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magnesami neodymowymi. Głośniki zostały
skręcone, aby dokładniej można je było dopasować do kąta nachylenia uszu.
Aluminiowe elementy muszli mają ograniczać wpływ szkodliwych rezonansów.

Nie zobaczymy tu trzeszczącego plastiku
– tylko skórę i metal. Aluminiowe elementy pałąka wyglądają tak, jakby nie przerażała ich perspektywa spotkania z ciężarówką.
W wyposażeniu znajdziemy zamszowy
worek ze ściągaczem oraz dwa przewody.
Pierwszy wyposażono w zgrubienie z trzema przyciskami i mikrofonem do współpracy z iPhone’em, natomiast drugi jest
goły. Oba mają długość 1,2 m. Zaprojektowano je tak, żeby nie plątały się w kieszeni.
Fidelio L1 to konstrukcja półotwarta,
choć w praktyce bliżej jej do zamkniętej.
Duże muszle dobrze tłumią hałas otoczenia i są bardzo wygodne. Zastosowano
40-mm przetworniki z wentylowanymi

Brzmienie
Spodziewałem się, że tym modelem Philips będzie chciał udowodnić coś innym
producentom. Że Fidelio L1 będą szpanować dynamiką i przejrzystością. Istotnie,
rozdzielczość jest jedną z ich mocnych
stron, ale zdaje się, że konstruktorzy nie
chcieli z niczym przesadzić. Trudno będzie
nakryć te słuchawki na eksponowaniu góry
albo basu. Ich dźwięk jest wyrównany i dopieszczony w każdym aspekcie.
Podobnie jak w modelu Uptown, spodobała mi się umiejętność rozmieszczania in-

Najpierw otwieramy tekturowe pudełko wyściełane gąbką. W nim tkwi futerał
z twardego plastiku, pokrytego zamszopodobnym materiałem. Wykonanie słuchawek
jest perfekcyjne. Pałąk obito skórą; podobnie
poduszki otaczające uszy. Te przylegają do
głowy ściśle i preferują raczej małe, kobiece małżowiny. Konstrukcja jest zamknięta,
a tłumienie hałasów z zewnątrz dość dobre. Przetworniki mają średnicę 40 mm
i neodymowe magnesy. Regulacja pałąka jest
płynna, a nauszniki chodzą po metalowych
prowadnicach mięciutko i gładko. Przepiękny jest sam kolor – połyskujący głęboki brąz.
Przypomina lakier na brytyjskich limuzynach. Na kablu umieszczono regulację głośności. Wtyk to mały jack, ale w komplecie
dołączono przejściówkę na duży.

Brzmienie
Dźwięk jest mięsisty,
potężny, z podkreślonym
basem. Mimo to nie
można mówić o ograniczonej przejrzystości,
bo faktura współbrzmień jest czytelna. Wysokie tony są
dźwięczne, dół głęboki
i miękki, a głosy ludzkie
trochę dosłodzone, na lampową modłę. Słuchawki grają dynamicznie. Sprawdzą się w najcięższym nawet
rocku. Dźwięk jest duży, efektowny, jakby
na sterydach. Ale spokojnie, to nie ta klasa,
żeby się obawiać efekciarstwa. Tutaj mamy
raczej odrobinę koncertowego charakteru
oraz energii, jak na projekcji w dobrze nagłośnionym kinie. To propozycja dla młodzieży z wyrobionym gustem, wrażliwym
uchem i… grubym portfelem. Załóżcie
Momentum koledze/koleżance na głowę,
a po kilku sekundach powiedzą: ale czad!

www.hfm.pl

strumentów może
nie wokół głowy, ale na pewno
na jej obrzeżach. Jest w tym dźwięku swoboda i oddech, ale nie zapomniano o podstawie harmonicznej.
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

12 Hz – 25 kHz
26
105 dB
364 g
§§§§§
§§§§§
§§§§¨
§§§§¨
§§§§§
§§§§¨
§§§§¨
§§§§§

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

16 Hz – 22 kHz
18
110 dB
190 g
§§§§¨
§§§§§
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§§
§§§§¨
§§§§§

Kwadratowe poduszki nie otaczają uszu,
jedynie ściśle do nich przylegają. To oraz
dobre tłumienie hałasu sprawia, że można
je zaliczyć do konstrukcji zamkniętych.
Komfort noszenia jest wysoki, głównie
dzięki mięciutkiej i delikatnej skórze. Pokryto nią 40-mm przetworniki z mylarowymi membranami. Poduszki są wymienne, a pałąk metalowy, również obszyty
czarną skórą, która doskonale kontrastuje
z błyszczącymi metalowymi elementami.
Nie ma tu ani grama plastiku. Kabelek jest
krótki, tak jak w przypadku innych słuchawek przenośnych. W komplecie dostajemy
stylowe plisowane etui z zamknięciem na
magnes. Kobiety mogą używać go jako
eleganckiej torebki. Jakość wykonania?
Pierwsza klasa, piękna rzecz.

Brzmienie
Dźwiękowo P5 są podobne Sennheiserów Momentum. Jeżeli podobają Wam się
jedne i drugie, o wyborze zadecydują wa-

Konstrukcja M4U jest zamknięta,
a dźwięk odtwarzają dynamiczne przetworniki o średnicy 40 mm. Pałąk wykonano
z błyszczącego czernią poliwęglanu. Można
go złożyć tak, że słuchawki zmieszczą się do
niewielkiego, sztywnego futerału. Znajdują
się w nim także: dwa kable, przejściówka na
duży jack, zapasowe poduszki (raczej niespotykany gest producenta) oraz ściereczka. W prawy nausznik wkładamy baterie.
Są potrzebne, bo M4U wyposażono w aktywny system redukcji szumów otoczenia
oraz wzmacniacz, powiększający możliwości przetworników w zakresie dynamiki
i basu. Używanie obu nie jest obowiązkowe.
Przełącznikiem za prawą muszlą możemy
wybrać trzy tryby pracy: aktywny, aktywny
z redukcją i tradycyjny – pasywny.

lory estetyczne i gust. Jednak wydanie dodatkowej stówki jest
uzasadnione, bo wszystkie
cechy są „o włosek bardziej”.
Bas schodzi głębiej
i mocniej wibruje
w głowie. Dynamika
to już prawdziwy koncert, a przy głośnym
słuchaniu można się
poczuć, jakbyśmy wylądowali niedaleko sce-

B&W P5
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

10 Hz – 20 kHz
26
115 dB
195 g
§§§§¨
§§§§§§
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§

Brzmienie
Po wzmacniaczach, dopalaczach
i innych patentach
spodziewałem się napompowanego dźwięku. Tymczasem PSB zagrały po audiofilsku – równo, naturalnie
i czysto. Słuchawki zdradzają lekką
skłonność do podkreślania góry i basu.
Czuje się nieduże skonturowanie, ale
jest to znacznie mniejszy ukłon w stronę młodzieży niż w wypadku droższego
o 4 zł Denona. Jesteśmy bliżej akustycznej
prawdy, dźwięk instrumentów niepodłączonych do gniazdka jest już bliski temu
na żywo. Nie przeszkadza to jednak M4U
rozwinąć dużej dynamiki. Partie wokalne brzmią wiarygodnie. Bez podkręcania (mocnego) góry dobrze odczytujemy
tekst. Przestrzeń na mocną czwórkę. Już
nie tak bezpośrednia, z zaznaczeniem dalszych planów. Uniwersalne słuchawki, do
każdej muzyki.

ny. Stopa odruchowo
przytupuje, bo w muzyce jest rytm, życie
i coś, co można nazwać radością grania.
Potężna dawka decybeli idzie w parze z ciepłem wokali i mięsistością
gitarowych solówek. Jeżeli chodzi
o przestrzeń – dźwięk jest przybliżony do
słuchacza, bezpośredni. Wysokich tonów
jest sporo, ale w porównaniu z Momentum okazują się bardziej aksamitne i lotne.
Za taki dźwięk w kolumnach B&W przyjdzie zapłacić dziesięciokrotnie więcej.

PSB M4U 2
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

20 Hz – 20 kHz
32
102 dB
362 g
§§§§§
§§§§§
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
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To nie pomyłka, bo słuchawki wyposażono w aktywny układ redukcji szumów.
Pomaga on zagłębić się w muzykę, gdy wokół pracują silniki samochodów albo panuje inny hałas. AKG to eleganckie i bardzo
solidnie wykonane słuchawki „spacerowe”
o charakterystycznym dla AKG „profesjonalnym” wyglądzie. Materiały to skóra, aluminium i stal.
Komfort noszenia jest wysoki. Na pochwałę zasługuje też mocowanie kabelka.
Nie wychodzi on bezpośrednio z obudowy, ale wpinamy go w gniazdo mikrojack.
Dzięki temu możemy mieć pewność, że
nie przetrzemy przewodu przy wtyku.
Chociaż to chyba niemożliwe, bo zamiast
taniej izolacji z plastiku zastosowano solidny tekstylny oplot. Chciałoby się napisać – klasa, ale…

Brzmienie
Nie spodziewałem
się, że w przypadku
AKG powiem kiedyś:
wpadka. Wiele modeli (niekoniecznie drogich) to wzór neutralności, a ich jakość może
stanowić punkt odniesienia
w danym przedziale cenowym. Tymczasem K 495 NC skierowano chyba do młodzieży, przy czym przesadzono z odczytaniem jej upodobań.
Basu jest bardzo, bardzo dużo. Chyba nawet za dużo. Przez to równowaga rejestrów
zostaje zachwiana. Podobnie dynamika. Miało być efektownie, a jest za ciężko. Dźwięk
odbieramy jako zbyt masywny, ciemny
i ponury. Znowu szkoda, bo jeśli postaramy
się wyodrębnić wysokie tony, to należą im
się pochwały. Tak samo przestrzeni. Ogólne wrażenie jest jednak nieco przytłaczające
i ma to miejsce zarówno z włączonym, jak
i wyłączonym układem redukcji szumów.

AKG K 495 NC
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

20 Hz – 20 kHz
26
121 dB
235 g
§§¨¨¨
§§§§§
§§§§¨
§§¨¨¨
§§¨¨¨
§§§¨¨
§§§¨¨
§§§¨¨

prosi, żeby go polubić. Ma to
w standardzie.

Brzmienie
To samo można napisać o QuietComfort 3. Wygląda na to, że Amar Bose ma
filozofię, która streszcza się w zdaniu: „służyć ludziom”. Bo niby cena już wysoka,
a materiały… Nauszniki nie wyglądają
zbyt efektownie przy konkurencji z tego
segmentu cenowego. Jednak słuchawki
leżą na uszach o wiele wygodniej niż B&W
i Sennheiser. Komfort użytkowania jest
bajeczny. Zero zmęczenia nawet po dwóch
godzinach słuchania. Układ redukcji szumów (autorska konstrukcja Bose) włącza
się wygodnie umiejscowionym przyciskiem, a kabelek nie wychodzi z obudowy, jest wymienny (dwa w wyposażeniu).
W dodatku słuchawki razem z futerałem
są maksymalnie mobilne. Zmieszczą się
nawet w damskiej torebce, a nie są to przecież pchełki. Produkt na lata, który się nie
60
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Krążą tu i ówdzie opinie,
że QC3 grają basem. To nieprawda. Te słuchawki eksponują średnicę i przez ocieplenie mogą

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

20 Hz – 20 kHz
26
110 dB
159 g
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨

się wydawać
„zbasowane”. I to
jest ich jedyna cecha charakterystyczna. Bo przecież
nie produkują specjalnych efektów w dole pasma. Dozują tę część nawet
z pewną oszczędnością. A że tak samo robią z górą, to czasem się wydaje, że jest inaczej. Tymczasem ja miałem wrażenie, że są
to słuchawki maksymalnie uśrednione, tak,
aby w każdym względzie wypadały dobrze.
QC3 nie szafują niczym, nie przesadzają,
tylko grają solidnie. A jednocześnie dobrze
się w nich słucha. Czyli, krótko mówiąc
– sprzęt dla ludzi. Jedyna mądra ocena to
czwórki w tabelce. Od góry do dołu.

lest i tylko drżenie podłoża przypomina, że nasze uszy są oszukiwane.

Brzmienie
W opakowaniu znajdziemy eleganckie
etui, a w nim dwa odłączane przewody, baterię AAA i... wizytówki Bose. Baterię należy włożyć do prawego nausznika, a kabel
do lewego. Do aktywacji redukcji szumów
służy mały przełącznik, a o jej działaniu informuje niewielka zielona dioda. Słuchawki
wychwytują dźwięki z otoczenia, następnie
tworzą ich lustrzane odbicie i dodają je do
sygnału. Aby przetestować działanie systemu, nie trzeba nawet podłączać słuchawek
do żadnego urządzenia. Jeśli oczekujecie,
że po założeniu QuietComfort 15 na uszy
całkowicie odizolujecie się od świata, to aż
tak różowo nie jest. Redukcja hałasu jest
najskuteczniejsza w zakresie niskich i średnich tonów. Góra pozostaje praktycznie
nietknięta. Spacer po zatłoczonym mieście
jest jednak o wiele przyjemniejszy. Przejeżdżający tramwaj wydaje z siebie cichy sze-

Oprócz tego, że są bardzo porządnie
wykonane, AH-D400 uzbrojono w oryginalne rozwiązania. Pierwsze to wbudowany wzmacniacz, poprawiający kontrolę
i głębię basu. Wymaga on zasilania, więc
w środku ukryto akumulator ładowany
przez kabel USB. Jeżeli się wyczerpie w podróży, to nie problem, można wybrać także tryb pasywny. Duże pokrętło/przycisk
kontroluje funkcje przenośnych urządzeń
typu iPod, iPad czy iPhone. Nauszniki mają
podświetlone pierścienie i mięciutkie jak
puch poduszki z pamięcią kształtu. Są dosyć ciężkie, ale na głowie leżą doskonale.

Brzmienie
Dźwięk jest potężny, mięsisty i nasycony. Podobnie jak Sennheiser Momentum
i B&W P5 Denony dodają muzyce sterydów.
Nie starają się być w pełni neutralne ani de-

Jeśli chodzi o brzmienie, mógłbym powtórzyć wszystko, co
napisałem o AE2. Wydaje się, że
tutaj jest jeszcze bardziej rozdzielcze i dynamiczne, ale różnica nie jest

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

b.d.
b.d.
b.d.
207 g
§§§§¨
§§§§§
§§§§§§
§§§§§
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§¨

ogromna.
Największą
przyjemność
sprawia nawet nie system redukcji szumów,
ale naturalna, napowietrzona przestrzeń.
Na dobrze zrealizowanych nagraniach
dźwięki mogą się pojawiać z boku głowy
lub nawet za nią. Jak to fizycznie możliwe,
nie wiem, ale zabawa jest przednia. Amerykanie jak zwykle trochę przesadzają z ceną,
ale jedno jest pewne – QuietComfort 15 to
bardzo dobre słuchawki.

likatne. Walą prosto z mostu, traktując dynamikę jako priorytet. Przez to ciężki rock,
hip-hop i inne „energetyczne” gatunki muzyczne prezentują się bardzo efektownie
i zaskarbią sobie sympatię młodych słuchaczy w ciągu kilku sekund. Bas jest
ogromny i głęboki, w niektórych momentach wręcz eksploduje. Wysokie

AH-D400
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

5 Hz – 37 kHz
64
115 dB
310 g
§§§¨¨
§§§§§§
§§§§¨
§§§§¨
§§§§¨
§§§§§§
§§§§§
§§§§§

tony stanowią przeciwwagę dla dołu. Są
zdecydowanie podane, bez jakiejkolwiek
nieśmiałości. Może to przypominać działanie filtru loudness, ale korekcja jest zrobiona ze smakiem i nie psuje odbioru klasyki.
Dźwięk jest wyraźny, przejrzysty i czytelny,
słychać mnóstwo szczegółów. Włączenie
trybu aktywnego w dobrych nagraniach jest
niepotrzebne, bo wtedy mamy już do czynienia z armatą. Ale starsze i kiepskie realizacje ten patent ratuje.
www.hfm.pl
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nią wysoką jakość
wykonania i materiałów.

Brzmienie
Po włożeniu baterii stają się inteligentnym towarzyszem życia. Nie trzeba ich
włączać. Zrobią to same, rozpoznając, że
zostały założone na głowę. Wbudowany
moduł Bluetooth umożliwia współpracę
z przenośnymi odtwarzaczami, telefonem
i komputerem. Wszystkimi funkcjami możemy sterować za pomocą panelu dotykowego na prawym nauszniku (trzeba tylko
opanować kilka prostych komend). A jest
ich mnóstwo. Pierwszy gadżet to aktywne
tłumienie hałasu, następny – rozbudowany
equalizer (7 pasm) z fabrycznie ustawionymi trybami (Flat, Deep, Rock itp.). Jakby
tego było mało, są jeszcze symulacje przestrzeni. Możemy wybrać rozmiar sali koncertowej: od małego klubu do wielkiej hali.
Tradycjonaliści wyciągną z pudełka zwykły
kabelek (kolejna zaleta – odłączany) i doce-

Wspomniane możliwości dają mnóstwo dobrej
zabawy i okazują się przydatne.
Do oceny brzmienia wybrałem
jednak tryb pasywny, bo inaczej musiałbym uraczyć Was kilkunastoma opisami. Procesora i innych zabawek trzeba
użyć, bo w trybie pasywnym słuchawki
grają nijako. Płasko, bezosobowo, choć
wcale nie neutralnie. Próżno szukać tu
takiej potęgi jak w Denonach, czy przejrzystości i finezji droższych AKG. Dynamika także jest niewielka, a bas lekki
i płytki.
Użycie korektora i DSP z trójek w tabeli robi czwórki, ale to już musicie ustawić sami. Dokładnie tak, jak chcecie i jak
Wam się podoba. I to jest przewaga Zika
nad konkurencją.

Jeżeli chodzi o podane przez producenta szczegóły konstrukcyjne, nie znalazłem nic ciekawego. Tutaj również mamy
53-mm przetworniki z cewkami CCAW
i system D.A.D.S. No i przejściówka
z małego na duży wtyk jest tym razem zakręcana. Niewykluczone, że głośniczki są
identyczne, ale często różnica leży w ich
zestrojeniu, w staranniejszym wykonaniu komory rezonansowej i drobiazgach,
o których się nie mówi, choć mają istotny wpływ na efekt. A ten nie pozostawia
złudzeń, że warto dołożyć, jeżeli Was na
to stać.

nieprzyjemnych nierówności w zakresie
wysokich tonów ani
odchudzonego basu.
Proporcje między częściami pasma są prawidłowe,
ale przejrzystość i dynamika pozostały nietknięte. Więcej – przewyższają to,
co prezentowały ATH-A700X. Brzmienie
wciąż jest bezkompromisowe, ale jednocześnie tak neutralne i przezroczyste, że
nie sposób zgłosić zastrzeżeń.
Przepaść dzieląca te dwa, teoretycznie
blisko spokrewnione modele, jest ogromna. Wiem, że równie duża jest suma, jaką
trzeba dopłacić, by stać się posiadaczem
ATH-A900X. Tańszym Audio Technikom postawiłem czwórki czując, że brakowało im niewiele, aby stały się w pełni
audiofilskie. W „dziewięćsetkach” jakość
brzmienia osiąga już zupełnie inny poziom. Dostajemy nawet więcej detali niż
w tańszym modelu, ale wszystko odbywa
się w atmosferze spokoju i swobody.

Brzmienie
Największa różnica dotyczy brzmienia.
W opisywanym modelu jest dopieszczone pod każdym względem. Nie ma już
www.hfm.pl

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

10 Hz – 20 kHz
32
110 dB
325 g
§§§¨¨
§§§¨¨
§§¨¨¨
§§§¨¨
§§¨¨¨
§§§¨¨
§§§¨¨
§§§§¨

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

5 Hz – 40 kHz
42
100 dB
330 g
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§§
§§§§¨
§§§§§
§§§§§
§§§§¨

A nawet bardziej w tych drugich. Chociaż można za tę cenę wymagać lepszych
materiałów, należy zrozumieć inne podejście. Tu nie liczą się drewniane wstawki
i błyszcząca stal, tylko walory użytkowe
i prawda o muzyce.
Słuchawki są bajecznie wygodne. Nie
cisną, leżą na głowie jak przyklejone, a welurowe poduszki wykluczają pocenie się
skóry. Jedynie podściółka pałąka mogłaby
być grubsza i miększa. SRH1440 to wół
roboczy. Ma przepracować wszystkie dni
w roku i nie zepsuć się. Otwarta konstrukcja podnosi komfort użytkowania.
Najważniejsze są przetworniki – 40-mm
membrany z magnesami neodymowymi.
W komplecie dostajemy dwa długie kable
(odłączane), wkręcaną przejściówkę i zapasowe poduszki, a wszystko w przeciwpancernym futerale. Kwintesencja ergonomii.

Zamiast kartonowego pudełka dostajemy
skórzaną walizeczkę zapinaną na suwak.
Wewnątrz są tylko słuchawki, spoczywające w dopasowanej gąbkowej wytłoczce.
Jakość wykonania i materiałów pozostaje
poza dyskusją. Jeśli spojrzycie na zdjęcia –
ciemnoszare elementy to porządny plastik,
natomiast wszystko, co srebrzyste, to metal.
T 70 robią wrażenie pancernych, choć nie
są szczególnie ciężkie. Bardzo przypadło
mi do gustu obicie muszli i pałąka. Zamiast
śliskiej skóry czy grzejącego się pluszu zastosowano coś w rodzaju miękkiego i miłego zamszu.
T 70 to konstrukcja zamknięta. Dobrze
tłumi zewnętrzny hałas, a przy tym nacisk
na głowę jest stosunkowo niewielki. Producent chwali się zastosowaniem rozwiązania
o nazwie Tesla Technology. W dużym skrócie chodzi o ukształtowanie neodymowego

Brzmienie
W stosunku do
tańszych konkurentów następuje tu
przeskok na wyższą
półkę w dziedzinie przejrzystości, przestrzenności
i neutralności dźwięku.
Nawet duże składy instrumentalne brzmią czysto,
a przestrzeń jest może jeszcze nie ogromna, za to perfekcyjnie uporządkowana. Cóż, to po
prostu typowe wymagania dźwiękowców,
a oni nie tolerują zabarwień i braku informacji o tym, co się dzieje na ścieżkach.
Shure pokazują mrowisko szczegółów.
Są niesłychanie dokładne i niczego nie
ocieplają. Bas nie jest tak potężny jak
w Denonach. Tu bardziej się liczą barwa
i rysunek. Jeżeli chodzi o neutralność, to
stawiam piątkę mimo lekkiej ekspozycji
góry i delikatnego rozjaśnienia. Bo wysokie tony są czyściutkie, a alikwoty lecą do
nieba.

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

15 Hz – 27 kHz
32
101 dB
343 g
§§§§§
§§§§¨
§§§§§§
§§§§§§
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§§§§¨
§§§§§
§§§§§

magnesu tak, aby pole magnetyczne było najsilniejsze tam,
gdzie znajduje się cewka.
Przetworniki wyposażono
w pierścieniowe membrany, co ma pomóc w redukcji
zniekształceń i lepszym wykorzystaniu powierzchni elementów drgających w stosunku
do ich masy.

Brzmienie
T 70 grają po prostu liniowo, więc
w kategorii równowagi tonalnej nie ma
się o czym rozpisywać. Temperatura barwy
również jest bliska zera, a jeśli już podąża
w którąś stronę, to raczej ocieplenia niż
schłodzenia.
Po włożeniu słuchawek na uszy odnosimy wrażenie, że nic specjalnego się nie
dzieje. Tak przecież grają każde dobre
słuchawki, prawda? Wystarczy jednak
założyć inne „dobre” słuchawki, by sobie
uzmysłowić, że podobny poziom neutralności nie jest standardem. Słuchawkowy
hi-end.

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

5 Hz – 40 kHz
250
104 dB
330 g

Brzmienie:

www.hfm.pl

Firma chwali się redukcją pola magnetycznego o około 98 %. Kolejny patent
to S-Logic, czyli ułożenie przetworników
(40 mm, tytan), które zapewnia docieranie do ucha fali dźwiękowej w kształcie zbliżonym do naturalnego, powiększa przestrzeń i redukuje efekt „grania
w głowie”. Słuchawki nie są zbyt wygodne
i trochę cisną. Podobno można się do tego
przyzwyczaić, a nacisk wspomaga izolację
akustyczną od otoczenia. W komplecie
dostajemy mocne etui, dwa kable o różnej długości i płytę demonstracyjną Ultrasone.

Brzmienie
Jeżeli kochacie bas, to będziecie ugotowani po pierwszych dźwiękach. Pro 900
wyciągną go chyba ze wszystkiego, wtłoczą w uszy tak, że poczujecie wibracje nie-

Obudowy wykonano nie z plastiku, ale
z cynku. To twardy i odporny na zarysowania metal, więc możemy się spodziewać,
że słuchawki posłużą nam długo. Pomogą
w tym także solidne, odporne na przetarcia i zginanie przewody. Izoluje się je teflonem, a następnie powleka wytrzymałym,
przezroczystym tworzywem. Sercem słuchawek są podwójne przetworniki (Dual
Balanced Armature) koncentryczne. Na
kabelku zamontowano mikrofon (można
podłączyć telefon) i regulację głośności
w postaci dwóch guziczków. Wyposażenie obejmuje zapasowe wkładki douszne
w różnych rozmiarach, skórzane etui oraz
przejściówkę na duży jack.

Brzmienie
AH-C400 są świetne! Nie spodziewałem się, że można wycisnąć aż tyle ze
www.hfm.pl

Do przestrzeni nie można mieć zastrzeżeń. Jest faktycznie rysowana z dużą
dokładnością i gradacją planów. Jeżeli
chodzi o ogólny charakter dźwięku, można
powiedzieć jedno – jest masywny jak czarna dziura i ogromny jak Wrota Mordoru.
Jeżeli szukacie zwiewności i delikatności, to informuję, że znaleźliście się na
przeciwnym biegunie. Jeżeli rock ma
być ciężki, to zapraszam do piekła.
mal całym ciałem. Pytanie tylko, czy tak lubicie? Bo
jeżeli priorytetem jest neutralność, to
trudno powiedzieć, że nie została zaburzona. To słuchawki studyjne, więc nie
musicie się obawiać mocnych koloryzacji.
Jednak tu konkurenci z rynku pro mówią
więcej prawdy, a „subwoofer” w końcu
może zacząć męczyć. Tak więc szóstka za
niskie tony, ale zalecam ostrożność: przed
zakupem posłuchać, przespać się i dopiero podjąć decyzję.

słuchawek dousznych.
Do tej pory wydawało
mi się, że uzyskanie takiego efektu jest
niemożliwe, a tymczasem te malutkie zabaweczki są jeszcze lepsze. Nie wiem, czy
to wynik konstrukcji, ale dynamika jest
wręcz odczuwalna ciałem. Słuchawki pompują decybele z zadziwiającą swobodą i szybkością, ale nie mamy
przy tym wrażenia, że dźwięk siedzi nam
w głowie.
Podobnie bas – potężny, a jednocześnie szybki i głęboki. Brzmienie ogólnie
jest mięsiste, nasycone i barwne. Można
ulec złudzeniu, że słuchamy ogromnych
kolumn napędzanych potężnym piecem.
Muzyka tętni życiem, wręcz pulsuje, czujemy jej rytm przez skórę. Do tego dźwięk
jest przejrzysty i czytelny.
Jedyna uwaga dotyczy góry. Jest jej dużo
i lubi czasem ostrzej cyknąć. Ale niewykluczone, że ten efekt ustąpi z czasem, kiedy przetworniki się wygrzeją.

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

8 Hz – 35 kHz
40
102 dB
295 g
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AH-C400
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

4 Hz – 20 kHz
43
106 dB
9g
§§§§¨
§§§§§§
§§§§§
§§§§§
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§§§§§§
§§§§§
§§§§§

Świadczy o tym chociażby długość przewodu, dostosowana do sprzętu przenośnego, jak i zakończenie małym jackiem.
W wyposażeniu, oprócz samych słuchawek, dostajemy jedynie worek ze ściągaczem. Na pudełku znajdziemy dumne napisy „Earsuit Vien’ti” i „Titanium
Housings”. Tytanowe osłony muszli rzeczywiście wyglądają świetnie, ale nie są
odporne na zarysowania.
Na jakość wykonania nie można narzekać. Metalowy pałąk wygląda na wytrzymały. Skórzane wykończenia są przyjemne
w dotyku, a słuchawki – lekkie i komfortowe. Poduchy mogłyby być większe, ale
są na tyle miękkie, że nie stanowi to problemu. Przetworniki mają 53 mm średnicy i zapewne są podobne do stosowanych
w „dużych” słuchawkach Audio Techniki.

Brzmienie
Balans tonalny jest przechylony w stronę niskich częstotliwości, ale odbywa

Słuchawki są robione w Niemczech, wyższe modele – ręcznie. Beyerdynamic słynie
z trwałości i bezawaryjności. Wszystkie
łączenia, klejenia i szycia to perfekcyjna
robota. T 90 są wygodne, komfort dodatkowo podnosi otwarta konstrukcja (jedyna
różnica w stosunku do T 70). Wzornictwo
jest surowe – typowe dla produktów studyjnych, ale wielu osobom taka „skromna
elegancja” najbardziej się podoba.

Brzmienie
Po AKG Q701 trudno znaleźć coś równie prawdziwego i neutralnego. Chyba że
założymy na głowę T 90. Można powiedzieć, że to ten sam poziom, tylko inna
estetyka. Tak samo możemy się cieszyć
naturalną barwą instrumentów, przestrzenią ujętą „studyjnie”, czyli z niesłychaną

się to równomiernie. Wysokie tony są wycofane dokładnie
o tyle, o ile bas został wypchnięty.
Co ciekawe, średnica się nie schowała. Jest na swoim miejscu i ma przyjemne,
ocieplone zabarwienie. Neutralność nie jest mocną stroną tych słuchawek, ale nie przesadzajmy – nie we wszystkich urządzeniach
chodzi o to, żeby dźwięk był idealnie
liniowy. ATH-ES10 stawiają na kulturę i długodystansowy kontakt z muzyką. Grają łagodnie, płynnie i przyjemnie.
Nie mógłbym o nich powiedzieć złego
słowa, gdyby kosztowały… 600-700 zł.
Ale skoro mają kosztować 1839 zł, to za te
pieniądze oferują za mało.

precyzją lokalizacji. T 90 dysponują
też podobną ilością basu, jest to
poziom, który kiedyś Rolls-Royce uznałby za „wystarczający”.
Tempo, precyzja, czytelność
– wszystko ma zapas ponad
to, czego się wymaga w czasie
pracy nad masteringiem. Jeżeli
chcecie się znaleźć w skórze zawodowca, który szuka uchybień
w miksach, to zapraszam
do posłuchania Beyerów.
Dla wielu osób to będzie szok.
W odróżnieniu od Q701, T 90 dodają od
siebie trochę koloru w wysokich tonach.
Są w tym zakresie hojne, czasem wręcz
ostre jak japońska katana. To im podobno
z wiekiem i wygrzaniem przechodzi, ale
zawsze pozostaną w tym zakresie bezlitośnie dokładne i każde uderzenie pałki
w talerz pokażą przez szkło powiększające; z każdego szarpnięcia struny gitary
zrobią spektakl.
Q701 to 100 % prawdy o nagraniu, T 90
– muzyczny mikroskop.

i iPhone’a.

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

5 Hz – 40 kHz
42
102 dB
200 g
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Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

5 Hz – 40 kHz
250
102 dB
350 g

Brzmienie:
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701 są wygodne. Materiał okala ucho
z dużym zapasem i dobrze przylega do
głowy. Pałąk ma automatyczną regulację,
wobec czego można dać słuchawki nawet dziecku i niczego nie trzeba będzie
przestawiać. Dopasowanie na sztywno
daje poczucie większej pewności, ale po
kilku założeniach wiemy, że Q701 leżą
na swoim miejscu i nie spadną, chyba
że będziemy w nich tańczyć pogo. Pozornie delikatna konstrukcja, oparta
na dwóch elastycznych prętach,
też okazuje się niezawodna
i pewniejszej możemy szukać jedynie w Beyerdynamicach. Ale tamte,
zwłaszcza zamknięte,
nie zapewniają takiego
komfortu, bo mocniej
cisną.
Przetworniki mają
dwuwarstwowe membrany Verimotion, co przypomina kanapkowe Elaki.
W głośnikach warstw jest
więcej, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to przekrój
półuncjowej monety, możemy
sobie uświadomić precyzję, z jaką
wykonuje się stożek. Cewki nawinięto
płaskim drutem (taki występuje tylko
w Q i K701 i jeżeli chcecie zaoszczędzić,
kupując K601, to musicie mieć świadomość różnicy), dzięki czemu można
osiągnąć większą precyzję dźwięku. Magnesiki są malutkie, ale neodymowe. Kabel wykonano z miedzi beztlenowej
(99,99 %) o kierunkowym ułożeniu
kryształów. Podobno mamy tutaj prawdziwy bi-wiring, ale trudno to stwierdzić,
bo trzeba by rozebrać membranę i rozbebeszyć przewód. Dlatego wierzę AKG
na słowo. Słuchawki są produkowane
w Austrii.

Brzmienie
Neutralność dźwięku jest zachwycająca albo, jak kto woli, prawidłowa.
Jeżeli mamy w ogóle gdzieś do czynienia
z „linią”, to właśnie tutaj. Bas, średnica,
góra? Perfekcyjne. Kontrola, trzymanie
wybrzmień, separacja źródeł – tu jest
66
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wszystko. Dynamika także stanowi
wzorzec. Jest, w wydaniu high-endowym, a jednocześnie odczuwamy spokój. I cały czas
odnosimy wrażenie, że najbardziej skomplikowane

faktury obserwujemy przez
lupę; że możemy od siebie oddzielić
pojedyncze drgania membrany werbla.
Ludzkie głosy potrafią siedzieć w środku głowy tak, jakby wokaliści Massive
Attack śpiewali nam prosto do ucha. Po
drodze nie ucieknie żaden decybel ani
herc. Ten kontakt wydaje się zbyt bliski,
byśmy mogli go wytrzymać na dłuższą metę. Ale to nieprawda, bo właśnie
siedzę od trzech godzin z hełmofonem
na głowie i wcale nie chce mi się go zdejmować.
Kiedy nagranie ma rozbudowaną przestrzeń, słuchawki oddają ją z rozmachem.
Możemy się wówczas oddalić od źródeł.
To tylko zależy od ujęcia mikrofonowego.
Czy są jakieś różnice pomiędzy Q701
a zwykłymi K701? Jeżeli już, to na grani-

cy percepcji. A więc wybieramy, czy warto mieć odłączany kabelek (plus drugi, na
zapas). Naszym zdaniem – warto. Można
spać spokojnie, nic się nie przetrze.

AKG
Cena:

AKG
Cena:

Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:
Brzmienie:

10 Hz – 40 kHz
62
105 dB
235 g

Oba dodatki można wyłączyć, jeżeli
komuś zależy na tradycyjnym słuchaniu
muzyki. To jednak nie koniec, bo Denon
przygotował autorską aplikację na smartfony oparte na platformach Apple i Android, pozwalającą tworzyć własne playlisty, ustawiać korekcje (w tym gotowe
krzywe), no i oczywiście dłubać na Facebooku i Twitterze, bo bez tego niektórzy
nie mogą żyć. Słuchawki mają wbudowany mikrofon, abyśmy mogli także z ich
pomocą rozmawiać.
Ze źródłem dźwięku można się połączyć, korzystając z modułu Bluetooth
(podobno zapewniającego jakość dźwięku CD, w co trudno uwierzyć) albo z tradycyjnego kabelka.
Producent chwali się wysoką jakością
wykonania i użytych materiałów. Trochę
się z tym kłóci plastikowy pałąk, ale już
poduszki z pamięcią kształtu wzbudzają zaufanie. Kiedy się porównuje
AH-NCW500 ze znacznie tańszymi
AH-D400, nie widać istotnych różnic.
Można się nawet posunąć do twierdzenia, że te drugie wyglądają daleko porządniej. Słuchawki są wygodne, ale dość
niepewnie leżą na głowie i lepiej nie wykonywać nią gwałtownych ruchów. Dokładne dopasowanie mają ułatwić muszle ustawiane w dwóch płaszczyznach. Za
to walory mobilności są bezdyskusyjne.
Słuchawki da się złożyć na płasko i wtłoczyć do poręcznego, eleganckiego futerału formatu A5.

Brzmienie
Być może elektroniczne bajery wyciągną z tych słuchawek więcej, ale w trybie
„liniowym” nie da się napisać wiele dobrego. Wspomniane AH-D400 i sporo tańsze
„pchełki” Denona rozjeżdżają Globe Cruisery jak walec biedronkę. Nie jest to nawet
różnica, w którą trzeba się wsłuchiwać. Po
trzech sekundach wszystko wiadomo.
„Pięćsetki” brzmią głucho, niewyraźnie
i matowo. Dźwięk jest pozbawiony życia

i tempa. O przestrzeni także nie ma co mówić. Jest
upchnięta na niewielkim
obszarze, a kontury instrumentów zlewają
się w jedną, mało

czytelną masę. Owszem, słuchawki chcą
być efektowne i starają się zrobić wrażenie basem. Niskie częstotliwości dominują nad całym przekazem. Wychodzą
naprzód i niemiłosiernie huczą. Nie jest
to, bynajmniej, dół jakości Ultrasone ani
tańszych Denonów, bo tamten poruszał
się szybko, z energią i werwą, a ten ciągnie się jak dzień bez jedzenia. „Miękkość
brzmienia” w tym wydaniu ma niewiele
wspólnego z gorącą średnicą wzmacniaczy lampowych.
Być może niektórzy docenią wielofunkcyjność i multimedialność AH-NCW500,
ale osoby kochające muzykę wybiorą
z katalogu Denona coś innego.

AH-NCW500
Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

Dynamika:
Stereofonia:
Bas:
Brzmienie:

5 Hz – 37 kHz
100
112 dB
295 g
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Do tego dochodzą nowoczesne rozwiązania, np. aplikacja na urządzenia
przenośne, choć w istocie „Maniaki”
to purystyczna, klasyczna konstrukcja. Uwagę zwracają bardzo duże,
50-mm przetworniki z materiału
własnego opracowania – Free
Edge Nano Fibre. Są to włókna będące dziełem nanotechnologii oraz nauszniki
z pamięcią kształtu; trzeba
przyznać, że wygodne.
O audiofilskim rodowodzie, a jednocześnie poświęceniu uwagi trendom
rynkowym świadczą dwa dołączane kable, wpinane w jedne
z najbardziej solidnych gniazd (pod
muszlami) bez względu na cenę. Kabelek do urządzeń przenośnych jest dość
krótki i zawiera zintegrowany pilot, którym można regulować głośność i uruchamiać funkcje plejera. Drugi przewód
to audiofilski klejnot: z solidną izolacją
i tekstylnym oplotem. Producent zaznacza w ulotce, że D600 zostały zrobione
z myślą o iPodach, iPadach i iPhone’ach,
ale – moim zdaniem – to minimum,
bo tak dobre słuchawki zasługują na
daleko bardziej wyrafinowane źródło
dźwięku, jak choćby wysokiej klasy odtwarzacz CD i przedwzmacniacz słuchawkowy.

Brzmienie
Denony nawet nie starają się naśladować studyjnych konstrukcji. Nie zamierzają być tak neutralne i dokładne. Nie
pochylają się z taką uwagą nad szczegółami. Powiem więcej: nie starają się mówić prawdy, jak Q701 czy SRH1840. Mówią to, co ludzie chcą usłyszeć i robią to
tak, że na twarzach kwitnie uśmiech. To
dobrze czy źle? Ani tak, ani tak. To inna
szkoła, inny klient i inne oczekiwania.
68
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A w swojej piaskownicy Denon pokazuje
wielki potencjał i klasę.
Dźwięk jest potężny, barwny, nasycony
sterydami. W odróżnieniu od konstrukcji studyjnych – bezpośredni, skierowany wprost do środka głowy i efektowny,
jak tylko być może. Bas to już nie zakres częstotliwości, ale kawałek muzyki,
z którego można zrobić spektakl. Czuć, że
50-mm przetworniki mają siłę jak Arnold w swoich najlepszych latach i uniesienie przez nie takich wyzwań, jak solowy album Marcusa Millera, to bułka
z masłem. Poza tym chyba bardziej podoba mi się dół Denona niż Ultrasone’a,
mimo jeszcze większej potęgi drugiego.
A dynamika? Najbardziej czaderskie
kawałki Dream Theatre to coś, w czym
sześćsetki czują się jak ryba w wodzie,

a słuchacz może z kolei tylko
zamknąć oczy, aby przenieść się na
koncert. Góry jest sporo, ale nie czuje się
przesady. Przestrzeń, jak na słuchawki
amatorskie – świetna, ale szukanie tu takiej lokalizacji jak w Q701 to… Nie tędy
droga. Na tamtych macie znaleźć każde
skrzypnięcie krzesła, tutaj ma Wam opaść
szczęka. Moim zdaniem, trzeba mieć i to,
i to. Czyli dwie pary.

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:
Brzmienie:

5 Hz – 45 kHz
25
105 dB
365 g

O ile 1440 były solidnie wykonane
i można było dyskutować o ich urodzie,
tutaj mamy najwyższą jakość i solidność
nie ustępującą Beyerdynamicom T 90.
„Tematem przewodnim” konstrukcji pozostaje spartańska prostota (może
nawet posunięta dalej niż w 1440)
i funkcjonalność, ale materiały to
inny świat. Pałąk to dwie metalowe szyny, podbite skórzanymi dystansami. Z metalu
zrobiono także widełki, do
których mocowane są metalowe muszle z eleganckimi
kratkami. Prześwitują spod
nich 40-mm przetworniki.
Jedyny akcent ozdobny to
dyskretne, błyszczące obręcze wokół siatek. Poduszki są wymienne (dostajemy
zapasową parę), welurowe.
W komplecie ujęto także sztywne etui i dwa kable. Tutaj jedna
uwaga: ten dłuższy ma około 2 m,
a to czasami trochę mało. Zarówno
w domu, jak i w studiu przydają się czasem odcinki 3 m. Producent jasno określa przeznaczenie słuchawek – do masteringu i odsłuchu najwyższej jakości.
Na koniec słowo o wygodzie noszenia.
Absolutna rewelacja. To chyba najwygodniejsze słuchawki, jakie miałem na
głowie. Pod tym względem zostawiają
w tyle nawet Q701 i T 90. Można w nich
chyba nawet spać. Jedyny konkurent, jaki
mi przychodzi do głowy, to Sennheiser
HD 600, ale po kilkugodzinnym noszeniu wybrałbym jednak Shure’a.

Brzmienie
Jeżeli różnice w wyglądzie pomiędzy
1440 a 1840 można uznać za kosmetyczne, to w brzmieniu są kolosalne.
Tańsze eksponowały wysokie tony, natomiast droższe są… bardziej neutralne od
dziurki w stole. Ze względu na perfekcyjne wyrównanie rejestrów, równowagę
w paśmie i ogólną kulturę grania przy-

pominają AKG Q701. O ile 701 to sama
prawda, T 90 – mikroskop, to o Shure
można powiedzieć, że grają pięknie. Ujmują muzykalnością. Pozwalają się zrelaksować i słuchać muzyki godzinami.
Nie ma tu lampowego ocieplenia ani wybitnej słodyczy średnicy, bo to słuchawki dla zawodowców i muszą pokazywać
nagranie bez koloryzacji. A jeżeli już się
ona objawia, to na zasadzie, że wychodzimy od Q701 i dodajemy szczyptę ciepła
i miękki bas. Ale to ma być tylko kropka
nad „i”, jedno ziarnko pieprzu do garnka
rosołu.
Precyzja, przestrzeń, przejrzystość i dynamika pozostają równie uderzające. To
nadal narzędzie dla zawodowców – do-

kładne, ale z odrobiną romantyzmu
i wielkim sercem do muzyki. A także idealna propozycja dla osób, które nie mogą
się zdecydować: pro czy audiofilskie?
Podpowiem, że to chyba kompromis
bardziej udany niż w szczytowych Ultrasone’ach. Jeżeli w ogóle o kompromisie
może być mowa. 1840 to prawdziwa radość słuchania. Muzyka po prostu.

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

10 Hz – 30 kHz
65
96 dB
268 g

Brzmienie:
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Firma opracowała kilka rozwiązań
technicznych. Pierwszym jest stosowanie membran z tytanu. To lekki i sztywny
metal, od lat używany w kopułkach wysokotonowych, więc i tutaj powinien się
sprawdzić. Kolejna specjalność zakładu to
redukcja zakłóceń magnetycznych. Producent zapewnia, że udało się je niemal
całkowicie wyeliminować. W Signature
Pro dopracowano także system S-Logic,
który z tej okazji otrzymał dopisek „plus”.
Chodzi tu o precyzyjne umiejscowienie
przetworników tak, aby osiągnąć jak najlepsze ogniskowanie źródeł w przestrzeni
i naturalną barwę dźwięku. Teoretycznie
wszystko to mamy w modelu 900, ale
Signature wygląda inaczej.
Różnicę widać także, kiedy się bierze
słuchawki do ręki. Wszystkie ruchome
części są spasowane dokładniej i chodzą
jak dobrze naoliwiona maszyna. Materiały to już przeskok w świat luksusu.
Owszem, pozostały plastikowe części pałąka, ale dominuje skóra. Nie byle jaka,
bo z etiopskiej owcy długowłosej. Faktycznie, bardzo miła w dotyku. Obito nią
też poduszki, więc raczej nie będziemy
się pocić.
Ze słuchawkami dostajemy dwa odłączane kable: jeden krótki, z małym
wtykiem, drugi 3-m z solidnym konektorem Neutrika. Oprócz tego w komplecie jest tylko etui z twardego plastiku,
obitego skórą. W odróżnieniu od dziewięćsetek Signature Pro są wygodne.
Pomimo zamkniętej konstrukcji zdecydowanie mniej cisną. Czyżby zasługa
owcy z Etiopii? Oddała życie w słusznej
sprawie?

Brzmienie
Wrażenia przestrzenne są niesamowite. System ustawienia przetworników, jak
widać, się sprawdził, a jego udoskonalewww.hfm.pl

nie postawiło kropkę nad „i”. W zależności od nagrania, możemy się znaleźć
w małym klubie albo w sali koncertowej.
Słuchawki będą po prostu działać i pokażą intencje reżysera.
Jeżeli chodzi o barwę, trudno oczekiwać, aby firma odeszła od swojej estetyki. Bas jest nadal przeogromny, wszechobecny i porusza posadami Ziemi. Ale
już nie huczy, nie zabarwia reszty, tylko
dopełnia ją prawdziwie subwooferowo.
Dynamika – wręcz porusza powietrzem
dookoła nas. Tak wielki, koncertowy
dźwięk zrobi wrażenie nawet na muzykach, którzy na scenie spędzili pół życia.
Mimo to jest krystalicznie czysty, co jest
głównie zasługą lotnych, aksamitnych,
ale też zdecydowanych wysokich tonów.
W zasadzie to nadal sposób na sukces

znany z modelu 900, ale okraszony daleko większą przejrzystością, wyważeniem
i kulturą. Signature Pro to słuchawki
dość specyficzne, ale w swojej estetyce
niedoścignione. Jestem przekonany, że
wiele osób właśnie takiego grania szuka.
Dynamit w czystej formie.

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:
Brzmienie:

8 Hz – 42 kHz
32
102 dB
300 g

HD 700 przyjeżdżają w eleganckim
pudełku, którego powierzchnia do złudzenia przypomina szczotkowane aluminium. Wewnątrz, oprócz słuchawek,
znajdziemy tylko grube profile z gąbki
i instrukcję obsługi. Spoczywające
w takiej oprawie nauszniki wyglądają
imponująco, a powagi dodaje im gruby
przewód z przeciwpancernym oplotem.
Niektórzy użytkownicy HD 600 skarżyli się na kłopoty z wtyczkami od strony
nauszników. Tutaj nie powinno być
tego problemu, ale jeżeli tendencja
się utrzyma, w HD 900 (jeśli się pojawią) zobaczymy coś na kształt sieciówek Shunyaty.
Spodobała mi się możliwość demontażu poduszek i siatek oddzielających uszy od głośników, tłumiony silikonem pałąk i detale, takie jak
logo firmy odciśnięte na materiałowych elementach. Wykończenie pałąka i muszli jest przyjemne w dotyku,
a ich wielkość oraz zakres regulacji –
w zupełności wystarczające. Na izolację
od zewnętrznego hałasu nie mamy co
liczyć, ponieważ HD 700 to konstrukcja
otwarta. W futurystycznych muszlach
zamontowano 40-mm przetworniki ustawione do małżowin pod kątem, co ma
poprawić wrażenia przestrzenne. Wentylowane magnesy powinny ograniczać
turbulencje powietrza, a drgania tłumi
specjalny stalowy element.

Brzmienie
HD 600 odkrywały przed słuchaczem
świat high-endowego brzmienia. Krystalicznie czystego, bezkompromisowo rozdzielczego i dającego wgląd w nagranie.
Minęło dziesięć lat, a HD 700 wprawiły
mnie w niemal takie samo zdumienie.
Oferują szczegółowość i dynamikę zbliżoną do najlepszych słuchawek, jakie do
tej pory recenzowałem.
Mimo głębokiego basu, uwaga koncentruje się na średnich i wysokich tonach,
zwłaszcza na przełomie tych zakresów,
gdzie kryje się najwięcej informacji o sze-

lestach i oddechach. HD 700 sprawiają, że drobne różnice, których do
tej pory musieliśmy szukać w skupieniu,
stają się naturalne i oczywiste. Tak, jakbyśmy czytali na komputerze tekst napisany małą czcionką i ktoś pokazał nam
funkcję powiększenia. Dzięki ponadprzeciętnej rozdzielczości na niektórych
płytach można znaleźć szczegóły, jakich
nie słyszeli prawdopodobnie nawet sami
artyści, ale podwójnie irytujące stają się
także ich potknięcia i błędy realizatorów
nagrań. Tych, które brzmią sucho, płasko
i twardo, nie da się słuchać długo.
Barwa HD 700 jest neutralna, a pasmo
równe, może z małą górką na przełomie
średnich i wysokich tonów. Sennheiser

nie odcina się od swoich korzeni. Jego
wysokie modele wciąż stawiają na szybkość i rozdzielczość. Nie zmienia tego
nawet bardzo dobry bas.

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

15 Hz – 40 kHz
150
105 dB
270 g

Brzmienie:
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ktoś zechce posłuchać muzyki z dobrego źródła. Może nawet znajdzie się
dźwiękowiec, który zapragnie podłączyć
K3003I do stołu.

Brzmienie
Małe AKG grają nie gorzej od Q701.
Zważcie jeszcze raz na te słowa: nie gorzej od jednych z najlepszych słuchawek
studyjnych w pełnym rozmiarze. A to

Jednak, po zapoznaniu się ze szczegółami,
często tracą one rezon i nabierają szacunku do maleństw. Bo to
jest faktycznie pomysł na nową kategorię słuchawek, a może nawet na
przełom.
W stalowych, wykonanych z precyzją
szwajcarskich zegarmistrzów miniobudowach zmieszczono trójdrożny układ
oparty na dynamicznym przetworniku
basowym, z dwudrożnym, zintegrowanym i zbalansowanym układem głośniczków armaturowych. Wylot komory
rezonansowej prowadzi do nagwintowanej tulei, na którą nakręcamy jeden
z trzech stalowych filtrów (bass boost,
high boost i reference sound). Trzeba
koniecznie dodać, że nie elektronicznych, ale akustycznych. Dopiero wtedy
zakładamy silikony (7 par w eleganckim
pudełeczku, różne rozmiary). Opracowanie tak zaawansowanej konstrukcji
trwało zapewne lata, a wykonanie to już
kosmiczna technologia, bo wszystko jest
malutkie. Ale trwałe, bo ze stali i nawet
mocowanie kabla daje wiarę, że przez
lata nic się nie przetrze.
Etui to skórzany portfelik, idealnie
opracowany. Jak? Niech to będzie niespodzianką dla posiadacza. Słuchawki
leżą w uszach jak przyklejone. Jedyną
wadą jest brak przejściówki na duży
jack w zestawie. Myślę, że AKG powinna
to nadrobić, bo nie każda pasuje (przyleganie styków), a niewykluczone, że
www.hfm.pl

jest wzorcowa przestrzeń, wojskowa precyzja, wymarzona neutralność
i dokładność narzędzia dla profesjonalistów. Robota nad ścieżkami
i mastering tym słuchawkom niestraszne. Barwa jest perfekcyjnie naturalna; można spokojnie porównywać fortepian na żywo z tym z dziurki w dobrym
preampie (bo przecież nie iPodzie).
Będzie różnica, ale mniejsza niż w przypadku T 90.
K3003I mają jeszcze jedną zaletę.
Przybliżają się o krok do oczekiwań
tzw. rynku amatorskiego. Według
niektórych osób K701 mają
trochę za mało basu. Oczywiście, ci ludzie w katego-

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

10 Hz – 30 kHz
8
125 dB
10 g

riach obiektywnych
nie mają racji, ale co im
zrobisz, jeżeli tak lubią i są
w większości? Dobry dźwiękowiec
leciutko „dopali” ten zakres i będzie OK. I tak robią K3003I. Dają minimalnie więcej dołu, trochę ocieplają
średnicę i przez to są… fenomenalne
do słuchania muzyki w każdej sytuacji.
A więc dla „normalnego słuchacza” będą
lepsze niż 701! Nie wiedziałem, że to się
da zrobić…
AKG K3003I to obecnie najlepsze słuchawki dokanałowe na świecie. Dalsze
wywody są zbędne.

Oprócz wyposażenia dodatkowego, bo
do dwóch kabli, etui oraz przejściówki
dołączono miły i, wbrew pozorom,
przydatny gadżet – metalowy,
składany stojak. Taki, jak do
prezentacji w firmowych salonach Denona. Ale czy to wystarczy, by uzasadnić różnicę
w cenie? Niektórzy powiedzą, że tak, bo za wersje specjalne, choćby z mahoniowymi wstawkami, płaci się
słono i właśnie one identyfikują ludzi bogatych,
o wyjątkowych oczekiwaniach. To prawda, ale zdrowy rozsądek spowoduje, że
znakomita większość pozostanie przy tańszej wersji. Może
więc trzeba szukać w technicznych
szczegółach?
O nich jednak niewiele wiadomo
oprócz tego, że droższe słuchawki mają
mocniejsze magnesy neodymowe – przetwornik pozostaje ten sam. Druga różnica to indywidualnie strojone drewniane
muszle. A to już może mieć spory wpływ
na dźwięk, bo przecież wykonanie pudła
rezonansowego w przypadku gitary czy
skrzypiec jest „dość istotne”. W każdym
razie, na pytanie, czy warto dopłacić, odpowie tylko odsłuch.

Brzmienie
Dla osób, które nie przywiązują wagi do
jakości dźwięku, różnica będzie nieduża
albo niezauważalna. Ale też słuchawki za
ponad 5000 zł nie są skierowane do ludzi, którym jest wszystko jedno. Potrzeba
trochę czasu, aby zauważyć, gdzie tkwią
dodatkowe atrakcje, oferowane przez
flagowiec. Można powiedzieć, że niemal
wszędzie, ale jest to przysłowiowy włosek. Najważniejsze wydają się: przestrzeń
i szczegółowość. Ta pierwsza jest trochę
obszerniejsza i lepiej uporządkowana.
To słychać tylko w dobrych nagraniach

i raczej nie na iPhonie.
Podobnie ze szczegółowością. To też nie przeskok o klasę, tylko odrobinę większa swoboda, lekkość
w pokazaniu detali. Jeżeli chodzi o dynamikę, to nie zauważyłem postępu, natomiast rysunek basu wydaje się dokładniejszy, bardziej zwarty i konturowy.
Sam dźwięk to identyczna estetyka:
duży, masywny i efektowny. Zdecydowanie dla osób, które ponad studyjną dokładność i neutralność stawiają wiatr we
włosach i koncertowe szaleństwo. Droższy model jest tylko trochę bardziej…
studyjny. Ale różnica, nawet dla wyrobionego ucha, jest niewielka.
Na pytanie, czy warto dopłacić, odpowiem: to zależy, kto ma dopłacać. Osoba
myśląca tylko w kategoriach racjonalnych i licząca złotówki nie powinna tego
robić. Natomiast bezkompromisowy

miłośnik Denona (a jest
co lubić) – koniecznie. Dla
świętego spokoju, bo D7100 są
lepsze. O ile? 10 %? Dwa centymetry?
Półtorej sekundy? Jakie to ma znaczenie? To jest najlepszy Denon i koniec.
Wytrawni koneserzy są w stanie zapłacić
o 100 % więcej pieniędzy za 10 % więcej
klasy. Podobno to ostatnie zdanie robi
ogromne wrażenie na kobietach… Radzę
zapamiętać.

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:

5 Hz – 45 kHz
25
105 dB
365 g

Brzmienie:
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W Grado wszystko jest z naturalnych materiałów. Plastik to tylko
kostki, w których tkwią pręty mocujące, ciężkie jak sumienie mordercy, nauszniki.
Metalowy pałąk pokryto skórą. Z zewnątrz nauszników widzimy kraty ze stalowej siatki,
a za nimi przetworniki Grado.
Jeżeli jakiś producent używa
szlachetnego gatunku drewna, to je eksponuje. Tymczasem
w PS1000 komory akustyczne zrobiono z tego materiału i ukryto pod
mało efektownymi gąbkami. Kable,
grube jak przewód od odkurzacza, nie
są odłączane i wychodzą wprost z nauszników, a potem łączą się w jeden, do
spawarki. Dość krótki, bo zaledwie półtorametrowy. Ale John Grado wie, że
to za mało i dołącza 6-metrowy
przedłużacz.
Więcej prezentów nie ma. Ani futerału, ani przelotki na mały jack. Na
PS1000 nie słucha się muzyki z iPoda,
bo to źródło dla młodzieńców, którzy
bawią się telefonami, w życiu nie spotkali dobrze nagranej muzyki i, parafrazując Franka Zappę, nie poznaliby
jej, nawet gdyby podeszła i kopnęła ich
w d….. Ot, cała filozofia firmy.

Brzmienie
Tych słuchawek się nie słucha, jak…
słuchawek. Bardziej przypomina to sytuację z kolumnami. Mamy dystans, nic
nam nie siedzi w głowie i przez to unikamy złudzenia, jakby ktoś nam pompował decybele między oczy. Nie będzie tu
masywności i czadu à la Denon ani basu
Ultrasone. Na pierwszy rzut ucha szczytowe Grado grają zwyczajnie. Mimo to
wciągamy się w słuchanie i szybko przychodzi refleksja, że dźwięk ma zalety słuchawek, natomiast jest pozbawiony większości ich wad.
Na początek precyzja. Można robić
mastering równie dobrze jak na Q701,
www.hfm.pl

a jednocześnie jest kultura szczytowego
Shure’a. I coś z Denona, a także z Beyera.
I znowu – wszystko brzmi zwyczajnie,
dopóki nie wejdzie gitara solo, bo wtedy
każde drgnięcie struny słychać osobno.
Jest masa, ciepło, przejrzystość, a nic nie
kłuje w uszy, nie wierci dziury w głowie.
Do tego dźwięku trzeba się przyzwyczaić. To podobno trudne, ale w drugą stronę już kompletnie nie idzie. PS1000 nie
izolują od świata. Przy średniej głośności
wszyscy rozpoznają piosenki, których
słuchamy. Konstrukcja otwarta jak wrota
od stodoły.
Grado wcale nie są ciężkie. Są leciutkie
jak piórko. Dobre głośniki ważą czasem
nawet 100 kg/para. No to załóżcie je na

głowę… Tylko jedna prośba: nie podłączajcie ich do iGrajka i nie mówcie, że
coś Wam nie pasuje. Dobry film kinowy
na 15 calach i zintegrowanych głośniczkach to też podobno przeżycie, ale na
szczęście nie wszyscy tak uważają.
Klasa to „bywanie” tam, gdzie trzeba
i z kim trzeba.

Cena:
Konstrukcja:
Pasmo przenoszenia:
Impedancja:
Masa:
Brzmienie:

5 Hz – 50 kHz
32
98 dB
710 g

