Hz – 18 kHz
32
115 dB
b.d.
§§§§¨
§§§§§
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§§
§§§§¨
§§§§§

jest nawet lepsze, niż w niektórych modelach
z dopiskiem „pro” czy „DJ” itd. Sennheiser
mógłby jedynie pomyśleć o krótszym przewodzie, ewentualnie wyposażonym w przedłużacz. HD 203 mogą wyglądać jak typowe
słuchawki do użytku domowego, ale wiele
osób używa ich ze sprzętem przenośnym,
a w tej sytuacji zbyt długi kabel niepotrzebnie komplikuje sprawę. Z napisów na pudełku dowiemy się, że słuchawki wyposażono
w neodymowe magnesy.

Brzmienie
Gdybym napisał, że HD 203 grają źle,
dostałbym więcej maili z pogróżkami, niż
wtedy, gdy stwierdziłem, że podłączenie
przetwornika za 3300 zł poprawiło brzmienie odtwarzacza CD za niemal 20 tysięcy.
Ale tym razem mam szczęście – tanie Sennheisery grają naprawdę nieźle. Delikatnie
podbito skraje pasma, ale odbywa się to
w granicach dobrego smaku. Dźwięk jest
czysty i ma solidne oparcie w dole skali.
Można mu wytknąć suchość na przełomie
średnich i wysokich tonów, ale to jedyny po-

ważniejszy mankament. Niejedne słuchawki za 300 zł chciałyby
mieć tylko takie problemy.

Panasonic RP-DJS-400A
Odstraszał mnie nie tylko symbol sugerujący zastosowanie klubowe, ale także napis:
„Tuned Bass for Massive Beats”. Dlaczego
do muzyki klubowej ludzie szukają sprzętu o pogrubionym dźwięku, do rocka ma
być niezbędna ostra góra,
a do jazzu i muzyki
wokalnej – uwy-

puklona średnica. Żeby charaktery nagrania
i sprzętu nałożyły się na siebie?
Słuchawki są plastikowe, lśniące, a nawet
lekko trzeszczące. Muszle obracają się i zginają chyba we wszystkich płaszczyznach.
Można mieć nawet problem z ich okiełznaniem. Rozumiem, że to bajer dla
DJ-ów amatorów, którzy często słuchają jednym uchem. Zwykłemu
użytkownikowi może być potrzebne co najwyżej złożenie słuchawek na płasko i schowanie
muszli do wewnętrznej strony
pałąka. Niezrozumiałym elementem tej układanki jest wielkość nauszników. To coś pomiędzy słuchawkami wokółusznymi
a nausznymi. Może wykończone
sztuczną skórą poduchy objęłyby
małżowiny japońskich dziewczynek, ale w innych przypadkach
może być kłopot. Powoduje to lekki dyskomfort w trakcie użytkowania. Izolacja od hałasu – mocno taka
sobie. Na szczęście zakres regulacji pałąka
okazał się wystarczający.

Brzmienie
Tuned Bass... Rzeczywiście, niskich tonów
jest co najmniej dwa razy więcej niż powinno. Bas przysłania średnicę, a sytuację starają
się ratować wysokie tony. Wychodzi im to
średnio, bo w niższych zakresach sytuacja
jest – co tu dużo mówić – wynaturzona. Po
dwóch utworach Elsiane, pięciu minutach
Czajkowskiego i trzydziestu sekundach
RHCP wiedziałem już wszystko i poddałem
się. Massive Attack mógłby mnie zabić.

RP-DJS-400A
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

10 Hz – 27 kHz
32
102 dB
b.d.
§¨¨¨¨
§§§¨¨
§§¨¨¨
§§¨¨¨
§¨¨¨¨
§¨¨¨¨
§§¨¨¨
§§¨¨¨
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Panasonic RP-HXD-5
nostronny kabel jest chyba wygodniejszy,
ale wtedy trzeba by było przeprowadzić go
przez przezroczyste elementy pałąka, a to
zepsułoby koncepcję projektantów.

Brzmienie

Słuchawki wyglądają jak obiekt marzeń
japońskich nastolatków albo gadżet z galerii nowoczesnej sztuki użytkowej. Są jednolicie białe, a jedynym ożywiającym akcentem są niebieskie wstawki wyłaniające
się spod zewnętrznych dekli nauszników.
Nawet element łączący muszle z pałąkiem
przyciąga wzrok, bo jest... przezroczysty,
dzięki czemu można odnieść wrażenie, że
nauszniki lewitują lub trzymają się uszu jak
przyssawki.
Wygoda użytkowania jest jednak taka
sobie, a to za sprawą sporego nacisku i wykończenia poduszek, które nie przepuszcza
powietrza. Producent chwali się zastosowaniem w RP-HXD5 40-mm przetworników i przewodami doprowadzonymi do
obu nauszników. Nie wiem czemu, bo jed-

v-Jays
Szwedzi celują w słuchawki przeznaczone do współpracy z telefonami i odtwarzaczami przenośnymi. Opisywane v-Jays to
mały i lekki model nauszny. Zakres regulacji pałąka rozbroił mnie całkowicie. Jako
posiadacz dużej głowy wyczuwam kłopoty, kiedy patrzę na maleńkie, składane
słuchawki tego typu. v-Jays da się jednak
rozciągnąć do tego stopnia, że zmieszczą
się nawet na naprawdę dużą głowę.
Konstrukcja jest bardzo prosta. Nauszniki obracają się tylko w niewielkim,
ale wystarczającym zakresie na małych
przegubach, toteż występuje małe ryzyko
trzeszczenia. Gąbeczki przypominają te
dodawane do słuchawek dousznych. Są
większe, ale wystarczy je lekko nacisnąć
i już pod spodem czujemy plastikową
konstrukcję. Nie jest to wielki problem,
a już na pewno wolę takie rozwiązanie niż
małe muszle, które spłaszczają małżowiny.
W pudełku znajdziemy zapasowy komplet
gąbeczek oraz przedłużacz kabla, standardowo dopasowany do sprzętu przenośnego. v-Jays ważą tylko 59 gramów!
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Brzmienie w pierwszej chwili wydaje się prawidłowe. Są bas, środek
i góra, dobrane w odpowiednich
proporcjach. Niestety, równowaga tonalna nie gwarantuje sukcesu,

RP-HXD-5
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

10 Hz – 30 kHz
32
95 dB
b.d.
§§¨¨¨
§§§§¨
§§¨¨¨
§§§§¨
§§§¨¨
§§§§¨
§§§¨¨
§§§¨¨

Brzmienie
Grają naprawdę nieźle, choć z własnym
charakterem. W uszy rzuca się przede
wszystkim podkreślony przełom średnich i wysokich tonów, a także góra
pasma. Dzięki temu brzmienie odbieramy jako rozdzielcze, choć trochę

a tutaj efekt
psuje
ogólna
szarość brzmienia i wrażenie,
że wszystkie dźwięki dochodzą do nas nie
z samych słuchawek, ale z zewnątrz. Może
zastosowano jakieś dziwne rozwiązanie
mające poprawić wrażenia przestrzenne?
Nie wiem, ale mnie raczej zniechęciło.
RP-HXD-5 to nietypowe słuchawki.
Wyglądają oryginalnie, ale brzmią dziwnie.
Przydałoby się bardziej konserwatywne
podejście do muzyki.
spłaszczone. Nie jest to jednak problem, ponieważ na drugim końcu skali
słychać rytmiczny i mocny bas. Słuchawki powinny się sprawdzić ze sprzętem
przenośnym, któremu brakuje energii
i wyrazistości. Zdarzają się produkty uznanych audiofilskich
firm, które grały gorzej. Jeżeli
pogodzimy się z faktem, że
nie są to najbardziej neutralne nauszniki na świecie,
odkryją przed nami kilka
dużych zalet.

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

25 Hz – 20 kHz
24
98 dB
59 g
§§§¨¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§§
§§§¨¨
§§§¨¨
§§§§¨
§§§§¨

a-Jays One+
Pchełki nie należą do najlżejszych
– ważą aż 14 gramów – i uprawianie
w nich sportu może się okazać trudne.
Producent postanowił rozpieścić nas
szerokim wachlarzem nasadek dokanałowych. Znajdziemy tu aż pięć par
w rozmiarach od XXS do L. Jest w czym
wybierać. Ucieszyć się powinni również
posiadacze telefonów Samsunga, HTC,
Apple, LG i BlackBerry. Kabel wyposażono w mikrofon oraz przycisk zdalnego
sterowania, dzięki któremu można odbierać i kończyć połączenia oraz sterować odtwarzaniem muzyki. Właściciele
urządzeń z systemem Android mogą
ściągnąć z Google Play aplikację Jays
Headset Control, która rozszerzy funkcjonalność pilota.

Brzmienie
Brzmienie jest efektowne, choć nie
do końca neutralne. Nieco rozhuśtany bas zauważalnie dominuje nad
resztą pasma. Niskie tony są głębokie i mocne, co odbywa się kosztem
kontroli. Bas wybrzmiewa długo,
ciągnąc za sobą ogon. Czysta i klarowna średnica może się pochwalić
przyjemną barwą, więc aż chciałoby
się, by było jej więcej. Brakuje też
wysokich tonów, co odbija się na
przejrzystości. W zamian otrzymujemy dźwięk niezwykle żywy
i dynamiczny. Tym słuchawkom
wyraźnie chce się grać.
a-Jays One+ po prostu mają
charakter. Słuchając ich przez
dłuższy czas można dojść
do wniosku, że nie jest to
przypadek, lecz pomysł
projektanta. O ile dźwięk
może męczyć w muzyce

elektronicznej czy
rockowej, to w nagraniach
akustycznych sprawdza się
dobrze. One+ nie grają idealnie równo, ale na pewno
przekonają do siebie niejednego melomana.

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

20 Hz – 18 kHz
16
95 dB
14 g
§§§¨¨
§§§§§
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨

Beyerdynamic DTX 71IE
Projektantom zależało na stworzeniu
produktu trwałego i solidnego. W tańszym modelu nie widzieliśmy aluminiowej obudowy pchełki. Dzięki temu
słuchawki stały się lżejsze i bardziej wytrzymałe.
Jeśli chodzi o ochronę przewodu, zastosowano pomysły z niższych modeli
Beyera. Niestety, wciąż nie znajdziemy
tu regulatora głośności, rozdzielacza
długości kabla czy też zwykłej wypukłej
kropki na obudowie, która przyśpieszyłaby zakładanie słuchawek.

Brzmienie
Najciekawsze jest jednak brzmienie.
Z jednej strony jest audiofilskie i pasuje
do idei wysokiej wierności. Pasmo jest
równe, co w słuchawkach dousznych jest
trudne do osiągnięcia. Dodatkowo jego
części naturalnie łączą się ze sobą. Nie
28

ma sztucznych granic i dziur. Nie można mieć zastrzeżeń do przejrzystości czy
dynamiki.
Kontrowersje może wzbudzić jedynie nietypowa przestrzeń. Została
delikatnie rozciągnięta, ale też specyficznie rozrzedzona. Z podobnym
efektem możemy się spotkać,
gdy słuchamy
kolumn mocno
rozchylonych na
boki. Z pewnością znajdą się
ludzie, których będzie to drażnić. Inni uznają ten zabieg
za efektowny, a nawet będzie
to dla nich jedna z największych zalet tych słuchawek. Zawsze przecież można zapytać:
kto nie chciałby, aby dźwięk
nie znajdował się jedynie
w środku głowy, ale rozchodził się również na
boki?
Brzmienie DTX 71IE
może być hipnotyzujące.

O gustach się nie dyskutuje, dlatego
zachęcamy do ich wypróbowania.

DTX 71IE
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

20 Hz – 22 kHz
12
104 dB
b.d.
§§§§§
§§§§§
§§§¨¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§§
§§§§¨
§§§§§

Panasonic RP-HXD-3W
Jak gdyby sam kształt pałąka i nauszników był mało ekstrawagancki, pomalowano je na kolor fioletowy i srebrny. Ten jakże
nowoczesny model jest dostępny w pięciu
wersjach kolorystycznych. Dzięki miękkim
silikonowym poduszkom słuchawki mają
być wygodne i dokładnie przylegać do
uszu. Inną zaletą tego materiału jest dobra
izolacja od zewnętrznego hałasu.
Panasonic znów chwali się zastosowaniem 30-mm przetworników i kabla
wyprowadzonego z obu muszli. Opisywany model wyposażono w gadżet – pilot
współpracujący z wybranymi modelami
telefonów komórkowych. I nie chodzi,
bynajmniej, tylko o iPhony 4, 4S i 5. Na
liście znalazły się też: Palm, Blackberry,
HTC, Motorola, LG, Nokia i Samsung.
Jeżeli więc czuliście się dyskryminowani
z powodu braku nadgryzionego jabłuszka
na tylnej klapie aparatu, słuchawki Pana

Słonika pozytywnie Was
zaskoczą. Co do
wygody użytkowania, jakoś
nie trafia do nas pomysł ze
stożkowatymi poduchami.

Brzmienie
RP-HXD-3W starają
się grać czysto i wyraziście, co na dobrze
zrealizowanych płytach daje
ciekawy efekt eksponowania
detali z tła. Przełom średnich i wysokich tonów został z premedytacją podkreślony, co nie służy gorzej nagranym
albumom. Nie da się ich słuchać zbyt długo. Dobrze, że słuchawki dysponują całkiem głębokim basem. Bez niego mogłoby
być nieprzyjemnie.
Przestrzeń jest dziwna, ale jeśli lubicie trójwymiarowe doznania, nawet wiedząc, że jest to wykręcone na siłę – w porządku. Ogólnie – bez wpadki, ale też bez
rewelacji. Naciągana czwórka.

Shure SRH240A
Jak na 221 zł, już samo opakowanie wywołuje pozytywne reakcje. Za takie pieniądze można się spodziewać co najwyżej
plastikowgo wtrysku, który po rozcięciu nożyczkami nie nadaje się do
niczego. Tutaj dostajemy pudełko ze styropianową wytłoczką,
którego spokojnie można używać nawet do przechowywania
słuchawek. Same nauszniki są
oczywiście plastikowe, ale zadba-

SRH240A
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

30

20 Hz – 20 kHz
38
107 dB
181 g
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§§

RP-HXD-3W
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

10 Hz – 25 kHz
32
120 dB
b.d.
§§§¨¨
§§§§¨
§§§¨¨
§§§§¨
§§§¨¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨

no o pokrycie poduszek i pałąka sztuczną
skórą. Od razu wiadomo, że to słuchawki
zamknięte. Bardzo dobrze radzą sobie z tłumieniem zewnętrznego hałasu. Co jednak
wydaje się najważniejsze – dobrze leżą na
głowie i swobodnie obejmują uszy. Można
w nich siedzieć nawet kilka godzin bez poczucia większego dyskomfortu. Dwumetrowy przewód zakończono małym jackiem
z przejściówką na duży wtyk. Wysoką jakość brzmienia mają zapewniać 40-mm
przetworniki z neodymowymi magnesami.

Brzmienie
SRH240A stawiają na szybkość i rozdzielczość. Ich dźwięk jest zwinny i lekki, co wiąże się z przesunięciem równowagi tonalnej
w stronę wysokich tonów. Efekt jest jednak
dość delikatny i na szczęście nie oznacza,
że bas znika gdzieś w oddali. Niskie tony
przypominają te z AKG K 514 mkII – potrafią zejść dość głęboko, ale nie przechwalają się tym bez potrzeby. Priorytetem jest
kontrola i kultura grania. Najważniejsze są
jednak średnie i wysokie tony. Tu dzieje się
najwięcej. Na szczęście obywa się bez agresji, zapiaszczenia i innych nieprzyjemnych
zjawisk. Czy jasny dźwięk może być przyjemny? Najwyraźniej tak, i to za takie pieniądze!

150-300

AKG K 420
To małe, lekkie słuchawki na spacer. Patrząc na cenę, próżno tu szukać luksusów
i ekstrawaganckich detali. Podobnie jak
Seicento jest małym miejskim autem, tak
i K 420 są niewielkimi słuchawkami, przystosowanymi do tego, że ich właściciel będzie je nosił w plecaku, zaginał, składał
i zbytnio się z niczym nie pieścił.
Konstrukcja wydaje się solidna, a po
złożeniu nauszników na płasko i zagięciu
do środka pałąka, całość zajmuje tak mało
miejsca, że zmieści się nawet w kieszeni
kurtki czy spodni. Spodobało mi się też
wykończenie. Zamiast gumowej oponki
naciskającej na małżowiny mamy płaski
kawałek gąbki, dzięki czemu nic nas nie
uciska ani nie drażni. Oczywiście, trzeba
się pogodzić z dźwiękami otoczenia, ale
nie musi to być wadą. Zwłaszcza w czasie wypadów do centrum miasta lepiej
słyszeć, co się dzieje wokół. Konstrukcja

K 420 przypadła
mi do gustu. Miłym prezentem
jest worek ze ściągaczem.

Brzmienie
Chciałem, żeby
te słuchawki dobrze zagrały, bo
wreszcie miałbym fajne nauszniki
na spacer. No i się udało, bo do uszu
dociera prawidłowy i bardzo przyjemny
dźwięk. Wprawdzie dociążony w zakresie
niskich tonów, ale odstępstwo od neutralności nie jest duże, a poza tym taki misiowaty bas dobrze pasuje do całokształtu –
lekko ocieplonej średnicy i czystej, ale nie
nachalnej góry.
Taki charakter prezentacji sprawdza się
w dłuższych odsłuchach i jest idealny do
wypadów w miasto.

AKG K 420
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

13 Hz – 27 kHz
32
125 dB
105 g
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§

Krüger&Matz KM0880EB
Niedawno w katalogu pojawiły się dwa
modele słuchawek – jedne douszne, a drugie wyglądające całkiem poważnie.
Opisywane tu KM0880EB zrobiły na
mnie dobre wrażenie. Za 229 zł otrzymujemy wygodne nauszniki z hebanowymi
muszlami i poduchami wykończonymi
sztuczną skórą. System regulacji pałąka
podpatrzono chyba u konkurencji. Zamiast wyciąganych pasków z każdej strony mamy dwa pręty zabezpieczone gumą
i automatycznie odginające się małe poduszeczki stykające się z czubkiem głowy.
Korzyść jest taka, że nie trzeba przy każdej
okazji regulować słuchawek – wystarczy wciągać je na głowę dotąd, aż
wszystko znajdzie się na właściwym miejscu. KM0880EB dobrze
się układają, choć muszle, mimo
dużych rozmiarów, nie do końca
obejmują małżowiny. Spodobał mi
się natomiast odłączany przewód zakończony z obu stron małymi jackami.
W komplecie dostajemy przejściówkę na
duży wtyk.

Brzmienie
Po kilku neutralnie grających słuchawkach trafiły się takie, które serwują własną
wizję muzyki. Brzmienie KM0880EB jest
zbudowane na głębokim i zagęszczonym
basie, a im dalej w kierunku góry pasma,
tym dźwięk staje się cichszy, by w koń-

cu całkowicie zaniknąć. Wysokie tony
występują w ilościach śladowych, więc
nie wiem, co ciekawego można napisać
o przejrzystości czy neutralności. Muzyka
brzmi jak spod koca.
Rozumiem, że firma zajmuje się sprzętem samochodowym: wzmacniacze, subwoofery, te sprawy. Tylko dlaczego w tych
słuchawkach ma się wrażenie, jakby się
siedziało na zewnątrz, a nie w środku
samochodu?
Dużo basu i niewiele poza tym.
Szkoda, bo jakość wykonania – jak
na tę cenę – świetna.

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

18 Hz – 22 kHz
32
107 dB
b.d.
§¨¨¨¨
§§§¨¨
§§¨¨¨
§¨¨¨¨
§§¨¨¨
§§§¨¨
§§¨¨¨
§§§§¨

Panasonic
RP-HTF600E-S
Muszle odgina się tak, aby dało się prowadzić odsłuch jednym uchem. Lepiej
jednak, żeby nauszniki składały się, aby
łatwiej było je transportować w plecaku.
Na pałąku umieszczono dwa przyciski
do szybkiego dopasowania do rozmiaru
czaszki. Mocowałem się z nimi kilka minut i nie rozumiem, czemu mają służyć.
Kiedy przytrzymamy jeden i pociągniemy
za pałąk, zatrzyma się on w pewnym położeniu (pozycja 1 dla mniejszej głowy,
2 dla większej). W porządku, ale przecież
to samo można zrobić bez użycia patentu,
w dodatku szybciej.
Wysoką jakość dźwięku mają zapewniać
50-mm przetworniki z neodymowymi
magnesami, a jednostronnie wyprowadzo-

ny przewód i duże muszle obite
czymś, co bardziej przypomina gumę
niż sztuczną skórę, powinny poprawiać
wygodę użytkowania. Ciekawie prezentują się metalowe pokrywy z oznaczeniami
modelu. Jeśli chodzi o jakość zastosowanych materiałów i tłumienie hałasu, to, jak
mówią, łba nie urywa.

Brzmienie
Po doświadczeniach z RP-HTX7A i na
widok „klubowych” oznaczeń spodziewałem się, że RP-HTF600 będą robić z basem
to, co nasi piłkarze mieli pokazać w meczu
z Czechami na Euro 2012. A jak rzeczywiście było? Normalnie.
To jednak normalność ze wszech miar
pożądana. W pierwszej chwili w uszy nie
rzuca się nic szczególnego. W przypadku
taniego sprzętu to błogosławieństwo. Możemy mieć nadzieję, że po piętnastu minutach brzmienie nam się nie znudzi, a uszy
nie poczują się oszukane. Wielkiego wyrafinowania tu nie ma; średnica jest trochę

Philips Shibuya
Gdzieś między tymi odległymi obszarami kosmosu znajduje się galaktyka o nazwie Sprzęt Hi-Fi, a w niej układ planetarny Słuchawki. Model Shibuya jest jednym
z tańszych w nowej, skierowanej do młodzieży serii CitiScape.
Wzornictwo oparto podobno na japońskiej kulturze popularnej. Przeczytałem
również, że miękkie poduszki automatycznie dopasowują się do kształtu głowy i są
wyposażone w funkcję redukcji szumów,
ale to tylko marketingowa paplanina napisana przez ludzi, którzy nie mają pojęcia
o sprzęcie. Shibuya to proste słuchawki
bez bajerów, bez aktywnego systemu
redukcji hałasu, ale za to duże, wzbudzające zaufanie, komfortowe i – co
dla młodych ludzi powinno być ważne – niedrogie. Jedynym zgrzytem jest
biała pianka pod pałąkiem, którą ktoś
przycinał nożem kuchennym albo podobnym narzędziem. Kiedy jednak założymy
słuchawki na głowę – pełna wygoda. Do
tego płaski przewód, przypominający tro32

sucha, ale nie
oczekujmy cudów od słuchawek za 229 zł.
Ważne, że grają równo i całkiem rzetelnie.

chę kable Nordosta. Powiało high-endem.

Brzmienie
Młodzieżowe Philipsy oferują zaskakująco dojrzałe

RP-HTF600E-S
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

10 Hz – 28 kHz
56
100 dB
250 g
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨

brzmienie. Nie ma tu jazgotu ani nienaturalnych efektów. Bas jest może delikatnie uwypuklony, ale – po pierwsze –
odbywa się to w granicach normy, a po
drugie – pasuje do przyjemnego charakteru słuchawek. To dokładnie ten
rodzaj dźwięku, który akceptujemy i lubimy od razu, a po
kilku godzinach słuchania wcale nie mamy dosyć.
Że za 1200 czy 600 zł można to zrobić, to wiadomo,
ale za 229 zł? Szacunek.
Polecamy.
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

10 Hz – 20 kHz
32
103 dB
b.d.
§§§§§
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§

Philips SHQ4200

Projektanci zadbali o trwałość i komfort noszenia.
Słuchawki ważą zaledwie
8 g, co – z pałąkiem – jest
imponującym
wynikiem.
Silikonowe wkładki świetnie
dopasowują się do wnętrza
ucha, dobrze tłumiąc dźwięki otoczenia. Z rozmiarem
nakładek nie powinno być
problemów. W opakowaniu
znajdziemy trzy komplety (S,
M, L). Komfort użytkowania
jest jedną z największych zalet tych słuchawek. Jeśli chodzi
o trwałość, wspomnijmy o kilku rzeczach.
Przewód został wzmocniony kewlarem,

a wtyczka wygląda solidnie. Philipsom deszcz i pot niestraszne. Można je zabrać na trening
w każdych warunkach. Dla bezpieczeństwa użytkownika część pałąka pokryto
materiałem odblaskowym.
Zastrzeżenia budzi jedynie szerokość
pałąka. Może być niewygodny dla osób
o małych głowach. Zaczepy na ucho nie
są regulowane, jak choćby w SQH3200. Te
słuchawki warto przymierzyć przed zakupem. Z dołączonych akcesoriów znajdziemy tu jedynie mały futerał podróżny.
Innych gratisów nie ma.

Brzmienie
Efektem pracy 9-mm przetwornika jest dość szybki i dynamiczny, ale, niestety, niezbyt
wyrównany dźwięk. Do podbitego
basu, który dominuje nad resztą pasma,
dodano w pakiecie szarą i wycofaną górę.
Średnica jest natomiast czysta i naturalna, a do tego bogata w detale. Należy

jednak wziąć pod uwagę, że to słuchawki dla sportowców. Może więc taka prezentacja brzmienia jest celowym zabiegiem, mającym ich zmotywować
do większego wysiłku? SHQ4200
to pozycja dla osób lubiących
ruch przy akompaniamencie
mocnego basu.

SHQ4200
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

15 Hz – 22 kHz
16
102 dB
8g
§§§¨¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§¨¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§¨¨

Sennheiser
CX 300-II Precision
Słuchawki prezentują się elegancko,
wręcz szlachetnie, i to niezależnie od wersji kolorystycznej. Wykonano je z materiałów niezłej jakości. Wtyczka jest sztywna, a i kabel nie należy do najcieńszych.
Ciekawie wygląda połączenie elementu
dousznego z przewodem, otoczone giętką
warstwą gumy. Mamy
do czynienia z produktem wyjątkowo solidnym, jak przystało
na niemiecką firmę.
W pudełku znajdziemy zestaw trzech nakładek dousznych oraz praktyczny
futerał.
W CX 300-II Precision zastosowano asymetryczny przewód. Rozwiązanie ma zarówno zalety, jak
i wady. Przenoszony przez słuchawki
szum, wynikający z pocierania kabla
o ubranie, jest tutaj zauważalny. Dla

osób lubiących słuchać muzyki z wyższą
głośnością nie będzie to problem.

Brzmienie
W brzmieniu CX 300-II
Precision górna część
pasma jest wycofana –
stoi pół kroku za basem
i średnicą. Ta ostatnia jest
miła, przyjemnie ciepła.
Gdyby dźwięk wydobywał
się z kolumn, można by powiedzieć, że ma łagodne zabarwienie. Równowaga tonalna została przesunięta w stronę niskich
częstotliwości, jednak odbywa się
to w sposób kontrolowany. Niskie
tony doładowano dokładnie o tyle,
o ile uszczuplono górę. Ich jakość jest
jednak dobra. Bas jest głęboki, mięsisty i – jak wskazuje nazwa słuchawek
– precyzyjny.

Dla właścicieli odtwarzaczy oferujących
jasny, klarowny dźwięk Sennheisery będą
jednym z lepszych strzałów w tym segmencie cenowym. Miłośnikom dociążonego, mocnego brzmienia ten model na
pewno przypadnie do gustu.

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

19 Hz – 20 kHz
16
113 dB
b.d.
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§¨¨
§§§§¨
§§§§§
§§§§¨
§§§§¨
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AKG K 328
skrajne służą do regulacji głośności, natomiast środkowy odpowiada za cztery inne
funkcje. Jednorazowe naciśnięcie oznacza
play/pause lub odebranie rozmowy, dwukrotne przenosi do następnego utworu,
a trzykrotne oznacza powrót do poprzedniego nagrania. Co ciekawe, pilot sprawdził się również w konfiguracji z iPodem Shuffle trzeciej generacji.

Brzmienie

Sterowanie działa sprytnie. Mimo że znajdziemy jedynie trzy przyciski, dano
nam dużą kontrolę nad urządzeniem. Dwa

O ile w K 328 nie można narzekać na funkcjonalność czy wygodę użytkowania, to z brzmieniem
nie jest już tak różowo. Pasmo przyjmuje kształt dużej litery „U”. Średnica znajduje się w głębokim dołku. Dopiero wraz z oddalaniem się od niej
natężenie dźwięku rośnie, praktycznie aż
po same skraje pasma.
Najniższy bas, którym słuchawki obdarzają nas hojnie, nieraz wpada w dudnienie. Góra także nie zna litości. Najczęściej

tnie utwory bez opamiętania. Wysokie
tony są przejrzyste i szczegółowe, ale zostało to osiągnięte poprzez sztuczne podbicie
tego fragmentu. Szkoda, że równowaga
tonalna została zachwiana, bo średnica
pasma brzmi dobrze. Może nawet byłaby
największą atrakcją tych słuchawek, gdyby było jej więcej. O wiele więcej.
Zaletą K 328 jest przestrzeń – duża
i wychodząca z wnętrza czaszki bez
sztucznych efektów powodujących uczucie zagubienia.

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

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

13 Hz – 22,5 kHz
16
121 dB
4g
§§¨¨¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§¨¨
§§§¨¨
§§§¨¨
§§§¨¨

Sennheiser HD 219

Mamy tu elastyczny pałąk i obrotowe muszle, umożliwiające
złożenie słuchawek na płasko
i schowanie ich do plecaka.
Są tak leciutkie i giętkie, że
nie powinno im się nic stać,
nawet jeśli w owym plecaku
znajdą się ciężkie zakupy.
HD 219 to zamknięte słuchawki nauszne. Oznacza to, że nie
obejmują całych małżowin, ale dopasowują
się do nich na tyle dobrze, że tłumią znaczną
część dźwięków z zewnątrz.
Muszle wykończono delikatną w dotyku sztuczną skórą,

a środkową część o średnicy około 2,5 cm
pokrywa jedynie materiałowa siateczka.
W górnej części pałąka również znajdziemy pasek z miękkiej skóry. Kabel wyprowadzono z lewego nausznika. Wszystko
to sprawia, że nosi się je bardzo
wygodnie. Sprawdzają
się zarówno w domu,
jak i w tramwaju.
Pod względem
komfortu użytkowania niewiele ustępują
np. ekskluzywnym B&W P5
i to wcale nie jest
żart. Jeśli chodzi
o szczegóły techniczne, producent
chwali się zastosowaniem
neodymowych magnesów.

Brzmienie
HD 219 stawiają na szybkość i czytelność. Uprzywilejowanym zakresem jest
średnica oraz obszar, w którym

łączy się ona z wysokimi tonami. Dzięki
temu brzmienie staje się napowietrzone
i wyraziste. W zakresie niskich tonów
kontrola jest ważniejsza od głębi. Trochę
je to odchudza, ale przynajmniej nic się
nie ciągnie i nie spowalnia rytmu. Przestrzeń i dynamika – mocna czwórka.
Podsumowując, HD 219 to fantastycznie wygodne i uczciwie wycenione
słuchawki. Jeśli uda się doładować niskie tony za pomocą korektora, będzie
super.

HD 219
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

19 Hz – 21 kHz
16
108 dB
b.d.
§§§¨¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§§
§§§§¨
§§§¨¨
§§§§¨
§§§§§

Denon AH-D310

Słuchawki są lekkie, a nacisk na uszy niewielki. Dzięki temu nie powinniśmy odczuwać dyskomfortu, ale trzeba zaznaczyć, że
izolacja od hałasu otoczenia również nie jest
idealna. Podejrzewam, że to za sprawą nieco za twardych poduszeczek obitych czymś
w rodzaju pozaginanej sztucznej skóry. Gdyby były bardziej elastyczne, być może szczelniej przylegałyby do głowy. Wracając do zalet, plus należy się niedrogim Denonom za
szeroki zakres regulacji pałąka i możliwość
złożenia nauszników na płasko. Jakość materiałów – bez szału. Producent informuje,
że w tym modelu zastosowano 42-mm przetworniki i system kompensacji akustycznej,

który wyrównuje
ciśnienie przed i za
membraną.
Przewód
dostosowano do
sprzętu przenośnego
i wyposażono w pilot
z mikrofonem, dzięki
któremu można rozmawiać bez wyjmowania
telefonu z kieszeni.

AH-D310
Cena:

Brzmienie
AH-D310 oferują poprawną równowagę
tonalną i całkiem naturalną barwę. Może
się podobać prezentacja ich środkowej części. Trzeba jednak zaznaczyć, że Denony
brzmią cokolwiek specyficznie w pewnych
aspektach.
Pierwszym jest bas, grający głównie
swym pogrubionym środkowym zakresem. Drugim – coś w rodzaju lekkiego
pogłosu wpływającego na przestrzeń.

Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

10 Hz – 22 kHz
32
105 dB
b.d.
§§§§¨
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AKG K 514 mkII
Mimo dużych muszli słuchawki są lekkie
i dobrze leżą na głowie, a przepuszczające
powietrze, miłe w dotyku wykończenie poduszek sprawia, że przy dłuższym użytkowaniu skóra nam się nie poci. Duże muszle
nie mają problemów z objęciem wyrośniętych małżowin. Zastosowano tu rozciągany pasek, który dopasuje się do rozmiaru
czaszki. To sprawia, że K 514 mkII mogą
być często zakładane i zdejmowane bez
dodatkowych manewrów, przymierzania, dociskania itd. Za użytkowaniem ich
w domu przemawiają trzy rzeczy: półotwarta konstrukcja, duże gabaryty pałąka
i samych nauszników oraz długość przewodu wyprowadzonego z lewej muszli.
Trzy metry to trochę za dużo jak na słuchawki spacerowe. Mimo to widziałem je
kilka razy na uszach innych klientów warszawskiego ZTM-u. A że są duże i przyciągają wzrok, to inna sprawa. O jakości
wykonania można powiedzieć, że nie są
to słuchawki przeciwpancerne. Dwuczę-

ściowy pałąk jest jednak
elastyczny. Mimo braku
możliwości składania nauszników, nic
złego nie powinno
im się stać nawet
w ciasnej torbie.

Brzmienie
K 514 mkII oferują dźwięk przejrzysty,
detaliczny i nieco rozjaśniony. Od razu wiadomo,
na czym najbardziej im zależy.
Konstruktorzy położyli nacisk na
wierne odtworzenie góry pasma, szybkość
i blask. Wysokich tonów jest odrobinę za
dużo, ale mi to nie przeszkadzało, ponieważ w tym przypadku jakość nadąża za
ilością. Krótko mówiąc, góra jest naprawdę dobra – czysta, błyszcząca i odpowiednio wykończona. Średnica także stawia na
czytelność. Bas w pierwszej chwili wydaje
się szczupły, ale to tylko pozory. Ma niemal subwooferowy zasięg, ale nie pompuje decybeli bez sensu. I za to należą mu
się brawa. K 514 mkII to świetny stosunek
jakości do ceny!

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

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

16 Hz – 22 kHz
32
107 dB
190 g
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§§
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Panasonic RP-HTX7A
To jednak małe piwo w porównaniu
z jakością wykonania. Wielu producentów
za te pieniądze jest w stanie zaoferować
jedynie trzeszczące zabawki z plastiku. Tu-

RP-HTX7A
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

7 Hz – 22 kHz
40
99 dB
153 g
§§§¨¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
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taj pałąk wykonano z dwóch metalowych
prętów, które są również mocowaniem
nauszników. Obie muszle można po nich
przesuwać płynnie, jak po szynach. Pałąk
wykończono sztuczną skórą, podobnie jak
duże, komfortowe muszle, obejmujące całe
małżowiny.
RP-HTX7A to konstrukcja zamknięta.
Patrząc na cenę, spodziewałem się, że tłumienie hałasu będzie znikome, ale nie –
słuchawki radzą z tym sobie bardzo dobrze.
Kabel wyprowadzono z lewego nausznika
i zakończono małym jackiem. Najwyraźniej opracowano ten model głównie z myślą
o sprzęcie przenośnym. Ze wszystkich tanich słuchawek w teście te są chyba najwygodniejsze i najlepiej się spisują w mieście.
Dobry dźwięk mają zapewnić 40-mm
przetworniki. Oprócz widocznej na zdjęciach bieli, dostępne są jeszcze trzy kolory: zielony, różowy i jasnoniebieski.

Brzmienie
Charakter Panasoniców przypomina to,
co prezentują Kossy Porta Pro. Dźwięk bu-

dują podkreślone skraje pasma, a średnica
jest swego rodzaju łącznikiem pomiędzy
nimi i nie stanowi najważniejszego punktu programu. Muzyka brzmi wyjątkowo
efektownie, choć nie do końca naturalnie.
Na szczęście przekłamanie nie razi, a jakość niskich i wysokich tonów – jak na
ten segment cenowy – jest wysoka. Oczywiście wolałbym, żeby dźwięk był bardziej
liniowy, ale i tak mi się podobał. Świetne
słuchawki na spacer.

Sennheiser CX 275s
Dotąd więksi gracze na rynku słuchawek
dousznych projektowali je tylko z myślą
o produktach firmy Apple. Tutaj mamy do
czynienia z uniwersalnym modelem, z którego mogą korzystać posiadacze wszystkich liczących się platform: iOS-a, Androida, Windowsa Phone

oraz Blackberry. Producent udostępnia na
stronie internetowej listę sprzętu kompatybilnego z tym modelem. Jeżeli zapomnimy sprawdzić tę informację przed wizytą
u dystrybutora – nie ma problemu. Poprzez zeskanowanie kodu QR, umieszczonego na opakowaniu, można się upewnić,
czy wszystko będzie działać również z naszym telefonem. Oczywiście ze względu
na funkcjonalność, model ten wyposażono w pilot z mikrofonem wbudowanym
w kabel.
CX 275s to drobne słuchawki dokanałowe. Projektanci postawili na elegancję i wygodę. W pudełku, poza pokrowcem do
przechowywania słuchawek
i kablem adaptera, znajdziemy zestaw trzech wkładek.

Brzmienie
Dźwięk CX 275s jest bardzo efektowny,
choć nie do końca zgodny z ideą wysokiej
wierności. Bas został podbity, przez co
całokształt stracił na naturalności. Docią36

żenie niskich tonów sprawia, że wokale
brzmią grubiej niż w rzeczywistości, a kobiece głosy wypadają nieco nosowo.
Przeciwwagą dla tej basowej obfitości są
detaliczne i konkretne wysokie tony. Góra
pasma może czasem zapiszczeć, ale na
pewno nie umknie nam żaden szczegół.
Z CX 275s polubi się wiele zielonych robotów i nadgryzionych jabłek, a przede
wszystkim – ich właściciele. Słuchawki
godne uwagi.

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

17 Hz – 23 kHz
16
b.d.
15 g
§§¨¨¨
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Sennheiser MM 50
W przypadku MM 50 w zasadzie dostajemy gołe słuchawki – z wyposażenia
dodatkowego otrzymujemy tylko dwa
komplety gumeczek na zmianę. Żeby chociaż dodano jakiś woreczek ze ściągaczem,
przedłużacz kabla, cokolwiek... Pozostaje
mieć nadzieję, że producent wpompował
wszystkie fundusze w obudowy i przetworniki.
Na stronie Sennheisera nie znajdziemy
jednak żadnych informacji na ten temat.
Firma podaje jedynie podstawowe dane
techniczne, długość kabla i rodzaj wtyku, zachwalając przy tym brzmienie opisywanego modelu. Co ciekawe, sporą
część tego opisu zajmuje akapit o wysokiej
klarowności głosów w trakcie rozmów

telefonicznych. MM 50 przystosowano
bowiem do współpracy z iPhone’em. Obsługę ma ułatwić umieszczony na kablu
mikrofon z przyciskiem do odbierania
połączeń. To eleganckie i porządne słuchawki, ale na pierwszy rzut oka trudno
znaleźć usprawiedliwienie ich dość wysokiej ceny.

Brzmienie

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

18 Hz – 22 kHz
16
106 dB
7g
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AKG K 518 DJ
Testowane po sąsiedzku K 420 są jednymi
z najwygodniejszych słuchawek do sprzętu przenośnego, jakie w ogóle miałem
na głowie. Tymczasem z modelem „didżejskim”, choćbym nie wiem, jak się siłował, i tak nie było dobrze.

Brzmienie
K 518 DJ zostały zaprojektowane tak,
aby uzyskać największy poziom decybeli
z jak najmniejszych nauszników. Producent nie owija w bawełnę i jasno daje do
zrozumienia, że zależało mu na dynamice
i uderzeniu basu. W izolacji od zewnętrznego hałasu mają pomóc grube poduszki
wykończone sztuczną skórą. Rzeczywiście, odgłosy dobiegające do nas z otoczenia będą znacznie wytłumione, ale ceną,
jaką musimy za to zapłacić, jest spory nacisk na głowę.
Muszle można złożyć na płasko lub
obrócić o niemal dowolny kąt. Jako że
K 518 DJ są słuchawkami nausznymi, nie
obejmują uszu całkowicie. A przynajmniej
nie wyszło im to z moimi. Na moją głowę
okazały się po prostu za małe. Nie wiem,
jak to jest, że z wieloma innymi modelami AKG nie miałem takich problemów.

Brzmienie okazało się
podobne do tego, które zaprezentowały

Pierwsze pozytywne wrażenie
to prawidłowa równowaga tonalna. Drugie – czytelność średnich
i wysokich tonów, która w dużym
stopniu może wynikać z uwypuklenia
przełomu tych zakresów. Na szczęście
odchyłka nie jest duża i nie czyni brzmienia spłaszczonym. Niskie tony stawiają
przede wszystkim na kontrolę. Nie ma tu
dudnienia lub przeładowania. A mimo to
MM 50 nie grają porywająco.
K 420, tylko tu zostało jeszcze bardziej
doładowane w zakresie basu. Górę pasma
przykręcono natomiast o pół stopnia, co
spowodowało zachwianie równowagi tonalnej na korzyść basu. Zdecydowanie
najlepsze wrażenie robi średnica – barwna, przyjemna, chciałoby się powiedzieć:
pastelowa. Aby się nią cieszyć, trzeba jednak spełnić dwa warunki.
Po pierwsze, mała głowa; po drugie,
odtwarzacz o jasnym i szybkim brzmieniu.
Jeśli macie obie te rzeczy, z K 518 DJ
będzie brzmieniowy sukces.

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

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

16 Hz – 24 kHz
32
115 dB
150 g
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Beyerdynamic
DTX 101IE

Jedyną różnicą jest kolor. Tu
zdecydowano się na elegancką czerń połączoną z szarymi wstawkami. Nie jest
to produkt, po którym widać, że kosztuje prawie 300 zł. Nie ma tu szlifowanego
metalu ani innych dodatków.

Brzmienie
Dźwięk DTX 101IE okazał się zdrowy,
zrównoważony i pozbawiony większych

wad. Właściwie jedynym odstępstwem od neutralności jest
nieco wyeksponowany bas.
Być może to za duże słowo,
bo kojarzy się z niepotrzebnym buczeniem, czego tu nie
uświadczymy. Do samej jakości niskich tonów nie ma co
zgłaszać zastrzeżeń. Jest
ich jedynie nieco więcej,
niż powinno. Na większości płyt nie stanowi
to problemu. Dopiero, gdy
włączymy utwory, w których nie
żałowano elektroniki (na przykład „Angel” Massive Attack), nadmiar dołu może
się dawać we znaki.
O pozostałych aspektach brzmienia
można napisać krótko: wszystko jest
w najlepszym porządku. Mamy do czynienia z naturalną barwą oraz brakiem
nierówności w środkowej i najwyższej

Beyerdynamic
DTX 501p

Słuchawki są małe
i lekkie, ale wydają się wytrzymałe. Pod
plastikowymi elementami kryje się metalowy pałąk, a obicia muszli także są metalowe. Konstrukcja jest podobna do AKG
K 450, ale nie wdawajmy się w dywagacje,
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kto kogo podglądał i czy rzeczywiście.
Gdyby to były telefony komórkowe, każda z firm chciałaby opatentować okrągły kształt
nauszników albo muszle składane do wewnątrz, ale, na szczęście, w naszej branży
jeszcze do tego nie doszło.
Podobnie jak w AKG, obicia są miękkie,
przez co nawet dłuższy odsłuch nie stanowi problemu. DTX 501 są wygodne, dokładnie wykonane i całkiem dobrze izolują od hałasów otoczenia. W opakowaniu
znajdziemy twardy futerał podróżny. Dla
niektórych to nieistotny detal, a dla innych ważny element wyposażenia. Tak czy
inaczej, w swojej cenie DTX 501p wydają

części pasma. Właśnie z tych względów
Beyerdynamiki DTX 101IE powinny
przypaść do gustu każdemu. Nie ma tu
nienaturalnych efektów przestrzennych,
obecnych w DTX 71IE. Nie udało się
przyłapać tego modelu na większych niedociągnięciach.
Na pochwałę zasługuje także szczegółowość. Góra nie męczy, a jednak
detale i drobne zdarzenia są widoczne
jak na dłoni. Trzeba być gotowym na
poznanie prawdy o utworze i jakości
realizacji. DTX 101IE to prawdziwa
perełka.

DTX 101IE
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

10 Hz – 23 kHz
12
102 dB
11 g
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się propozycją godną uwagi i to zanim założymy je na uszy.

Brzmienie
Nijak nie można tych słuchawek skrytykować. Maleńkie nauszniki na składanym
pałąku grają naturalnie i zdrowo, angażują
w słuchanie i nie męczą nawet po kilku godzinach. DTX 501p są nie tylko bezbłędne
(w tym segmencie cenowym), ale też dają
się lubić. Mają trochę przyjemnego ciepła,
z niczym nie przesadzają i umiejętnie łączą przejrzystość z łagodnością.

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

20 Hz – 20 kHz
32
104 dB
120 g
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