
2SLV\ZDQH�VïXFKDZNL�QDOHĝÈ� 
GR�QDMGURĝV]\FK�Z�NDWDORJX� 
3DQDVRQLFD��-DSRñF]\F\�RVWURĝQLH�
NDONXOXMÈ�FHQ\��DOH�Z�WHM�]DFKÚFDMÈFHM�
RIHUFLH�MHVW�SHZLHQ�KDF]\N��

S!uchawki kosztuj" u!amek tego, co 
topowe modele innych #rm, ale jako$ci" 
wykonania i zastosowanych materia!ów 
te% im nie dorównuj". Konstrukcja przy-
pomina AKG K 511. Panasoniki maj" 
podobny kszta!t i system dopasowania do 
rozmiarów g!owy. Ró%nica polega na tym, 
%e RP-HTF890 s" otwarte, dzi&ki czemu 
mog" si& wydawa' bardziej odpowiednie 
do d!u%szych ods!uchów. Przeszkadza 
w tym jednak trzeszczenie mechanizmu 
wysuwania paska. Spodoba!o mi si& nato-
miast przyjemne wyko(czenie poduszek  
i ich du%e gabaryty. 

Wewn"trz zamontowano 50-mm prze-
tworniki, a przewód wyprowadzony z le-
wego nausznika jest gruby niemal jak sznur 
od %elazka. Dzi&ki temu trudniej go spl"ta', 
ale je$li nie u!o%ymy go na biurku albo na 
kolanach, b&dziemy czu' jego mas&.

Brzmienie
Tanie s!uchawki Panasonica zagra!y po-

t&%nym basem, natomiast najdro%szy mo-
del cierpi na jego niedobór. Równowaga 
tonalna przechyla si& w stron& wysokich 
tonów, dzi&ki czemu odnosi si& wra%e-
nie wi&kszej szczegó!owo$ci. Jednak 
nawet ma!o do$wiadczony s!uchacz 
zauwa%y, %e jest to tylko sprytna 
sztuczka. Mo%na powiedzie', %e 
s!uchawki szybko reaguj" na impulsy,  

%e ich brzmienie jest zwiewne  
i d)wi&czne, ale to troch& tak, jak 

mówi' o Fiacie Panda, %e jest ekonomicz- 
ny. Prawda, ale kto nie wola!by si& cza-
sem przejecha' Mercedesem SL63 AMG?  
RP-HTX7A nie wzbudzi!y we mnie takich 
emocji.
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1D�SLHUZV]\�U]XW�RND�65+���'-� 
Z\JOÈGDMÈ�SRGREQLH�GR�WDñV]HJR� 
PRGHOX�6KXUHĳD��=�WÈ�UöĝQLFÈ�� 
ĝH�WH�PRĝQD�]ïRĝ\Ê�GR�ĂURGND�SDïÈND�� 
D�WDNĝH�SïDVNR��

Plastikowa konstrukcja mo%e nie wzbu-
dza wielkiego zaufania, ale przynajmniej 
nie trzeszczy. Pa!"k z ekologicznej skóry 

ma na górze wielkie bia!e 
logo, a jego wn&trze wy-
ko(czono materia!em, któ-
ry kojarzy si& z ramionami 
sportowych plecaków. Na-
uszniki s" du%e, a poduchy 
maj" do$' nietypowy kszta!t 
– s" grube i p!askie, ale sto-
sunkowo mi&kkie. Nie 
mog& powiedzie', %eby 
noszenie tych s!uchawek by!o 
czyst" przyjemno$ci", ale przynajmniej 
dobrze t!umi" d)wi&ki otoczenia. Za ka%-
dym razem trzeba si& jednak troch& po-
stara', %eby znale)' najlepsze po!o%enie 
dla wspomnianych wy%ej grubych padów.  
W przeciwnym razie zaczn" naciska' na 
ma!%owiny i po dziesi&ciu minutach z ulg" 
zerwiemy je z g!owy. Je$li tak wygl"da pra-
ca DJ-a, to nie ma czego zazdro$ci'.

Brzmienie

D)wi&ku nie mo%na jednoznacznie skry-
tykowa'. Imponuje przede wszystkim dy-

namika. SRH550DJ do ka%dego d)wi&ku 
startuj" niczym F-16, bez wzgl&du na jego 
cz&stotliwo$'. Basowe uderzenia nadaj" 
muzyce rytm i co$, co audio#le okre$laj" 
jako drive. Mimo to niskich tonów wcale 
nie jest za du%o. *yj" w zgodzie ze $rednic" 
i gór". Pasmo jest równe, a barwa – pra-
wid!owa. Jednym s!owem: dobry, zdrowy 
d)wi&k z jednym smaczkiem, którego nie 
znajdziemy w innych s!uchawkach za te 
pieni"dze – $wietn" dynamik". Uszy mam 
przegrzane i sp!aszczone, ale by!o warto.

Shure SRH550DJ 

6KXUH�SRH550DJ 

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  5 Hz – 22 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 109 dB

Masa:  235 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

Panasonic RP-HTF890 

3DQDVRQLF�RP-HTF890 

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  RWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  5 Hz – 30 kHz

Impedancja:  50 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 105 dB

Masa:  280 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���
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Mi!ym gestem ze strony producenta 
jest komplet akcesoriów. Mamy tu etui  
z ekologicznej skóry, przypominaj"ce 
ma!" portmonetk&, zestaw gumeczek  
w ró%nych rozmiarach, klips oraz co$, 
co #rma opisuje jako nawijark& – listek 
z gumy lub g&stej pianki z wg!&bieniami 
na s!uchawki i wci&ciami, w które mo%-
na wsun"' przewód. Znajdziemy na nim 
pilot z trzema przyciskami i mikrofo-
nem. Nie jest to male(ka dziurka, ale co$  
w rodzaju mikrofonu od ma!ego dyktafo-
nu. Mo%na mie' nadziej&, %e dzi&ki temu 
rozmówcy b&d" lepiej nas s!ysze'. Same 
douszniki wygl"daj" ca!kiem normalnie. 
Przetworniki wyposa%ono w neodymowe 
magnesy. Przewód o d!ugo$ci 1,4 m za-
ko(czono 3,5-mm wtykiem. W$ród gu-
meczek uda!o mi si& znale)' takie, które 
pasowa!y idealnie do uszu i s!uchawek. 
U%ywa!o si& ich wygodnie. Izolacja od 
zewn&trznego ha!asu jest nie gorsza ni%  
w zamkni&tych s!uchawkach wokó!usz-

nych. We znaki 
daj" si& tylko od-
g!osy pocierania 
kabla o ubranie.

Brzmienie

MM 70i to jedne 
z niewielu s!u-
chawek dousz-
nych, których 
móg!bym u%y-
wa' na co dzie(. 
Ich brzmienie zosta!o wprawdzie skom-
ponowane bardziej pod k"tem efektowno-
$ci ni% bezwzgl&dnej wierno$ci orygina!o-
wi, ale wszystko odbywa si& w granicach 
rozs"dku. Bas jest odrobin& pogrubio-
ny, $rednica ciut wycofana, za to góra…  
poezja. Czysta, b!yszcz"ca, elegancka  
i wcale nie agresywna. Ten d)wi&k jest  
troch& „loudnessowy”, ale po prostu do-
bry. MM 70i prezentuj" te% bardzo cieka-
w", szerok" przestrze(.

Sennheiser MM 70i 

6ïXFKDZNL ��������]ï�

1D]HZQLFWZR�VXJHURZDïRE\�� 
ĝH�65+����]DMPXMH�Z�NDWDORJX� 
SR]\FMÚ�RF]NR�QLĝV]È� 
RG�65+���'-��DOH�FHQQLN�QDMZ\UDěQLHM�
ZLH�VZRMH�

Opakowanie takie samo, s!uchawki 
podobne... Jest jednak kilka rzeczy, któ-
rych ta(szy model nie mia!. Pierwsza to 
porz"dny, skr&cony przewód, który nie 
wychodzi z obu nauszników, ale jest wpi-
nany do lewej muszli. Microjack ma na-
wet wypro#lowany zatrzask, wi&c po jego 
w!o%eniu wystarczy przekr&ci' wtyczk&  
o 90 stopni i po!"czenie jest zabloko- 
wane. Najpierw przewód jest prosty (na 
d!ugo$ci oko!o 30 cm). Potem skr&cony ni-
czym kable do s!uchawek telefonicznych,  
a na samym ko(cu znów prosty. Drug" 
nowo$ci" s" obicia muszli. Po raz pierw-
szy zobaczy!em tu metal, chocia% wola!- 
bym, %eby wykonano z niego wewn&trz-
n" cz&$' pa!"ka. Mimo wszechobecnego 
plastiku s!uchawki wygl"daj" na solidny 
produkt. Do tego s" bardzo wygodne.  
Zamkni&ta konstrukcja nie oznacza, %e 
musz" $ciska' g!ow& jak imad!o.

Brzmienie
W teorii SRH440 

to nie to samo, co 
SRH550DJ. Zasto-
sowano tu nawet 
inne przetworniki  
(40 zamiast 50 mm). 
Brzmienie tych dwóch 
modeli jest jednak bar- 
dzo zbli%one. SRH440 ofe- 
ruj" ten sam rodzaj dy-
namiki po!"czony z niemal 
idealn" równowag" tonaln". 
D!ugo szuka!em ewidentnych ró%-
nic i po kilku porównaniach mog& po- 
wiedzie', %e dro%sze nauszniki graj" 
bardziej kulturalnie i spójnie. Kiedy to  
rozgryz!em, po$wi&ci!em kolejnych kil-
ka godzin na szukanie wad w d)wi&ku.  
Ale za te pieni"dze nie ma si& do czego 
przyczepi'. 

Je%eli potrzebujecie wyczynowej (w tej 
cenie) dynamiki, si&gnijcie po SRH550DJ. 
Ale je$li chcecie mie' o wiele wygodniej-
sze, bardziej kulturalne s!uchawki, wy-
bierzcie SRH440.

Shure SRH440 

6KXUH�SRH440

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  10 Hz – 20 kHz

Impedancja:  44 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 105 dB

Masa:  272 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

6HQQKHLVHU�00���L
Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  18 Hz – 22 kHz

Impedancja:  16 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 106 dB

Masa:  13 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

:�RIHUFLH�QLHPLHFNLHM�ğUP\� 
PRĝQD�]QDOHěÊ�]QDF]QLH� 
GURĝV]H�UDU\WDV\��DOH�00���L� 
MHVW�SRGREQR�MHGQ\P� 
]�QDMOHSLHM� 
VSU]HGDMÈF\FK�VLÚ�PRGHOL��
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:�RSDNRZDQLX�PRJïRE\�QDZHW� 
QLH�E\Ê�VïXFKDZHN��D�L�WDN� 
]RULHQWRZDOLE\ĂFLH�VLÚ��ĝH�SURGXNW� 
SRFKRG]L�]H�6]ZHFML��

Pomys! przy'miewa wszystko, 
co dot"d widzia!em, nawet w naj-
bardziej wymy$lnych odtwarza-
czach przeno$nych. Twarde, pla-
stikowe opakowanie otwiera si& 

jak pude!ko zapa!ek, cho' trzeba 
w tym celu zlokalizowa' przycisk 
odblokowuj"cy zatrzask. 

Wewn"trz wszystko podzielono na seg-
menty. W jednym równo le%" cztery pary 
dodatkowych gumeczek, w drugim same 
s!uchawki, a w trzecim kolejne pude!ko 
– tym razem mniejsze, pó!okr"g!e. Wyj-

mujemy z niego przewód i spink& do 
ubrania.

S!uchawki prezentuj" si& zwy-
czajnie. Maj" ciekawy kszta!t, ale – 
poza pilotem z trzema przyciskami 
i mikrofonem – to nic wystrza!o-
wego. Do przewodu o d!ugo$ci 
oko!o 60 cm dodano przed!u%acz. 
Skorzysta!em z krótszej opcji, bo 

do iPoda Shu+e wi&cej nie trzeba, 
ale je$li kto$ nosi odtwarzacz lub te-
lefon w kieszeni spodni, b&dzie jak 
znalaz!. Obudowy mog!yby by' !a-

godniej wypro#lowane, poniewa% 
wk!ada si& je w ca!o$ci w ma!%o-
winy. Trzymaj" si& znakomicie, ale 

proces zak!adania nie jest przyjem-
ny. Wewn"trz zamontowano 10-mm 

przetworniki TCD. Przewód wzmocniono 
kewlarem.

Brzmienie

Szwedzkie pche!ki graj" mocnym, 
bezpo$rednim i %ywym d)wi&kiem. Co 

ciekawe, udaje im si& to osi"gn"' bez 
modulowania pasma. Mamy tu g!&bo-
ki i dobrze kontrolowany bas, klarown" 
$rednic& i przejrzyste, b!yszcz"ce wyso-
kie tony. A wszystkie te zakresy %yj" ze 
sob" w zgodzie. Zamiast walczy' o %ó!-
t" koszulk& lidera, wspó!pracuj", daj"c 
d)wi&k niesamowicie efektowny, czysty 
i zrównowa%ony. Takie granie naprawd& 
mo%e si& podoba'. Polecamy.

&]WHU\VWD�SLÚÊG]LHVLÈWNL�WR�W\SRZH� 
VïXFKDZNL�GR�VSU]ÚWX�SU]HQRĂQHJR�� 
DOH�MXĝ�QD�SLHUZV]\�U]XW�RND�ZLGDÊ�� 
ĝH�QLH�NRV]WXMÈ����]ï�

Wyjmujemy je z twardego pokrowca,  
w którym oprócz nich umieszczono 
wszystkie dokumenty i komplet kabli. 
Przewód wpinamy do lewego nauszni-
ka, dzi&ki czemu w razie spl"tania b&dzie 
mo%na szybciej sobie z nim poradzi'. 
S!uchawki prezentuj" si& elegancko. 
Wi&kszo$' elementów wykonano z two-
rzywa, ale nie mo%na narzeka' na jego 
jako$'. Ko(cówki pa!"ka sk!adaj" si& do 
$rodka, a muszle daj" si& z!o%y' na p!a-
sko, dzi&ki czemu nawet bez pokrowca 
mo%na przenosi' s!uchawki w plecaku, 
nie obawiaj"c si& przypadkowego uszko-
dzenia. Same nauszniki maj" konstruk-
cj&, której prywatnie nie lubi& – niewiel-
kie muszle z do$' grubymi poduchami 
wygl"daj"cymi jak miniaturowe wersje 
ameryka(skich p"czków (tych, którymi 
podobno zajadaj" si& policjanci). Tutaj 
jednak owe poduszki s" mi&kkie, wi&c 

s!uchawki wygodnie le%" na 
g!owie i dobrze izoluj" 
nas od ha!asu z ze-
wn"trz. 

Zakres regula-
cji pa!"ka móg!by 
by' wi&kszy. Oba 
przewody zako(-
czono ma!ym jac-
kiem, ale w opakowa-
niu znajdziemy przej$ciówk& 
na du%y.

Brzmienie

Brzmieniowo K 450 ani nie zachwyca-
j", ani nie rozczarowuj". Ich najlepszym 
elementem jest g!&boki i kontrolowany 
bas. S!abszym – sp!aszczony prze!om 
$rednicy i góry. Na pewno nikt by si& nie 
obrazi!, gdyby d)wi&k by! bardziej barwny 
i wyko(czony na górze odrobin" blasku.  
Z drugiej strony, nie mo%na postawi' tym 
s!uchawkom s!abych ocen, bo we wszyst-
kich pozosta!ych aspektach prezentuj"  
co najmniej dobry poziom. Jest energia, 
dynamika i zacna przestrze(.

t-Jays Four   

W�-D\V�)RXU
Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  15 Hz – 25 kHz

Impedancja:  16 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 98 dB

Masa:  10 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

AKG K 450 

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  SöïRWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  11 Hz – 29,5 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 126 dB

Masa:  120 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

AKG K 450 
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.�����WR�GRV\Ê�OHNNLH�� 
DOH�Z\JRGQH�VïXFKDZNL�SöïRWZDUWH�� 
,]RODFMD�RG�KDïDVX�RWRF]HQLD� 
RND]XMH�VLÚ�]QLNRPD�� 
ZLÚF�]GHF\GRZDQLH�EOLĝHM�LP� 
GR�NRQVWUXNFML�RWZDUW\FK�

Zrezygnowano z automatycznie dopa-
sowuj"cego si& do kszta!tu g!owy paska 
i zast"piono go metalowymi blaszkami 
wysuwanymi skokowo. W górnej cz&-
$ci pa!"ka zamontowano sztywny pasek  
z przepuszczaj"cej powietrze siatki. To 
rozwi"zanie wydaje si& wygodniejsze 
ni% w K 511 czy nawet K 701, ale pew-
nie ka%da opcja ma swoich zwolenników. 
Nauszniki w K 540 mo%na obróci' o 90 
stopni. 

Przewód wychodzi z lewej muszli i zo-
sta! wykonany podobnie jak w Philipsach 
Fidelio L1, przez co trudno go spl"ta'. 
D!ugo$' (3 m) sugeruje, %e s!uchawki  
zaprojektowano do s!uchania w domu, 
ale nie ma przeszkód, %eby je zabra' na 
spacer. Przemawia za tym ich lekko$' 
oraz dobre trzymanie si& g!owy. 

Poduszki wyko(czo- 
no przyjemnym w doty-
ku materia!em. Czy to 
welur, czy bawe!-
na – ma!o istotne. 
Wa%ne, %e nie 
uwiera, a skóra 
nie poci si& po 
trzech minutach.

Brzmienie

W odró%nieniu od K 511,  
w których najwa%niejsz" cz&$ci" 
pasma by!a $rednica, K 540 dozuj" 
skraje pasma z wi&ksz" odwag". Doty- 
czy to g!ównie najwy%szych rejestrów, 
dzi&ki którym brzmienie zyskuje lek-
ko$'. Wysokie tony s" szczegó!owe i lu-
bi" b!yszcze', a bas od czasu do czasu  
popisuje si& zasi&giem i uderzeniem. 
Przez to d)wi&k wydaje si& efektowny 
i barwny. ,rednica jest jak najbardziej 
poprawna, ale wola!bym, %eby cz&$ciej 
dochodzi!a do g!osu. Bardzo udane i uni-
wersalne s!uchawki. Nie tylko dla m!o-
dzie%y.

:�NRPSOHFLH�]QDMG]LHP\�Dĝ�F]WHU\� 
]HVWDZ\�QDNïDGHN�GRXV]Q\FK� 
ļ�WU]\�JXPRZH�Z�UöĝQ\FK�UR]PLDUDFK� 
L�MHV]F]H�MHGQH��Z\NRQDQH� 
]�V]DUHM�SLDQNL�

Gdy je $ci$niemy, powrót do normal-
nych rozmiarów zajmie im kilka sekund 
– akurat tyle, aby spokojnie wsadzi' s!u-
chawki do uszu i pozwoli' im si& rozrosn"'. 
To rozwi"zanie mo%na spotka' bodaj%e  
w którym$ z modeli Kossa. Jest bardzo wy-
godne, ale gumowe nasadki równie% oka-
za!y si& komfortowe, wi&c nie wiadomo, 
czy jest czym zawraca' sobie g!ow&. Dzi&ki 
kana!om odchylonym pod k"tem w sto-
sunku do obudów przetworników Denony 
znakomicie dopasowuj" si& do uszu. Kolej-
nym elementem wyposa%enia jest twarde 
etui podobne do tego, jakim rozpieszcza 
swoich klientów AKG. Jest przy tym ma!e 
(w odró%nieniu od „portfela” dodawanego 
do Bose MIE2), wi&c nie zajmuje w kiesze-
ni wiele miejsca. 

W AH-C 560R zastosowano 11,5-mm  
przetworniki, system wyrównuj"cy  
ci$nienie przed i za membran" oraz  
resor o nazwie „Radial Cascade Dam-
per”, zmniejszaj"cy efekt mikrofo- 
nowy.

Brzmienie
W d)wi&ku Denonów zwra-

ca na siebie uwag& przede 
wszystkim czysta i dobrze wy-
ko(czona góra pasma. To wy-
sokie tony stanowi" najwi&ksz" 
atrakcj& tych s!uchawek, cho' wcale nie 
jest ich za du%o.

Równowaga tonalna w ca!ym pa$mie 
jest prawid!owa, a barwa naturalna. 
D)wi&k nie by! pompowany do same- 
go $rodka czaszki i przyjemnie roz-
chodzi! si& na boki. Wielu odbiorcom 
taka przestrze( si& spodoba, ale inni 
mog" si& w niej poczu' nieco zagubieni.  
Dynamika jest co najmniej bardzo dobra, 
a bas, jak to u Denona – pot&%ny. Udane 
s!uchawki.

AKG K 540 

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  SöïRWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  16 Hz – 24 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 110 dB

Masa:  230 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

Denon AH-C 560R

AKG K 540 

'HQRQ�$+�C 560R 'HQRQ�AH-C 560R 

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  5 Hz – 24 kHz

Impedancja:  16 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 110 dB

Masa:  5,2 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���



44 ZZZ�KIP�SO

6ïXFKDZNL ��������]ï�

+ROHQGHUVNL�NRQFHUQ�WUDNWXMH� 
VïXFKDZNL�SRZDĝQLH��R�F]\P�PRĝQD�
VLÚ�E\ïR�SU]HNRQDÊ�QD�XELHJïRURF]QHM�
Z\VWDZLH�,)$�Z�%HUOLQLH�

Pokazano tam seri& nauszników dla spor-
towców i ludzi wymagaj"cych nie tylko do-
brego brzmienia, ale te% wytrzyma!o$ci na 
zmienne warunki atmosferyczne i uszko-
dzenia mechaniczne. Pojawi!y si& modele 
odporne na mróz i wilgo' (-e Snug) oraz 
takie, które mo%na do woli rozci"ga' i zgi-
na' (-e Stretch). Kiedy zobaczy!em zdj&cia 
Uptownów, spodziewa!em si&, %e to kolejna 
pancerna konstrukcja dla aktywnych. Rze-
czywi$cie robi" takie wra%enie, ale s" to jed-
ne z najwygodniejszych s!uchawek w podob-
nej cenie, jakie mia!em na g!owie – mi&kkie  
i niesamowicie przyjemne w dotyku. Pomi-
mo zamkni&tej konstrukcji nacisk na g!ow& 
jest niewielki.

Kluczowe elementy konstrukcyjne, czy-
li pa!"k i mocowania muszli, wykonano  
z metalowych pr&tów. Wszystko otacza mi!a 
w dotyku sztuczna skóra. Ciekawie prezen-
tuje si& p!aski kabel, przypominaj"cy zwini&-

ty makaron tagliatelle. 
Mamy tu suwak regu-
lacji g!o$no$ci i przy-
cisk umo%liwiaj"cy 
wspó!prac& z wybra-
nymi telefonami 
komórkowymi. 
W muszlach sie-
dz" 40-mm g!o$niki 
z mylarowymi membrana-
mi i cewkami CCAW (po!"-
czenie miedzi i aluminium).

Brzmienie

Opisywany model gra równo i naturalnie,  
z delikatn" dawk" przyjemnego ciep!a. Po-
nadto zauwa%y!em co$, czego po s!uchaw-
kach w tej cenie bym si& nie spodziewa! – 
$wietn" przestrze(. D)wi&ki nie s" podawane 
tylko do $rodka czaszki, ale op!ywaj" g!ow& 
dooko!a. Wszystko odbywa si& w atmosferze 
spokoju, bez zb&dnego efekciarstwa. Dzi&ki 
temu nawet d!ugie ods!uchy nie wywo!uj" 
zm&czenia.

Bardzo przyjemne s!uchawki. W tej cenie 
– jeden z faworytów.

.RQVWUXNFMD��D�Z�V]F]HJöOQRĂFL� 
SRGZöMQH�UDPLÚ�QDXV]QLND�
RUD]�VSRVöE�VNïDGDQLD� 
L�REUDFDQLD�PXV]OL�EXG]È�
VNRMDU]HQLD�]�WDñV]\P�
PRGHOHP�65+���'-�

Tutaj wszystko jest jak-
by bardziej pancerne, cia-
$niejsze i lepiej spasowane. 
Na szcz&$cie ciasne nie s" 
same nauszniki. Tym razem zde-
cydowano si& na klasyczny kszta!t 
poduszek. W komplecie dostajemy te% 
zapasow" par&. Chyba nie ma w tym nic 
dziwnego, poniewa% s!uchawki s" prze-
znaczone dla DJ-ów, a w tym zawodzie 
wszystkie ich elementy s" nara%one na 
szybsze zu%ycie. Zamiast p!askich, szero-
kich fa!dów mamy tu du%e oponki, w któ-
rych bez trudu zmieszcz" si& nawet spore 
uszy. Kabel wpinamy do lewego nauszni-
ka i przekr&camy, aby nie wyskoczy! przy 
mocniejszym ruchu g!owy. Z ciekawostek 
spodoba! mi si& tak%e system oznaczenia 

kana!ów – oprócz standardowych liter „R”  
i „L”, na ko(cach pa!"ka mamy kolorowe 
obr&cze – czerwon" i niebiesk". Taki szcze-
gó!, a mo%e u!atwi' u%ytkowanie s!ucha-
wek i – w przypadku osób z „grupy docelo-
wej” – prac& z nimi. W nausznikach siedz"  
50-mm przetworniki – najwi&ksze, jakie 
Shure stosuje w swoich s!uchawkach.

Brzmienie
Ogólny charakter brzmienia 

to powtórka z SRH550DJ, ale 
tutaj otrzymujemy o wiele lep-

sz" rozdzielczo$' i jeszcze bardziej 
spektakularn" dynamik& po!"czon"  

z niemal subwooferowym basem. Ni-
skie i wysokie tony s" delikatnie podkr&-

cone w stosunku do $rednicy, ale nie ma co 
robi' z tego dramatu. To taki smaczek, ele-
ment de#niuj"cy charakter, a nie wada. Po-
doba mi si& to brzmienie. Jest mocne, pe!ne 
detali i konkretne. No i ten bas... Trudno 
nie da' mu si& ponie$'.

3KLOLSV�8SWRZQ 

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  12 Hz – 23,5 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 103 dB

Masa:  b.d.

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

6KXUH�SRH750DJ 

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  5 Hz – 30 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 106 dB

Masa:  227 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

Shure SRH750DJ

Philips Uptown 



6ïXFKDZNL ��������]ï�
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6WRVRZDQLD�SUDZG]LZ\FK�FXGöZ� 
$PHU\NDQLH�FK\ED�MHV]F]H� 
QLH�RSDQRZDOL��DOH�G\VSRQXMÈ� 
DUVHQDïHP�RU\JLQDOQ\FK�UR]ZLÈ]Dñ� 
WHFKQLF]Q\FK�L�Z�WHQ�VSRVöE�
QLHPDO�RPLMDMÈ�SUDZD�DNXVW\NL�

Bose podaje zwykle tylko nazwy #r-
mowych technologii. W opisywanych 
s!uchawkach mamy na przyk!ad system  
Tri-Port, o którym wiadomo jedynie, 
%e jest i poprawia brzmienie. Lista „sys-
temów” obejmuje te% gumeczki w roz-
miarach S, M i L, wtyk zamontowany 
na kablu pod k"tem, ochronne etui i... 
naklejk& z hologramem na opakowaniu.  
Co ciekawe, model MIE2i z pilotem do 
iPhone’a kosztuje tyle samo co MIE2.

Same s!uchawki prezentuj" si& inte-
resuj"co. Mo%na powiedzie', %e jest to 
co$ w rodzaju skrzy%owania s!uchawek 
dousznych z dokana!owymi. Teoretycz-
nie zwyk!e pche!ki, ale z wyci"gni&tym 
z boku dzióbkiem. Na nim zamocowano 

silikonow" gumeczk& ze 
sprytnym „ró%kiem”, który 
wpasowuje si& w ma!%owi-
n&. Rozwi"zanie to nosi nazw& 
„StayHear” i okazuje si& bardzo 
skuteczne.

Brzmienie

D)wi&k jest dobrze zrównowa%ony, 
naturalny i czysty. Nie ma dominacji ni-
skich czy wysokich tonów – tu pierwsze 
skrzypce gra $rednica, a skraje pasma 
elegancko j" uzupe!niaj". Nie narzeka!-
bym jednak na ich brak. Wi&cej – po do-
$wiadczeniach z dudni"cymi i sycz"cymi 
pche!kami, kontakt z MIE2 by! jak d!ugo 
wyczekiwany powrót do normalno$ci. 

Nie zauwa%y!em te% dziwacznych efek-
tów przestrzennych, a zwa%ywszy na 
do$' nietypow" konstrukcj& tego mode-
lu, troch& si& tego obawia!em. Si!a MIE2  
nie polega na tym, %e co$ robi" wspa- 
niale i wyj"tkowo, lecz na tym, %e niczego 
nie robi" )le.

6,(�L������]ï��RND]Dï\�VLÚ�QLF]\P� 
LQQ\P��MDN�NRSLÈ�6,(��]�SLORWHP� 
GR�REVïXJL�MHG\QLH�VïXV]QHJR� 
VPDUWIRQD�

No i teraz zagwozdka – dlaczego mo-
dele MIE2 i MIE2i (ró%ni"ce si& tym  
samym elementem) kosztuj" dok!adnie 
tyle samo, natomiast s!uchawki prze- 
znaczone dla sportowców w wersji zwy-
k!ej i „jab!kowej” dzieli a% 150 z!? Wy- 
nika z tego, %e posiadacze telefonów  
Apple’a dostan" po kieszeni tylko wtedy, 
gdy b&d" chcieli si& porusza'. Co cieka-
we, do obu modeli do!"czany jest zapi-
nany na rzep pasek na rami&, z kiesze-
ni" na du%y odtwarzacz przeno$ny lub 
telefon. Ró%nica polega na tym, %e na 
opakowaniu SIE2i w tej%e kieszeni siedzi 
sobie iPhone, a na zdj&ciu modelu SIE2 
jest ona pusta. 150 z! za trzy przyciski  
i mikrofon to du%o.

Same s!uchawki bardzo przypomina-
j" model MIE2. Maj" charakterystyczne 
dzióbki z silikonowymi gumkami wpa-
sowuj"cymi si& nie tyle w kana! s!ucho-

wy, co w ca!e ma!%owiny. Model SIE2 jest  
dost&pny tylko w kolorze zielono-sza-
rym, natomiast SIE2i – w pomara(czo-
wo-szarym. Na temat konstrukcji we-
wn&trznej nie wiadomo nic. Bose pilnie 
strze%e swoich sekretów, podaj"c tylko 
nazwy #rmowych rozwi"za( i zachwala-
j"c ich dzia!anie. 

Brzmienie

Jak z jednego modelu s!uchawek zro-
bi' cztery? To proste – wzi"' wersj& bazo-
w" i dorobi' do niej kolorowy przewód,  
a zamiast skórzanego etui dorzuci' spor-
towy pasek. Nast&pnie obie wersje wypo-
sa%y' w pilot i mikrofon wspó!pracuj"cy 
z iPhone’em. Abrakadabra i... cudowne 
rozmno%enie s!uchawek gotowe. Bez owi-

jania w bawe!n&: SIE2 brzmi" 
tak samo jak MIE2. A poniewa% te 

drugie wzi"!em na warsztat jako pierw-
sze, odsy!am do ich opisu. Ocena 

równie% bez zmian.

Bose SIE2 

%RVH�SIE2 

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  b.d.

Impedancja:  b.d.

6NXWHF]QRĂÊ��� b.d.

Masa:  18 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

%RVH�MIE2 

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  b.d.

Impedancja:  b.d.

6NXWHF]QRĂÊ��� b.d.

Masa:  18,5 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

Bose MIE2 
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W katalogu nie znajdziemy modeli 
przeznaczonych do wspó!pracy z telefo-
nami komórkowymi ani konsolami do 
gier. S" tylko du%e, powa%ne nauszniki bez 
mikrofonów, pilotów czy innych gad%e-
tów. Oferta sk!ada si& z trzech g!ównych 
serii: HFI, PRO i DJ. Do tego dochodz" 
ró%ne edycje specjalne i limitowane w ce-
nach, które uderz" nawet posiadaczy .a-
gowych Beyerów i Sennheiserów. HFI-580 
s" jeszcze relatywnie niedrogie. Nie dosta-
jemy tu wprawdzie opakowania Pro-Case, 
ale jest woreczek ze $ci"gaczem, a same 
s!uchawki wygl"daj" elegancko: mamy 
tylko czer( i metalowe pokrywy muszli. 
Wygoda, izolacja od ha!asu i jako$' wyko-
nania – bez zastrze%e(. Zastosowano te% 
dwa najwa%niejsze #rmowe rozwi"zania 
– ULE oraz S-Logic. Pierwsze redukuje 
promieniowanie elektromagnetyczne, co 
zdaniem konstruktorów czyni ods!uchy 
bezpieczniejszymi. Mi&dzy uszami a prze-
twornikami umieszczono metalowe p!yt-
ki ze specjalnymi wyci&ciami, które wida' 
przez materia!owe siateczki. Drugie roz-

wi"zanie polega na ustawieniu g!o$ników 
pod k"tem i nie w samym $rodku muszli, 
dzi&ki czemu d)wi&k odbija si& od ma!%o-
win, tworz"c realistyczn" przestrze(.

Brzmienie

HFI-580 to udane s!uchawki. Graj" 
równo i dojrzale, a ich najwi&kszymi atu-
tami s" przejrzyste wysokie tony i $wietna 

przestrze(. Dostajemy bar-
dzo dobr" czytelno$', ale 

nic nie jest wydobywane 
na si!&. Nie ma jazgotu, 

a brzmienie pozostaje 
spójne. 

Bas p!ynnie prze-
chodzi w $rednie to- 
ny, a te harmonijnie 

!"cz" si& z gór" pasma. 
*aden element nie od-

ci"ga uwagi od ca!o$ci, 
dzi&ki czemu !atwiej si& sku-

pi' na muzyce.

:�RGUöĝQLHQLX�RG�+),���� 
MHVW�WR�SURSR]\FMD� 
GOD�SURIHVMRQDOLVWöZ�L�'-�öZ��

Tak sugeruj" materia-
!y informacyjne, cho' 
mo%na podejrzewa', 
%e jest to klon którego$ 
z modeli audio#lskich 
ubrany w efektowne 
wdzianko. W mode- 
lach z serii Pro pa-
nowie pracuj"cy na  
dyskotekach otrzymaj" przede wszyst-
kim twarde, praktyczne etui z dodatko-
wym wyposa%eniem (kable, poduszki). 
Tutaj dostaniemy tylko worek ze $ci"- 
gaczem. 

Mimo plastikowej konstrukcji, DJ-1 
wygl"daj" bardzo solidnie. Nie ma mowy 
o trzeszczeniu czy luzach. Niestety, je%eli 
liczycie na ca!kowit" izolacj& od zewn&trz-
nego ha!asu, mo%ecie si& poczu' rozczaro-
wani. DJ-1 maj" ca!kiem szeroki zakres 
regulacji pa!"ka, a dzi&ki mo%liwo$ci 
obrotu muszli (o 90 stopni, a nawet ciut 

wi&cej) dobrze 
przylegaj" do g!owy. 

Ciekawy jest przewód wychodz"cy z lewe-
go nausznika – do pewnej d!ugo$ci prosty, 
a potem skr&cony. Ko(cówka to ma!y jack 
z zakr&can" przej$ciówk".

Brzmienie

W"tpliwo$ci ostatecznie rozwiewa ja-
ko$' brzmienia. Jest bardzo, bardzo do-

bra. DJ-1 graj" naturalnie i dynamicznie  
zarazem, oferuj"c do tego $wietn" 

przestrze( i g!&boki, rytmiczny bas. 
Ju% po dwóch minutach wiadomo, 
%e z tym d)wi&kiem wszystko jest 
w porz"dku. Mo%e nie s" to nausz-
niki dla osób szukaj"cych ciep!a 
i romantyzmu, ale w dziedzinie 

energii, przestrzeni i przejrzysto-
$ci oferuj" chyba wszystko, czego za  

599 z! mo%na wymaga'. Do tego nie 
kombinuj" jak ko( pod gór&.

Je$li nie wymagacie idealnej izolacji od 
ha!asu, sprawd)cie. Brzmienie – w tej ce-
nie – bliskie idea!u.

8OWUDVRQH�HFI-580 

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  10 Hz – 22 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 101 dB

Masa:  285 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

8OWUDVRQH�DJ-1 

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  10 Hz – 22 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 104 dB

Masa:  285 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���

Ultrasone DJ-1

Ultrasone HFI-580

8OWUDVRQH�WR�QLHPLHFND� 
ğUPD�SURGXNXMÈFD� 
Z\ïÈF]QLH�VïXFKDZNL��


