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)LGHOLR�/��NRV]WXMÈ������]ï��6SRUR�� 
DOH�]D�WH�SLHQLÈG]H�GRVWDMHP\�QDXV]QLNL��
NWöUH�QLH�RGVWDMÈ�RG�SURSR]\FML� 
VSHFMDOLVW\F]Q\FK�Z\WZöUQL��

Nie zobaczymy tu trzeszcz!cego plastiku 
– tylko skór" i metal. Aluminiowe elemen-
ty pa#!ka wygl!daj! tak, jakby nie przera$a-
#a ich perspektywa spotkania z ci"$arówk!.  
W wyposa$eniu znajdziemy zamszowy 
worek ze %ci!gaczem oraz dwa przewody. 
Pierwszy wyposa$ono w zgrubienie z trze-
ma przyciskami i mikrofonem do wspó#-
pracy z iPhone’em, natomiast drugi jest 
go#y. Oba maj! d#ugo%& 1,2 m. Zaprojekto-
wano je tak, $eby nie pl!ta#y si" w kieszeni.

Fidelio L1 to konstrukcja pó#otwarta, 
cho& w praktyce bli$ej jej do zamkni"tej. 
Du$e muszle dobrze t#umi! ha#as otocze-
nia i s! bardzo wygodne. Zastosowano  
40-mm przetworniki z wentylowanymi 

magnesami neodymo-
wymi. G#o%niki zosta#y 
skr"cone, aby dok#ad- 
niej mo$na je by#o dopaso-
wa& do k!ta nachylenia uszu. 
Aluminiowe elementy muszli maj! ograni-
cza& wp#yw szkodliwych rezonansów.

Brzmienie
Spodziewa#em si", $e tym modelem Phi-

lips b"dzie chcia# udowodni& co% innym 
producentom. 'e Fidelio L1 b"d! szpano-
wa& dynamik! i przejrzysto%ci!. Istotnie, 
rozdzielczo%& jest jedn! z ich mocnych 
stron, ale zdaje si", $e konstruktorzy nie 
chcieli z niczym przesadzi&. Trudno b"dzie 
nakry& te s#uchawki na eksponowaniu góry 
albo basu. Ich d(wi"k jest wyrównany i do-
pieszczony w ka$dym aspekcie. 

Podobnie jak w modelu Uptown, spodo-
ba#a mi si" umiej"tno%& rozmieszczania in-

strumentów mo$e 
nie wokó# g#owy, ale na pewno 

na jej obrze$ach. Jest w tym d(wi"ku swo-
boda i oddech, ale nie zapomniano o pod-
stawie harmonicznej. 

3KLOLSV��

)LGHOLR�/��

3KLOLSV�)LGHOLR�/�
Cena: �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  SöïRWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  12 Hz – 25 kHz

Impedancja:  26 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 105 dB

Masa:  364 g

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

6HQQKHLVHU��

0RPHQWXP�
2�W\P��ĝH�GRVWDMHP\�SURGXNW�Z\VRNLHM�
NODV\��GRZLDGXMHP\�VLÚ��]DQLP� 
ZHěPLHP\�VïXFKDZNL�GR�UÚNL�� 
3R�RSDNRZDQLX�ZLGDÊ��ĝH�0RPHQWXP� 
WR�OXNVXVRZ\�SU]HGPLRW�

Najpierw otwieramy tekturowe pude#-
ko wy%cie#ane g!bk!. W nim tkwi futera#  
z twardego plastiku, pokrytego zamszopo-
dobnym materia#em. Wykonanie s#uchawek 
jest perfekcyjne. Pa#!k obito skór!; podobnie 
poduszki otaczaj!ce uszy. Te przylegaj! do 
g#owy %ci%le i preferuj! raczej ma#e, kobie-
ce ma#$owiny. Konstrukcja jest zamkni"ta,  
a t#umienie ha#asów z zewn!trz do%& do-
bre. Przetworniki maj! %rednic" 40 mm  
i neodymowe magnesy. Regulacja pa#!ka jest 
p#ynna, a nauszniki chodz! po metalowych 
prowadnicach mi"ciutko i g#adko. Przepi"k-
ny jest sam kolor – po#yskuj!cy g#"boki br!z. 
Przypomina lakier na brytyjskich limuzy-
nach. Na kablu umieszczono regulacj" g#o%- 
no%ci. Wtyk to ma#y jack, ale w komplecie 
do#!czono przej%ciówk" na du$y.

Brzmienie
D(wi"k jest mi"sisty, 

pot"$ny, z podkre%lonym 
basem. Mimo to nie 
mo$na mówi& o ograni- 
czonej przejrzysto%ci, 
bo faktura wspó#- 
brzmie) jest czytel-
na. Wysokie tony s! 
d(wi"czne, dó# g#"boki  
i mi"kki, a g#osy ludzkie 
troch" dos#odzone, na lampo-
w! mod#". S#uchawki graj! dynamicz-
nie. Sprawdz! si" w najci"$szym nawet 
rocku. D(wi"k jest du$y, efektowny, jakby 
na sterydach. Ale spokojnie, to nie ta klasa, 
$eby si" obawia& efekciarstwa. Tutaj mamy 
raczej odrobin" koncertowego charakteru 
oraz energii, jak na projekcji w dobrze na-
g#o%nionym kinie. To propozycja dla m#o-
dzie$y z wyrobionym gustem, wra$liwym 
uchem i… grubym portfelem. Za#ó$cie 
Momentum koledze/kole$ance na g#ow", 
a po kilku sekundach powiedz!: ale czad!

6HQQKHLVHU�0RPHQWXP
Cena: �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  16 Hz – 22 kHz

Impedancja:  18 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 110 dB

Masa:  190 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���
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36%�VSHFMDOL]XMH�VLÚ�Z�NROXPQDFK�� 
6ïXFKDZNL�0�8�]DSURMHNWRZDï� 
MHM�JïöZQ\�LQĝ\QLHU�ļ�3DXO�%DUWRQ�� 
D�XF]HVWQLF]\ï�Z�W\P�7KH�1DWLRQDO� 
5HVHDUFK�&RXQFLO�RI�&DQDGD�

Konstrukcja M4U jest zamkni"ta,  
a d(wi"k odtwarzaj! dynamiczne przetwor-
niki o %rednicy 40 mm. Pa#!k wykonano  
z b#yszcz!cego czerni! poliw"glanu. Mo$na 
go z#o$y& tak, $e s#uchawki zmieszcz! si" do 
niewielkiego, sztywnego futera#u. Znajduj! 
si" w nim tak$e: dwa kable, przej%ciówka na 
du$y jack, zapasowe poduszki (raczej nie-
spotykany gest producenta) oraz %cierecz-
ka. W prawy nausznik wk#adamy baterie. 
S! potrzebne, bo M4U wyposa$ono w ak-
tywny system redukcji szumów otoczenia 
oraz wzmacniacz, powi"kszaj!cy mo$li-
wo%ci przetworników w zakresie dynamiki  
i basu. U$ywanie obu nie jest obowi!zkowe. 
Prze#!cznikiem za praw! muszl! mo$emy 
wybra& trzy tryby pracy: aktywny, aktywny 
z redukcj! i tradycyjny – pasywny.

Brzmienie
Po wzmacnia-

czach, dopalaczach 
i innych patentach  
spodziewa#em si" na-
pompowanego d(wi"-
ku. Tymczasem PSB zagra-
#y po audio*lsku – równo, naturalnie 
i czysto. S#uchawki zdradzaj! lekk! 
sk#onno%& do podkre%lania góry i basu. 
Czuje si" niedu$e skonturowanie, ale 
jest to znacznie mniejszy uk#on w stro-
n" m#odzie$y ni$ w wypadku dro$szego  
o 4 z# Denona. Jeste%my bli$ej akustycznej 
prawdy, d(wi"k instrumentów niepod#!-
czonych do gniazdka jest ju$ bliski temu 
na $ywo. Nie przeszkadza to jednak M4U 
rozwin!& du$ej dynamiki. Partie wokal-
ne brzmi! wiarygodnie. Bez podkr"ca-
nia (mocnego) góry dobrze odczytujemy 
tekst. Przestrze) na mocn! czwórk". Ju$ 
nie tak bezpo%rednia, z zaznaczeniem dal-
szych planów. Uniwersalne s#uchawki, do 
ka$dej muzyki. 

36%�0�8���

PSB M4U 2

Cena: �����]ï

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

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 102 dB

Masa:  362 g

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

0LPR�ĝH�3��VÈ�SU]H]QDF]RQH� 
GR�VïXFKDQLD�PX]\NL�Z�F]DVLH� 
VSDFHUöZ��WR�UöZQLH�GREU]H� 
PRĝQD�LFK�Xĝ\ZDÊ�Z�GRPX��

Kwadratowe poduszki nie otaczaj! uszu, 
jedynie %ci%le do nich przylegaj!. To oraz 
dobre t#umienie ha#asu sprawia, $e mo$na 
je zaliczy& do konstrukcji zamkni"tych. 
Komfort noszenia jest wysoki, g#ównie 
dzi"ki mi"ciutkiej i delikatnej skórze. Po-
kryto ni! 40-mm przetworniki z mylaro-
wymi membranami. Poduszki s! wymien-
ne, a pa#!k metalowy, równie$ obszyty 
czarn! skór!, która doskonale kontrastuje 
z b#yszcz!cymi metalowymi elementami. 
Nie ma tu ani grama plastiku. Kabelek jest 
krótki, tak jak w przypadku innych s#ucha-
wek przeno%nych. W komplecie dostajemy 
stylowe plisowane etui z zamkni"ciem na 
magnes. Kobiety mog! u$ywa& go jako 
eleganckiej torebki. Jako%& wykonania? 
Pierwsza klasa, pi"kna rzecz.

Brzmienie

D(wi"kowo P5 s! podobne Sennheise-
rów Momentum. Je$eli podobaj! Wam si" 
jedne i drugie, o wyborze zadecyduj! wa-

lory estetyczne i gust. Jednak wy-
danie dodatkowej stówki jest 
uzasadnione, bo wszystkie 
cechy s! „o w#osek bar-
dziej”. 

Bas schodzi g#"biej 
i mocniej wibruje  
w g#owie. Dynamika 
to ju$ prawdziwy kon-
cert, a przy g#o%nym 
s#uchaniu mo$na si" 
poczu&, jakby%my wy-
l!dowali niedaleko sce-

ny. Stopa odruchowo 
przytupuje, bo w mu-
zyce jest rytm, $ycie  
i co%, co mo$na na-

zwa& rado%ci! grania. 
Pot"$na dawka decy-

beli idzie w parze z cie-
p#em wokali i mi"sisto%ci! 

gitarowych solówek. Je$eli chodzi  
o przestrze) – d(wi"k jest przybli$ony do 
s#uchacza, bezpo%redni. Wysokich tonów 
jest sporo, ale w porównaniu z Momen-
tum okazuj! si" bardziej aksamitne i lotne. 
Za taki d(wi"k w kolumnach B&W przyj-
dzie zap#aci& dziesi"ciokrotnie wi"cej.

B&W P5

Cena: �����]ï

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

Impedancja:  26 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 115 dB

Masa:  195 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���
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=�SXGHïND�Z\MPXMHP\�HOHJDQFNLH� 
VNöU]DQH�HWXL��D�]�QLHJR�ļ�UöZQLH� 
HOHJDQFNLH�VïXFKDZNL��-HVW�MHV]F]H�FRĂ��
ïDGRZDUND�L�NRPSOHW�ZW\F]HN�

To nie pomy#ka, bo s#uchawki wyposa-
$ono w aktywny uk#ad redukcji szumów. 
Pomaga on zag#"bi& si" w muzyk", gdy wo-
kó# pracuj! silniki samochodów albo panu-
je inny ha#as. AKG to eleganckie i bardzo 
solidnie wykonane s#uchawki „spacerowe” 
o charakterystycznym dla AKG „profesjo-
nalnym” wygl!dzie. Materia#y to skóra, alu-
minium i stal. 

Komfort noszenia jest wysoki. Na po-
chwa#" zas#uguje te$ mocowanie kabelka. 
Nie wychodzi on bezpo%rednio z obudo-
wy, ale wpinamy go w gniazdo mikrojack. 
Dzi"ki temu mo$emy mie& pewno%&, $e 
nie przetrzemy przewodu przy wtyku. 
Chocia$ to chyba niemo$liwe, bo zamiast 
taniej izolacji z plastiku zastosowano so-
lidny tekstylny oplot. Chcia#oby si" napi-
sa& – klasa, ale… 

Brzmienie
Nie spodziewa#em 

si", $e w przypadku 
AKG powiem kiedy%: 
wpadka. Wiele mode-
li (niekoniecznie dro-
gich) to wzór neutral-
no%ci, a ich jako%& mo$e 
stanowi& punkt odniesienia  
w danym przedziale cenowym. Tymcza-
sem K 495 NC skierowano chyba do m#o-
dzie$y, przy czym przesadzono z odczyta-
niem jej upodoba). 

Basu jest bardzo, bardzo du$o. Chyba na-
wet za du$o. Przez to równowaga rejestrów 
zostaje zachwiana. Podobnie dynamika. Mia-
#o by& efektownie, a jest za ci"$ko. D(wi"k 
odbieramy jako zbyt masywny, ciemny  
i ponury. Znowu szkoda, bo je%li postaramy 
si" wyodr"bni& wysokie tony, to nale$! im 
si" pochwa#y. Tak samo przestrzeni. Ogól-
ne wra$enie jest jednak nieco przyt#aczaj!ce  
i ma to miejsce zarówno z w#!czonym, jak  
i wy#!czonym uk#adem redukcji szumów.

$.*�.�����1&

AKG K 495 NC

Cena: �����]ï

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

Impedancja:  26 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 121 dB

Masa:  235 g

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

)XWHUDï��Z�NWöU\P�FKRZDP\�4&��� 
QLH�MHVW�PRĝH�VSHFMDOQLH�HIHNWRZQ\�� 
DOH�IXQNFMRQDOQ\��Z\JRGQ\� 
L�VSHïQLD�VZRMH�]DGDQLH�

To samo mo$na napisa& o QuietCom- 
fort 3. Wygl!da na to, $e Amar Bose ma 
*lozo*", która streszcza si" w zdaniu: „s#u-
$y& ludziom”. Bo niby cena ju$ wysoka,  
a materia#y… Nauszniki nie wygl!daj! 
zbyt efektownie przy konkurencji z tego 
segmentu cenowego. Jednak s#uchawki 
le$! na uszach o wiele wygodniej ni$ B&W 
i Sennheiser. Komfort u$ytkowania jest 
bajeczny. Zero zm"czenia nawet po dwóch 
godzinach s#uchania. Uk#ad redukcji szu-
mów (autorska konstrukcja Bose) w#!cza 
si" wygodnie umiejscowionym przyci-
skiem, a kabelek nie wychodzi z obudo-
wy, jest wymienny (dwa w wyposa$eniu).  
W dodatku s#uchawki razem z futera#em 
s! maksymalnie mobilne. Zmieszcz! si" 
nawet w damskiej torebce, a nie s! to prze-
cie$ pche#ki. Produkt na lata, który si" nie 

prosi, $eby go polubi&. Ma to 
w standardzie.

Brzmienie

Kr!$! tu i ówdzie opinie, 
$e QC3 graj! basem. To nie-
prawda. Te s#uchawki eksponu-
j! %rednic" i przez ocieplenie mog! 

si" wydawa& 
„zbasowane”. I to  

jest ich jedyna ce-
cha charakterysty-

czna. Bo przecie$ 
nie produkuj! specjal-

nych efektów w dole pa-
sma. Dozuj! t" cz"%& nawet  

z pewn! oszcz"dno%ci!. A $e tak samo ro-
bi! z gór!, to czasem si" wydaje, $e jest ina-
czej. Tymczasem ja mia#em wra$enie, $e s! 
to s#uchawki maksymalnie u%rednione, tak, 
aby w ka$dym wzgl"dzie wypada#y dobrze. 
QC3 nie szafuj! niczym, nie przesadzaj!, 
tylko graj! solidnie. A jednocze%nie dobrze 
si" w nich s#ucha. Czyli, krótko mówi!c 
– sprz"t dla ludzi. Jedyna m!dra ocena to 
czwórki w tabelce. Od góry do do#u.

%RVH��

4XLHW&RPIRUW��

%RVH  

4XLHW&RPIRUW��
Cena: �����]ï

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

Impedancja:  26 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 110 dB

Masa:  159 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���
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4XLHW&RPIRUW����]�]HZQÈWU]�Z\JOÈGDMÈ�
MDN�$(���DOH�PDMÈ�]QDF]QLH�ERJDWV]H�
Z\SRVDĝHQLH�

W opakowaniu znajdziemy eleganckie 
etui, a w nim dwa od#!czane przewody, ba-
teri" AAA i... wizytówki Bose. Bateri" na-
le$y w#o$y& do prawego nausznika, a kabel 
do lewego. Do aktywacji redukcji szumów 
s#u$y ma#y prze#!cznik, a o jej dzia#aniu in-
formuje niewielka zielona dioda. S#uchawki 
wychwytuj! d(wi"ki z otoczenia, nast"pnie 
tworz! ich lustrzane odbicie i dodaj! je do 
sygna#u. Aby przetestowa& dzia#anie syste-
mu, nie trzeba nawet pod#!cza& s#uchawek 
do $adnego urz!dzenia. Je%li oczekujecie, 
$e po za#o$eniu QuietComfort 15 na uszy 
ca#kowicie odizolujecie si" od %wiata, to a$ 
tak ró$owo nie jest. Redukcja ha#asu jest 
najskuteczniejsza w zakresie niskich i %red-
nich tonów. Góra pozostaje praktycznie 
nietkni"ta. Spacer po zat#oczonym mie%cie 
jest jednak o wiele przyjemniejszy. Przeje$-
d$aj!cy tramwaj wydaje z siebie cichy sze-

lest i tylko dr$enie pod#o$a przypo-
mina, $e nasze uszy s! oszukiwane.

Brzmienie

Je%li chodzi o brzmienie, móg#-
bym powtórzy& wszystko, co 
napisa#em o AE2. Wydaje si", $e 
tutaj jest jeszcze bardziej rozdziel-
cze i dynamiczne, ale ró$nica nie jest 

ogromna. 
Najwi"ksz! 
przyjemno%& 
sprawia nawet nie system redukcji szumów, 
ale naturalna, napowietrzona przestrze). 
Na dobrze zrealizowanych nagraniach 
d(wi"ki mog! si" pojawia& z boku g#owy 
lub nawet za ni!. Jak to *zycznie mo$liwe, 
nie wiem, ale zabawa jest przednia. Amery-
kanie jak zwykle troch" przesadzaj! z cen!, 
ale jedno jest pewne – QuietComfort 15 to 
bardzo dobre s#uchawki.

%RVH�4XLHW&RPIRUW���

%RVH  

4XLHW&RPIRUW���
Cena: �����]ï

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

Impedancja:  b.d.

6NXWHF]QRĂÊ��� b.d.

Masa:  207 g

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

-DN�PöZL�SURGXFHQW��$+�'���� 
WR�VïXFKDZNL�GOD�RVöE�PDMÈF\FK� 
QRZRF]HVQH�SRGHMĂFLH�GR�PX]\NL�

Oprócz tego, $e s! bardzo porz!dnie 
wykonane, AH-D400 uzbrojono w ory-
ginalne rozwi!zania. Pierwsze to wbudo-
wany wzmacniacz, poprawiaj!cy kontrol"  
i g#"bi" basu. Wymaga on zasilania, wi"c  
w %rodku ukryto akumulator #adowany 
przez kabel USB. Je$eli si" wyczerpie w po-
dró$y, to nie problem, mo$na wybra& tak-
$e tryb pasywny. Du$e pokr"t#o/przycisk 
kontroluje funkcje przeno%nych urz!dze) 
typu iPod, iPad czy iPhone. Nauszniki maj! 
pod%wietlone pier%cienie i mi"ciutkie jak 
puch poduszki z pami"ci! kszta#tu. S! do-
sy& ci"$kie, ale na g#owie le$! doskonale. 

Brzmienie

D(wi"k jest pot"$ny, mi"sisty i nasyco-
ny. Podobnie jak Sennheiser Momentum  
i B&W P5 Denony dodaj! muzyce sterydów. 
Nie staraj! si" by& w pe#ni neutralne ani de-

likatne. Wal! prosto z mostu, traktuj!c dy-
namik" jako priorytet. Przez to ci"$ki rock, 
hip-hop i inne „energetyczne” gatunki mu-
zyczne prezentuj! si" bardzo efektownie  
i zaskarbi! sobie sympati" m#odych s#u-
chaczy w ci!gu kilku sekund. Bas jest 
ogromny i g#"boki, w niektórych mo-
mentach wr"cz eksploduje. Wysokie 

tony stanowi! przeciwwag" dla do#u. S! 
zdecydowanie podane, bez jakiejkolwiek 
nie%mia#o%ci. Mo$e to przypomina& dzia#a-
nie *ltru loudness, ale korekcja jest zrobio-
na ze smakiem i nie psuje odbioru klasyki. 
D(wi"k jest wyra(ny, przejrzysty i czytelny, 
s#ycha& mnóstwo szczegó#ów. W#!czenie 
trybu aktywnego w dobrych nagraniach jest 
niepotrzebne, bo wtedy mamy ju$ do czy-
nienia z armat!. Ale starsze i kiepskie reali-
zacje ten patent ratuje. 

'HQRQ�8UEDQ��

5DYHU�$+�'���

'HQRQ�8UEDQ�5DYHU�
AH-D400

Cena: �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  5 Hz – 37 kHz

Impedancja:  64 1 

6NXWHF]QRĂÊ��� 115 dB

Masa:  310 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���
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=LN�WR�MXĝ�Z�]DVDG]LH�QLH�VïXFKDZNL�� 
DOH�XU]ÈG]HQLH�ZLHORIXQNF\MQH�� 
PXOWLPHGLDOQH��QLHPDO�URGHP� 
]H�VWDWNX�NRVPLF]QHJR�

Po w#o$eniu baterii staj! si" inteligent-
nym towarzyszem $ycia. Nie trzeba ich 
w#!cza&. Zrobi! to same, rozpoznaj!c, $e 
zosta#y za#o$one na g#ow". Wbudowany 
modu# Bluetooth umo$liwia wspó#prac"  
z przeno%nymi odtwarzaczami, telefonem  
i komputerem. Wszystkimi funkcjami mo-
$emy sterowa& za pomoc! panelu dotyko-
wego na prawym nauszniku (trzeba tylko 
opanowa& kilka prostych komend). A jest 
ich mnóstwo. Pierwszy gad$et to aktywne 
t#umienie ha#asu, nast"pny – rozbudowany 
equalizer (7 pasm) z fabrycznie ustawiony-
mi trybami (Flat, Deep, Rock itp.). Jakby 
tego by#o ma#o, s! jeszcze symulacje prze-
strzeni. Mo$emy wybra& rozmiar sali kon-
certowej: od ma#ego klubu do wielkiej hali. 
Tradycjonali%ci wyci!gn! z pude#ka zwyk#y 
kabelek (kolejna zaleta – od#!czany) i doce-

ni! wysok! jako%& 
wykonania i mate-
ria#ów.

Brzmienie

Wspomniane mo$-
liwo%ci daj! mnóstwo dobrej 
zabawy i okazuj! si" przydatne. 
Do oceny brzmienia wybra#em 
jednak tryb pasywny, bo inaczej mu-
sia#bym uraczy& Was kilkunastoma opi-
sami. Procesora i innych zabawek trzeba 
u$y&, bo w trybie pasywnym s#uchawki 
graj! nijako. P#asko, bezosobowo, cho& 
wcale nie neutralnie. Pró$no szuka& tu  
takiej pot"gi jak w Denonach, czy przej-
rzysto%ci i *nezji dro$szych AKG. Dy-
namika tak$e jest niewielka, a bas lekki  
i p#ytki. 

U$ycie korektora i DSP z trójek w ta-
beli robi czwórki, ale to ju$ musicie usta-
wi& sami. Dok#adnie tak, jak chcecie i jak 
Wam si" podoba. I to jest przewaga Zika 
nad konkurencj!.

3DUURW�=LN�

3DUURW�=LN
Cena: �����]ï

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

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

Masa:  325 g

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

-HG\QÈ�ZLGRF]QÈ�]�]HZQÈWU]� 
UöĝQLFÈ�PLÚG]\�$7+�$���;�D�WDñV]\P� 
PRGHOHP�VÈ�PHWDORZH�RVïRQ\� 
QDXV]QLNöZ�Z�NRORU]H�F]DUQ\P��

Je$eli chodzi o podane przez produ-
centa szczegó#y konstrukcyjne, nie znala-
z#em nic ciekawego. Tutaj równie$ mamy  
53-mm przetworniki z cewkami CCAW 
i system D.A.D.S. No i przej%ciówka  
z ma#ego na du$y wtyk jest tym razem za-
kr"cana. Niewykluczone, $e g#o%niczki s! 
identyczne, ale cz"sto ró$nica le$y w ich 
zestrojeniu, w staranniejszym wykona-
niu komory rezonansowej i drobiazgach, 
o których si" nie mówi, cho& maj! istot-
ny wp#yw na efekt. A ten nie pozostawia 
z#udze), $e warto do#o$y&, je$eli Was na 
to sta&.

Brzmienie

Najwi"ksza ró$nica dotyczy brzmienia.  
W opisywanym modelu jest dopieszczo-
ne pod ka$dym wzgl"dem. Nie ma ju$ 

nieprzyjemnych nie-
równo%ci w zakresie 
wysokich tonów ani 
odchudzonego basu. 
Proporcje mi"dzy cz"%- 
ciami pasma s! prawid#owe, 
ale przejrzysto%& i dynamika pozo-
sta#y nietkni"te. Wi"cej – przewy$szaj! to, 
co prezentowa#y ATH-A700X. Brzmienie 
wci!$ jest bezkompromisowe, ale jedno-
cze%nie tak neutralne i przezroczyste, $e 
nie sposób zg#osi& zastrze$e).

Przepa%& dziel!ca te dwa, teoretycznie 
blisko spokrewnione modele, jest ogrom-
na. Wiem, $e równie du$a jest suma, jak! 
trzeba dop#aci&, by sta& si" posiadaczem 
ATH-A900X. Ta)szym Audio Techni-
kom postawi#em czwórki czuj!c, $e bra-
kowa#o im niewiele, aby sta#y si" w pe#ni 
audio*lskie. W „dziewi"&setkach” jako%& 
brzmienia osi!ga ju$ zupe#nie inny po-
ziom. Dostajemy nawet wi"cej detali ni$ 
w ta)szym modelu, ale wszystko odbywa 
si" w atmosferze spokoju i swobody. 

$XGLR�7HFKQLFD�

$7+�$���;

$XGLR�7HFKQLFD  

$7+�$���;
Cena: �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  5 Hz – 40 kHz

Impedancja:  42 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 100 dB

Masa:  330 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���
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3RUD�QD�VPDN�NODV\NL�L�NODV\NÚ�VPDNX��
'XĝH�VïXFKDZNL�QDXV]QH��RWZDUWH�� 
0LOH�ZLG]LDQH�SU]H]�DXGLRğOöZ� 
L�Z�VWXGLDFK�QDJUDQLRZ\FK�

A nawet bardziej w tych drugich. Cho-
cia$ mo$na za t" cen" wymaga& lepszych 
materia#ów, nale$y zrozumie& inne podej-
%cie. Tu nie licz! si" drewniane wstawki  
i b#yszcz!ca stal, tylko walory u$ytkowe  
i prawda o muzyce.

S#uchawki s! bajecznie wygodne. Nie 
cisn!, le$! na g#owie jak przyklejone, a we-
lurowe poduszki wykluczaj! pocenie si" 
skóry. Jedynie pod%ció#ka pa#!ka mog#aby 
by& grubsza i mi"ksza. SRH1440 to wó# 
roboczy. Ma przepracowa& wszystkie dni  
w roku i nie zepsu& si". Otwarta kon-
strukcja podnosi komfort u$ytkowania. 
Najwa$niejsze s! przetworniki – 40-mm 
membrany z magnesami neodymowymi. 
W komplecie dostajemy dwa d#ugie kable 
(od#!czane), wkr"can! przej%ciówk" i zapa-
sowe poduszki, a wszystko w przeciwpan-
cernym futerale. Kwintesencja ergonomii.

Brzmienie
W stosunku do 

ta)szych konku-
rentów nast"puje tu 
przeskok na wy$sz! 
pó#k" w dziedzinie przej-
rzysto%ci, przestrzenno%ci 
i neutralno%ci d(wi"ku. 
Nawet du$e sk#ady instru-
mentalne brzmi! czysto,  
a przestrze) jest mo$e jesz-
cze nie ogromna, za to perfek-
cyjnie uporz!dkowana. Có$, to po 
prostu typowe wymagania d(wi"kowców,  
a oni nie toleruj! zabarwie) i braku in-
formacji o tym, co si" dzieje na %cie$kach. 
Shure pokazuj! mrowisko szczegó#ów.  
S! nies#ychanie dok#adne i niczego nie 
ocieplaj!. Bas nie jest tak pot"$ny jak  
w Denonach. Tu bardziej si" licz! barwa 
i rysunek. Je$eli chodzi o neutralno%&, to 
stawiam pi!tk" mimo lekkiej ekspozycji 
góry i delikatnego rozja%nienia. Bo wyso-
kie tony s! czy%ciutkie, a alikwoty lec! do 
nieba.

6KXUH�65+����

6KXUH�65+����
Cena: �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  RWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  15 Hz – 27 kHz

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

Masa:  343 g

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

:�FLÈJX�NLONX�RVWDWQLFK�ODW�NDWDORJ�
%H\HUG\QDPLFD�]DF]Èï�VLÚ�]DSHïQLDÊ�
PRGHODPL�GOD�QDMEDUG]LHM� 
Z\PDJDMÈF\FK�PHORPDQöZ�� 
7����WR�MHGHQ�]�QLFK��

Zamiast kartonowego pude#ka dostajemy 
skórzan! walizeczk" zapinan! na suwak. 
Wewn!trz s! tylko s#uchawki, spoczywa-
j!ce w dopasowanej g!bkowej wyt#oczce. 
Jako%& wykonania i materia#ów pozostaje 
poza dyskusj!. Je%li spojrzycie na zdj"cia – 
ciemnoszare elementy to porz!dny plastik, 
natomiast wszystko, co srebrzyste, to metal. 
T 70 robi! wra$enie pancernych, cho& nie 
s! szczególnie ci"$kie. Bardzo przypad#o 
mi do gustu obicie muszli i pa#!ka. Zamiast 
%liskiej skóry czy grzej!cego si" pluszu za-
stosowano co% w rodzaju mi"kkiego i mi-
#ego zamszu. 

T 70 to konstrukcja zamkni"ta. Dobrze 
t#umi zewn"trzny ha#as, a przy tym nacisk 
na g#ow" jest stosunkowo niewielki. Produ-
cent chwali si" zastosowaniem rozwi!zania 
o nazwie Tesla Technology. W du$ym skró-
cie chodzi o ukszta#towanie neodymowego 

magnesu tak, aby pole magne-
tyczne by#o najsilniejsze tam, 
gdzie znajduje si" cewka. 
Przetworniki wyposa$ono 
w pier%cieniowe membra-
ny, co ma pomóc w redukcji 
zniekszta#ce) i lepszym wy-
korzystaniu powierzchni ele-
mentów drgaj!cych w stosunku 
do ich masy.

Brzmienie

T 70 graj! po prostu liniowo, wi"c  
w kategorii równowagi tonalnej nie ma 
si" o czym rozpisywa&. Temperatura barwy 
równie$ jest bliska zera, a je%li ju$ pod!$a 
w któr!% stron", to raczej ocieplenia ni$ 
sch#odzenia. 

Po w#o$eniu s#uchawek na uszy odno-
simy wra$enie, $e nic specjalnego si" nie 
dzieje. Tak przecie$ graj! ka$de dobre 
s#uchawki, prawda? Wystarczy jednak 
za#o$y& inne „dobre” s#uchawki, by sobie 
uzmys#owi&, $e podobny poziom neutral-
no%ci nie jest standardem. S#uchawkowy 
hi-end.

%H\HUG\QDPLF�7���
Cena: �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  5 Hz – 40 kHz

Impedancja:  250 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 104 dB

Masa:  330 g

2FHQD�
Brzmienie:  KL�HQG
-DNRĂÊ�FHQD��� KL�HQG

%H\HUG\QDPLF�7���
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8OWUDVRQH�UREL�Z\ïÈF]QLH�VïXFKDZNL��
/LQLÚ�3UR�VNLHURZDQR�GR�VWXGLöZ� 
L�]DSHZQH�GODWHJR�����QLH�JU]HV]È�
XURGÈ��

Firma chwali si" redukcj! pola magne-
tycznego o oko#o 98 %. Kolejny patent  
to S-Logic, czyli u#o$enie przetworników 
(40 mm, tytan), które zapewnia docie-
ranie do ucha fali d(wi"kowej w kszta#-
cie zbli$onym do naturalnego, powi"k-
sza przestrze) i redukuje efekt „grania  
w g#owie”. S#uchawki nie s! zbyt wygodne 
i troch" cisn!. Podobno mo$na si" do tego 
przyzwyczai&, a nacisk wspomaga izolacj" 
akustyczn! od otoczenia. W komplecie 
dostajemy mocne etui, dwa kable o ró$- 
nej d#ugo%ci i p#yt" demonstracyjn! Ultra-
sone.

Brzmienie

Je$eli kochacie bas, to b"dziecie ugoto-
wani po pierwszych d(wi"kach. Pro 900 
wyci!gn! go chyba ze wszystkiego, wt#o-
cz! w uszy tak, $e poczujecie wibracje nie- 

mal ca#ym cia-
#em. Pytanie tyl- 
ko, czy tak lubicie? Bo  
je$eli priorytetem jest neutralno%&, to 
trudno powiedzie&, $e nie zosta#a zabu-
rzona. To s#uchawki studyjne, wi"c nie 
musicie si" obawia& mocnych koloryzacji. 
Jednak tu konkurenci z rynku pro mówi! 
wi"cej prawdy, a „subwoofer” w ko)cu 
mo$e zacz!& m"czy&. Tak wi"c szóstka za 
niskie tony, ale zalecam ostro$no%&: przed 
zakupem pos#ucha&, przespa& si" i dopie-
ro podj!& decyzj". 

Do przestrzeni nie mo$na mie& za-
strze$e). Jest faktycznie rysowana z du$! 
dok#adno%ci! i gradacj! planów. Je$eli 
chodzi o ogólny charakter d(wi"ku, mo$na 
powiedzie& jedno – jest masywny jak czar-
na dziura i ogromny jak Wrota Mordoru. 
Je$eli szukacie zwiewno%ci i delikatno-
%ci, to informuj", $e znale(li%cie si" na 
przeciwnym biegunie. Je$eli rock ma 
by& ci"$ki, to zapraszam do piek#a.

8OWUDVRQH�3UR����
Cena: �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  8 Hz – 35 kHz

Impedancja:  40 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 102 dB

Masa:  295 g

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

8OWUDVRQH�3UR����

'HQRQ�0XVLF��

0DQLDF�$+�&����
:\VWDUF]\�U]XW�RND�QD�PDïHJR� 
ķ0DQLDNDĵ�L�RG�UD]X�ZLGDÊ�� 
ĝH�WR�MXELOHUVND�URERWD�

Obudowy wykonano nie z plastiku, ale  
z cynku. To twardy i odporny na zarysowa-
nia metal, wi"c mo$emy si" spodziewa&,  
$e s#uchawki pos#u$! nam d#ugo. Pomog! 
w tym tak$e solidne, odporne na przetar-
cia i zginanie przewody. Izoluje si" je te+o-
nem, a nast"pnie powleka wytrzyma#ym, 
przezroczystym tworzywem. Sercem s#u-
chawek s! podwójne przetworniki (Dual 
Balanced Armature) koncentryczne. Na 
kabelku zamontowano mikrofon (mo$na 
pod#!czy& telefon) i regulacj" g#o%no%ci 
w postaci dwóch guziczków. Wyposa$e-
nie obejmuje zapasowe wk#adki douszne  
w ró$nych rozmiarach, skórzane etui oraz 
przej%ciówk" na du$y jack.

Brzmienie

AH-C400 s! %wietne! Nie spodzie-
wa#em si", $e mo$na wycisn!& a$ tyle ze 

s#uchawek dousznych. 
Do tej pory wydawa#o 
mi si", $e uzyskanie takiego efektu jest 
niemo$liwe, a tymczasem te malutkie za-
baweczki s! jeszcze lepsze. Nie wiem, czy  
to wynik konstruk-
cji, ale dynamika jest 
wr"cz odczuwalna cia#em. S#u-
chawki pompuj! decybele z zadziwiaj!-
c! swobod! i szybko%ci!, ale nie mamy 
przy tym wra$enia, $e d(wi"k siedzi nam  
w g#owie. 

Podobnie bas – pot"$ny, a jednocze-
%nie szybki i g#"boki. Brzmienie ogólnie 
jest mi"siste, nasycone i barwne. Mo$na 
ulec z#udzeniu, $e s#uchamy ogromnych 
kolumn nap"dzanych pot"$nym piecem. 
Muzyka t"tni $yciem, wr"cz pulsuje, czu-
jemy jej rytm przez skór". Do tego d(wi"k 
jest przejrzysty i czytelny. 

Jedyna uwaga dotyczy góry. Jest jej du$o 
i lubi czasem ostrzej cykn!&. Ale niewy-
kluczone, $e ten efekt ust!pi z czasem, kie-
dy przetworniki si" wygrzej!.

'HQRQ�0XVLF�0DQLDF�
AH-C400

Cena: �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  4 Hz – 20 kHz

Impedancja:  43 1 

6NXWHF]QRĂÊ��� 106 dB

Masa:  9 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���
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$XGLR�7HFKQLFD��

$7+�(6��

%H\HUG\QDPLF�7���

%H\HUG\QDPLF�7���
Cena: �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  RWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  5 Hz – 40 kHz

Impedancja:  250 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 102 dB

Masa:  350 g

2FHQD�
Brzmienie:  KL�HQG
-DNRĂÊ�FHQD��� KL�HQG

%H\HUG\QDPLF�SURGXNXMH�VïXFKDZNL� 
RG������URNX��6ïRZR�ķSURGXNXMHĵ� 
PD�WX�V]F]HJöOQ\�VHQV��SRQLHZDĝ� 
RSLV\ZDQ\�PRGHO�]ZLHG]L�&KLQ\�W\ONR� 
Z�Z\SDGNX��MHĝHOL�]RVWDQLH�WDP�NXSLRQ\�

S#uchawki s! robione w Niemczech, wy$-
sze modele – r"cznie. Beyerdynamic s#ynie 
z trwa#o%ci i bezawaryjno%ci. Wszystkie 
#!czenia, klejenia i szycia to perfekcyjna 
robota. T 90 s! wygodne, komfort dodat-
kowo podnosi otwarta konstrukcja (jedyna 
ró$nica w stosunku do T 70). Wzornictwo 
jest surowe – typowe dla produktów stu-
dyjnych, ale wielu osobom taka „skromna 
elegancja” najbardziej si" podoba. 

Brzmienie

Po AKG Q701 trudno znale(& co% rów-
nie prawdziwego i neutralnego. Chyba $e 
za#o$ymy na g#ow" T 90. Mo$na powie-
dzie&, $e to ten sam poziom, tylko inna 
estetyka. Tak samo mo$emy si" cieszy& 
naturaln! barw! instrumentów, przestrze-
ni! uj"t! „studyjnie”, czyli z nies#ychan! 

precyzj! lokalizacji. T 90 dysponuj! 
te$ podobn! ilo%ci! basu, jest to 
poziom, który kiedy% Rolls-Roy-
ce uzna#by za „wystarczaj!cy”. 
Tempo, precyzja, czytelno%& 
– wszystko ma zapas ponad 
to, czego si" wymaga w czasie 
pracy nad masteringiem. Je$eli 
chcecie si" znale(& w skórze za-
wodowca, który szuka uchybie)  
w miksach, to zapraszam 
do pos#uchania Beyerów. 
Dla wielu osób to b"dzie szok.

W odró$nieniu od Q701, T 90 dodaj! od 
siebie troch" koloru w wysokich tonach. 
S! w tym zakresie hojne, czasem wr"cz 
ostre jak japo)ska katana. To im podobno 
z wiekiem i wygrzaniem przechodzi, ale 
zawsze pozostan! w tym zakresie bezli-
to%nie dok#adne i ka$de uderzenie pa#ki  
w talerz poka$! przez szk#o powi"ksza-
j!ce; z ka$dego szarpni"cia struny gitary 
zrobi! spektakl. 

Q701 to 100 % prawdy o nagraniu, T 90  
– muzyczny mikroskop.

:�RGUöĝQLHQLX�RG�$7+�$���;�� 
QLH�VÈ�WR�W\SRZH�QDXV]QLNL� 
GR�VïXFKDQLD�PX]\NL� 
Z�GRPRZ\P�]DFLV]X��6È�UDF]HM�
HOHJDQFNLP�GRGDWNLHP� 
GR�JDUQLWXUX�JDUVRQNL� 

i iPhone’a.,wiadczy o tym chocia$by d#ugo%& prze-
wodu, dostosowana do sprz"tu przeno%- 
nego, jak i zako)czenie ma#ym jackiem.  
W wyposa$eniu, oprócz samych s#ucha-
wek, dostajemy jedynie worek ze %ci!-
gaczem. Na pude#ku znajdziemy dum-
ne napisy „Earsuit Vien’ti” i „Titanium  
Housings”. Tytanowe os#ony muszli rze-
czywi%cie wygl!daj! %wietnie, ale nie s! 
odporne na zarysowania. 

Na jako%& wykonania nie mo$na narze-
ka&. Metalowy pa#!k wygl!da na wytrzy-
ma#y. Skórzane wyko)czenia s! przyjemne 
w dotyku, a s#uchawki – lekkie i komfor-
towe. Poduchy mog#yby by& wi"ksze, ale 
s! na tyle mi"kkie, $e nie stanowi to pro-
blemu. Przetworniki maj! 53 mm %redni-
cy i zapewne s! podobne do stosowanych 
w „du$ych” s#uchawkach Audio Techniki. 

Brzmienie

Balans tonalny jest przechylony w stro-
n" niskich cz"stotliwo%ci, ale odbywa  

si" to równo-
miernie. Wyso-
kie tony s! wy-
cofane dok#adnie  
o tyle, o ile bas zo-
sta# wypchni"ty. 
Co ciekawe, %red-
nica si" nie schowa-
#a. Jest na swoim miej-
scu i ma przyjemne, 
ocieplone zabar-
wienie. Neutralno%& nie jest mocn! stro-
n! tych s#uchawek, ale nie przesadzaj- 
my – nie we wszystkich urz!dzeniach 
chodzi o to, $eby d(wi"k by# idealnie  
liniowy. ATH-ES10 stawiaj! na kultu- 
r" i d#ugodystansowy kontakt z mu- 
zyk!. Graj! #agodnie, p#ynnie i przyjem-
nie. 

Nie móg#bym o nich powiedzie& z#ego 
s#owa, gdyby kosztowa#y… 600-700 z#.  
Ale skoro maj! kosztowa& 1839 z#, to za te 
pieni!dze oferuj! za ma#o.

$XGLR�7HFKQLFD  

$7+�(6��
Cena: �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  5 Hz – 40 kHz

Impedancja:  42 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 102 dB

Masa:  200 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���
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701 s! wygodne. Materia# okala ucho 
z du$ym zapasem i dobrze przylega do 
g#owy. Pa#!k ma automatyczn! regulacj", 
wobec czego mo$na da& s#uchawki na-
wet dziecku i niczego nie trzeba b"dzie 
przestawia&. Dopasowanie na sztywno 
daje poczucie wi"kszej pewno%ci, ale po 
kilku za#o$eniach wiemy, $e Q701 le$! 
na swoim miejscu i nie spadn!, chyba  
$e b"dziemy w nich ta)czy& pogo. Po-
zornie delikatna konstrukcja, oparta 
na dwóch elastycznych pr"tach, 
te$ okazuje si" niezawodna  
i pewniejszej mo$emy szu-
ka& jedynie w Beyerdy-
namicach. Ale tamte, 
zw#aszcza zamkni"te, 
nie zapewniaj! takiego 
komfortu, bo mocniej 
cisn!.

Przetworniki maj! 
dwuwarstwowe membra-
ny Verimotion, co przy-
pomina kanapkowe Elaki. 
W g#o%nikach warstw jest 
wi"cej, ale je$eli we(mie-
my pod uwag", $e to przekrój 
pó#uncjowej monety, mo$emy 
sobie u%wiadomi& precyzj", z jak! 
wykonuje si" sto$ek. Cewki nawini"to 
p#askim drutem (taki wyst"puje tylko  
w Q i K701 i je$eli chcecie zaoszcz"dzi&, 
kupuj!c K601, to musicie mie& %wia-
domo%& ró$nicy), dzi"ki czemu mo$na 
osi!gn!& wi"ksz! precyzj" d(wi"ku. Mag- 
nesiki s! malutkie, ale neodymowe. Ka-
bel wykonano z miedzi beztlenowej  
(99,99 %) o kierunkowym u#o$eniu 
kryszta#ów. Podobno mamy tutaj praw-
dziwy bi-wiring, ale trudno to stwierdzi&, 
bo trzeba by rozebra& membran" i roz-
bebeszy& przewód. Dlatego wierz" AKG 
na s#owo. S#uchawki s! produkowane  
w Austrii. 

Brzmienie

Neutralno%& d(wi"ku jest zachwy- 
caj!ca albo, jak kto woli, prawid#owa.  
Je$eli mamy w ogóle gdzie% do czynienia 
z „lini!”, to w#a%nie tutaj. Bas, %rednica, 
góra? Perfekcyjne. Kontrola, trzymanie 
wybrzmie), separacja (róde# – tu jest 

wszystko. Dynamika tak$e stanowi  
wzorzec. Jest, w wydaniu high- 
-endowym, a jednocze%nie od-
czuwamy spokój. I ca#y czas 
odnosimy wra$enie, $e naj-
bardziej skomplikowane 

faktury obserwujemy przez 
lup"; $e mo$emy od siebie oddzieli& 
pojedyncze drgania membrany werbla. 

Ludzkie g#osy potra*! siedzie& w %rod-
ku g#owy tak, jakby wokali%ci Massive 
Attack %piewali nam prosto do ucha. Po 
drodze nie ucieknie $aden decybel ani 
herc. Ten kontakt wydaje si" zbyt bliski, 
by%my mogli go wytrzyma& na d#u$-
sz! met". Ale to nieprawda, bo w#a%nie 
siedz" od trzech godzin z he#mofonem  
na g#owie i wcale nie chce mi si" go zdej-
mowa&. 

Kiedy nagranie ma rozbudowan! prze-
strze), s#uchawki oddaj! j! z rozmachem. 
Mo$emy si" wówczas oddali& od (róde#. 
To tylko zale$y od uj"cia mikrofono- 
wego.

Czy s! jakie% ró$nice pomi"dzy Q701  
a zwyk#ymi K701?  Je$eli ju$, to na grani-

cy percepcji. A wi"c wybieramy, czy war-
to mie& od#!czany kabelek (plus drugi, na 
zapas). Naszym zdaniem – warto. Mo$na 
spa& spokojnie, nic si" nie przetrze.

$.*�4����.����

AKG�4���
Cena: �����]ï

AKG�.���
Cena: �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
.RQVWUXNFMD��� SöïRWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  10 Hz – 40 kHz

Impedancja:  62 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 105 dB

Masa:  235 g

2FHQD�
Brzmienie:  KL�HQG
-DNRĂÊ�FHQD��� KL�HQG

.����L�4����Z\JOÈGDMÈ�QLHPDO�LGHQW\F]QLH��-HG\QÈ�LVWRWQÈ�UöĝQLFÈ�MHVW�NRORU\VW\ND� 

.�PDMÈ�ELDïH�PXV]OH�]H�VUHEUQ\PL�REUÚF]DPL�L�V]DUH�SRGXV]NL��:�4�SRGXV]NL�VÈ�F]DUQH� 
�EÚG]LH�EDUG]LHM�ZLGDÊ�NXU]��L�Z\VWÚSXMÈ�Z�WU]HFK�Z\NRñF]HQLDFK��F]DUQ\P�� 
ELDï\P�]�F]DUQ\PL�DNFHQWDPL�L�OLPRQNRZ\P�]�F]DUQ\PL�ZVWDZNDPL�
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Oba dodatki mo$na wy#!czy&, je$eli 
komu% zale$y na tradycyjnym s#uchaniu 
muzyki. To jednak nie koniec, bo Denon 
przygotowa# autorsk! aplikacj" na smart-
fony oparte na platformach Apple i An-
droid, pozwalaj!c! tworzy& w#asne play-
listy, ustawia& korekcje (w tym gotowe 
krzywe), no i oczywi%cie d#uba& na Face-
booku i Twitterze, bo bez tego niektórzy 
nie mog! $y&. S#uchawki maj! wbudowa-
ny mikrofon, aby%my mogli tak$e z ich 
pomoc! rozmawia&.

Ze (ród#em d(wi"ku mo$na si" po#!-
czy&, korzystaj!c z modu#u Bluetooth 
(podobno zapewniaj!cego jako%& d(wi"-
ku CD, w co trudno uwierzy&) albo z tra-
dycyjnego kabelka. 

Producent chwali si" wysok! jako%ci! 
wykonania i u$ytych materia#ów. Troch" 
si" z tym k#óci plastikowy pa#!k, ale ju$ 
poduszki z pami"ci! kszta#tu wzbu-
dzaj! zaufanie. Kiedy si" porównuje 
AH-NCW500 ze znacznie ta)szymi 
AH-D400, nie wida& istotnych ró$nic. 
Mo$na si" nawet posun!& do twierdze-
nia, $e te drugie wygl!daj! daleko po-
rz!dniej. S#uchawki s! wygodne, ale do%& 
niepewnie le$! na g#owie i lepiej nie wy-
konywa& ni! gwa#townych ruchów. Do-
k#adne dopasowanie maj! u#atwi& musz-
le ustawiane w dwóch p#aszczyznach. Za 
to walory mobilno%ci s! bezdyskusyjne. 
S#uchawki da si" z#o$y& na p#asko i wt#o-
czy& do por"cznego, eleganckiego futera-
#u formatu A5.

Brzmienie

By& mo$e elektroniczne bajery wyci!-
gn! z tych s#uchawek wi"cej, ale w trybie 
„liniowym” nie da si" napisa& wiele dobre-
go. Wspomniane AH-D400 i sporo ta)sze 
„pche#ki” Denona rozje$d$aj! Globe Crui- 
sery jak walec biedronk". Nie jest to nawet 
ró$nica, w któr! trzeba si" ws#uchiwa&. Po 
trzech sekundach wszystko wiadomo. 

„Pi"&setki” brzmi! g#ucho, niewyra(nie 
i matowo. D(wi"k jest pozbawiony $ycia  

i tempa. O przestrzeni tak-
$e nie ma co mówi&. Jest 
upchni"ta na niewielkim 
obszarze, a kontury in-
strumentów zlewaj! 
si" w jedn!, ma#o 

czyteln! mas". Owszem, s#uchawki chc! 
by& efektowne i staraj! si" zrobi& wra$e-
nie basem. Niskie cz"stotliwo%ci domi-
nuj! nad ca#ym przekazem. Wychodz! 
naprzód i niemi#osiernie hucz!. Nie jest 
to, bynajmniej, dó# jako%ci Ultrasone ani 
ta)szych Denonów, bo tamten porusza# 
si" szybko, z energi! i werw!, a ten ci!-
gnie si" jak dzie) bez jedzenia. „Mi"kko%& 
brzmienia” w tym wydaniu ma niewiele 
wspólnego z gor!c! %rednic! wzmacnia-
czy lampowych.

By& mo$e niektórzy doceni! wielofunk-
cyjno%& i multimedialno%& AH-NCW500, 
ale osoby kochaj!ce muzyk" wybior!  
z katalogu Denona co% innego.

'HQRQ�*OREH�&UXLVHU�
AH-NCW500

Cena: �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  5 Hz – 37 kHz

Impedancja:  100 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 112 dB

Masa:  295 g

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

'HQRQ�*OREH��

&UXLVHU�$+�1&:����
6ïXFKDZNL�GOD�SRGUöĝQ\FK�WR�SUÚĝQLH�UR]ZLMDMÈF\�VLÚ�VHNWRU�U\QNX��1LNRJR�MXĝ�QLH�G]LZLÈ� 
PRGHOH�]D�SRQDG������]ï��Z\SRVDĝRQH�SR�EU]HJL�Z�QDMQRZV]H�WHFKQRORJLH�� 
7DNL�ZïDĂQLH�MHVW�'HQRQ�*OREH�&UXLVHU��1D�SRNïDG]LH�]QDOD]ï�VLÚ�UHGXNWRU� 
]HZQÚWU]Q\FK�V]XPöZ�ZïDVQHM�NRQVWUXNFML��D�WDNĝH�Z]PDFQLDF]��F]\OL�GUXJL� 
HOHNWURQLF]Q\�JDGĝHW��SR�NWöU\�FRUD]�FKÚWQLHM�VLÚJDMÈ�Z\WZöUF\�VïXFKDZHN��
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Do tego dochodz! nowoczesne roz-
wi!zania, np. aplikacja na urz!dzenia 
przeno%ne, cho& w istocie „Maniaki”  
to purystyczna, klasyczna konstruk-
cja. Uwag" zwracaj! bardzo du$e, 
50-mm przetworniki z materia#u 
w#asnego opracowania – Free 
Edge Nano Fibre. S! to w#ók-
na b"d!ce dzie#em nano-
technologii oraz nauszniki 
z pami"ci! kszta#tu; trzeba 
przyzna&, $e wygodne. 

O audio*lskim rodowo-
dzie, a jednocze%nie po-
%wi"ceniu uwagi trendom 
rynkowym %wiadcz! dwa do-
#!czane kable, wpinane w jedne 
z najbardziej solidnych gniazd (pod 
muszlami) bez wzgl"du na cen". Kabe-
lek do urz!dze) przeno%nych jest do%& 
krótki i zawiera zintegrowany pilot, któ-
rym mo$na regulowa& g#o%no%& i uru-
chamia& funkcje plejera. Drugi przewód  
to audio*lski klejnot: z solidn! izolacj! 
i tekstylnym oplotem. Producent zazna-
cza w ulotce, $e D600 zosta#y zrobione  
z my%l! o iPodach, iPadach i iPhone’ach, 
ale – moim zdaniem – to minimum,  
bo tak dobre s#uchawki zas#uguj! na 
daleko bardziej wyra*nowane (ród#o 
d(wi"ku, jak cho&by wysokiej klasy od-
twarzacz CD i przedwzmacniacz s#u-
chawkowy.

Brzmienie

Denony nawet nie staraj! si" na%lado-
wa& studyjnych konstrukcji. Nie zamie-
rzaj! by& tak neutralne i dok#adne. Nie 
pochylaj! si" z tak! uwag! nad szczegó-
#ami. Powiem wi"cej: nie staraj! si" mó-
wi& prawdy, jak Q701 czy SRH1840. Mó-
wi! to, co ludzie chc! us#ysze& i robi! to 
tak, $e na twarzach kwitnie u%miech. To 
dobrze czy (le? Ani tak, ani tak. To inna 
szko#a, inny klient i inne oczekiwania.  

A w swojej piaskownicy Denon pokazuje 
wielki potencja# i klas".

D(wi"k jest pot"$ny, barwny, nasycony 
sterydami. W odró$nieniu od konstruk-
cji studyjnych – bezpo%redni, skierowa-
ny wprost do %rodka g#owy i efektowny, 
jak tylko by& mo$e. Bas to ju$ nie za-
kres cz"stotliwo%ci, ale kawa#ek muzyki,  
z którego mo$na zrobi& spektakl. Czu&, $e  
50-mm przetworniki maj! si#" jak Ar-
nold w swoich najlepszych latach i unie-
sienie przez nie takich wyzwa), jak so-
lowy album Marcusa Millera, to bu#ka  
z mas#em. Poza tym chyba bardziej po-
doba mi si" dó# Denona ni$ Ultrasone’a, 
mimo jeszcze wi"kszej pot"gi drugiego. 

A dynamika? Najbardziej czaderskie 
kawa#ki Dream -eatre to co%, w czym 
sze%&setki czuj! si" jak ryba w wodzie,  

a s#uchacz mo$e z kolei tylko 
zamkn!& oczy, aby przenie%& si" na 

koncert. Góry jest sporo, ale nie czuje si" 
przesady. Przestrze), jak na s#uchawki 
amatorskie – %wietna, ale szukanie tu ta-
kiej lokalizacji jak w Q701 to… Nie t"dy 
droga. Na tamtych macie znale(& ka$de 
skrzypni"cie krzes#a, tutaj ma Wam opa%& 
szcz"ka. Moim zdaniem, trzeba mie& i to, 
i to. Czyli dwie pary. 

'HQRQ�0XVLF��

0DQLDF�$+�'���

'HQRQ�0XVLF� 
0DQLDF�$+�'���
Cena: �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  5 Hz – 45 kHz

Impedancja:  25 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 105 dB

Masa:  365 g

2FHQD�
Brzmienie:  KL�HQG
-DNRĂÊ�FHQD��� KL�HQG

2G�PQLHM�ZLÚFHM������]ï�REVHUZXMHP\�FLHNDZH�VWDUFLH�SRPLÚG]\� 
NRQVWUXNFMDPL�VWXG\MQ\PL�D�DXGLRğOVNLPL��'ZD�ĂZLDW\�SRND]XMÈ� 
NRQFHQWUDFMÚ�QD�UöĝQ\FK�DVSHNWDFK��'ODWHJR�'����QLH�Z\JOÈGDMÈ�VXURZR�� 
0DMÈ�HOHJDQFNÈ�L�HIHNWRZQÈ�OLQLÚ��D�PDWHULDï\�WR�]�MHGQHM�VWURQ\� 
SODVWLN��WUXGQR�E\ïRE\�]URELÊ�]�PHWDOX�WDN�VNRPSOLNRZDQÈ�IRUPÚ��� 
D�]�GUXJLHM�ļ�PLÚFLXWND�VNöUD�L�SRï\VNXMÈFH��PHWDORZH�DNFHQW\�� 
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O ile 1440 by#y solidnie wykonane  
i mo$na by#o dyskutowa& o ich urodzie, 
tutaj mamy najwy$sz! jako%& i solidno%& 
nie ust"puj!c! Beyerdynamicom T 90.

„Tematem przewodnim” konstruk-
cji pozostaje sparta)ska prostota (mo$e 
nawet posuni"ta dalej ni$ w 1440)  
i funkcjonalno%&, ale materia#y to 
inny %wiat. Pa#!k to dwie meta-
lowe szyny, podbite skórza-
nymi dystansami. Z metalu 
zrobiono tak$e wide#ki, do 
których mocowane s! meta-
lowe muszle z eleganckimi 
kratkami. Prze%wituj! spod 
nich 40-mm przetworniki. 
Jedyny akcent ozdobny to 
dyskretne, b#yszcz!ce ob-
r"cze wokó# siatek. Podusz-
ki s! wymienne (dostajemy 
zapasow! par"), welurowe.  
W komplecie uj"to tak$e sztyw-
ne etui i dwa kable. Tutaj jedna 
uwaga: ten d#u$szy ma oko#o 2 m,  
a to czasami troch" ma#o. Zarówno  
w domu, jak i w studiu przydaj! si" cza-
sem odcinki 3 m. Producent jasno okre-
%la przeznaczenie s#uchawek – do ma-
steringu i ods#uchu najwy$szej jako%ci. 
Na koniec s#owo o wygodzie noszenia. 
Absolutna rewelacja. To chyba najwy-
godniejsze s#uchawki, jakie mia#em na 
g#owie. Pod tym wzgl"dem zostawiaj! 
w tyle nawet Q701 i T 90. Mo$na w nich 
chyba nawet spa&. Jedyny konkurent, jaki 
mi przychodzi do g#owy, to Sennheiser 
HD 600, ale po kilkugodzinnym nosze-
niu wybra#bym jednak Shure’a.

Brzmienie

Je$eli ró$nice w wygl!dzie pomi"dzy 
1440 a 1840 mo$na uzna& za kosme-
tyczne, to w brzmieniu s! kolosalne. 
Ta)sze eksponowa#y wysokie tony, nato-
miast dro$sze s!… bardziej neutralne od  
dziurki w stole. Ze wzgl"du na perfek-
cyjne wyrównanie rejestrów, równowag"  
w pa%mie i ogóln! kultur" grania przy-

pominaj! AKG Q701. O ile 701 to sama 
prawda, T 90 – mikroskop, to o Shure 
mo$na powiedzie&, $e graj! pi"knie. Uj-
muj! muzykalno%ci!. Pozwalaj! si" zre-
laksowa& i s#ucha& muzyki godzinami. 
Nie ma tu lampowego ocieplenia ani wy-
bitnej s#odyczy %rednicy, bo to s#uchaw-
ki dla zawodowców i musz! pokazywa& 
nagranie bez koloryzacji. A je$eli ju$ si" 
ona objawia, to na zasadzie, $e wychodzi-
my od Q701 i dodajemy szczypt" ciep#a  
i mi"kki bas. Ale to ma by& tylko kropka 
nad „i”, jedno ziarnko pieprzu do garnka 
roso#u. 

Precyzja, przestrze), przejrzysto%& i dy- 
namika pozostaj! równie uderzaj!ce. To 
nadal narz"dzie dla zawodowców – do-

k#adne, ale z odrobin! romantyzmu  
i wielkim sercem do muzyki. A tak$e ide-
alna propozycja dla osób, które nie mog! 
si" zdecydowa&: pro czy audio*lskie? 
Podpowiem, $e to chyba kompromis 
bardziej udany ni$ w szczytowych Ultra-
sone’ach. Je$eli w ogóle o kompromisie 
mo$e by& mowa. 1840 to prawdziwa ra-
do%& s#uchania. Muzyka po prostu.

6+85(�65+����

6KXUH�65+����
Cena: �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  RWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  10 Hz – 30 kHz

Impedancja:  65 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 96 dB

Masa:  268 g

2FHQD�
Brzmienie:  KL�HQG
-DNRĂÊ�FHQD��� KL�HQG

3R�NUöWNLP�VSRMU]HQLX�QD�]GMÚFLD�NWRĂ�PRĝH�SRZLHG]LHÊ�� 
ĝH�6KXUH�65+�����L�65+�����WR�WR�VDPR��$OER�SUDZLH�:�ĂZLHFLH�KL�ğ�
ķSUDZLHĵ�UREL�GXĝÈ�UöĝQLFÚ��D�QLXDQVH�Z�EU]PLHQLX�PRJÈ�]DGHF\GRZDÊ� 
R�Z\GDQLX�GZD�UD]\�ZLÚNV]HM�NZRW\��:������L������6KXUHĳD� 
E\Ê�PRĝH�Z\NRU]\VWDQR�WHQ�VDP��W\ONR�LQDF]HM�]HVWURMRQ\� 
SU]HWZRUQLN��VSRMU]HQLH�Z�WDEHOÚ�GDQ\FK�VXJHUXMH��ĝH�WR�MHGQDN� 
RGPLHQQH�NRQVWUXNFMH���DOH�MHĝHOL�VLÚ�ZHěPLH�Z�UÚFH� 
RED�PRGHOH��ZLGDÊ��ĝH�SRFKRG]È�]�UöĝQ\FK�EDMHN��
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Firma opracowa#a kilka rozwi!za) 
technicznych. Pierwszym jest stosowa-
nie membran z tytanu. To lekki i sztywny 
metal, od lat u$ywany w kopu#kach wy-
sokotonowych, wi"c i tutaj powinien si" 
sprawdzi&. Kolejna specjalno%& zak#adu to 
redukcja zak#óce) magnetycznych. Pro-
ducent zapewnia, $e uda#o si" je niemal 
ca#kowicie wyeliminowa&. W Signature 
Pro dopracowano tak$e system S-Logic, 
który z tej okazji otrzyma# dopisek „plus”. 
Chodzi tu o precyzyjne umiejscowienie 
przetworników tak, aby osi!gn!& jak naj-
lepsze ogniskowanie (róde# w przestrzeni 
i naturaln! barw" d(wi"ku. Teoretycznie 
wszystko to mamy w modelu 900, ale  
Signature wygl!da inaczej. 

Ró$nic" wida& tak$e, kiedy si" bierze 
s#uchawki do r"ki. Wszystkie ruchome 
cz"%ci s! spasowane dok#adniej i chodz! 
jak dobrze naoliwiona maszyna. Ma-
teria#y to ju$ przeskok w %wiat luksusu.  
Owszem, pozosta#y plastikowe cz"%ci pa-
#!ka, ale dominuje skóra. Nie byle jaka, 
bo z etiopskiej owcy d#ugow#osej. Fak-
tycznie, bardzo mi#a w dotyku. Obito ni! 
te$ poduszki, wi"c raczej nie b"dziemy 
si" poci&. 

Ze s#uchawkami dostajemy dwa od#!-
czane kable: jeden krótki, z ma#ym  
wtykiem, drugi 3-m z solidnym konek-
torem Neutrika. Oprócz tego w komple-
cie jest tylko etui z twardego plastiku, 
obitego skór!. W odró$nieniu od dzie-
wi"&setek Signature Pro s! wygodne. 
Pomimo zamkni"tej konstrukcji zde-
cydowanie mniej cisn!. Czy$by zas#uga 
owcy z Etiopii? Odda#a $ycie w s#usznej 
sprawie?

Brzmienie

Wra$enia przestrzenne s! niesamowi-
te. System ustawienia przetworników, jak 
wida&, si" sprawdzi#, a jego udoskonale-

nie postawi#o kropk" nad „i”. W zale$-
no%ci od nagrania, mo$emy si" znale(& 
w ma#ym klubie albo w sali koncertowej. 
S#uchawki b"d! po prostu dzia#a& i poka-
$! intencje re$ysera. 

Je$eli chodzi o barw", trudno oczeki-
wa&, aby *rma odesz#a od swojej estety-
ki. Bas jest nadal przeogromny, wszech-
obecny i porusza posadami Ziemi. Ale 
ju$ nie huczy, nie zabarwia reszty, tylko 
dope#nia j! prawdziwie subwooferowo. 
Dynamika – wr"cz porusza powietrzem 
dooko#a nas. Tak wielki, koncertowy 
d(wi"k zrobi wra$enie nawet na muzy-
kach, którzy na scenie sp"dzili pó# $ycia. 
Mimo to jest krystalicznie czysty, co jest 
g#ównie zas#ug! lotnych, aksamitnych, 
ale te$ zdecydowanych wysokich tonów. 
W zasadzie to nadal sposób na sukces 

znany z modelu 900, ale okraszony dale-
ko wi"ksz! przejrzysto%ci!, wywa$eniem 
i kultur!. Signature Pro to s#uchawki 
do%& specy*czne, ale w swojej estetyce 
niedo%cignione. Jestem przekonany, $e 
wiele osób w#a%nie takiego grania szuka. 
Dynamit w czystej formie.

8OWUDVRQH��

6LJQDWXUH�3UR

8OWUDVRQH  

6LJQDWXUH�3UR
Cena: �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  8 Hz – 42 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 102 dB

Masa:  300 g

2FHQD�
Brzmienie:  KL�HQG
-DNRĂÊ�FHQD��� KL�HQG

:�EURV]XU]H�UHNODPRZHM�8OWUDVRQH�PRĝHP\�SU]HF]\WDÊ��ĝH� 
ķWH�VïXFKDZNL�VÈ�RZRFHP�ZLHOROHWQLHJR�GLDORJX�SRPLÚG]\� 
]DZRGRZ\PL�PX]\NDPL�D�HQWX]MDVWDPL�KL�ğĵ��7R�E\�R]QDF]DïR�� 
ĝH�WH�GZD�ĂZLDW\�QDUHV]FLH�VLÚ�VSRWNDï\��F]ÚVWR�PRĝQD� 
RGQLHĂÊ�ZUDĝHQLH��ĝH�GěZLÚNRZF\�URELÈ�QDJUDQLD�GOD�VLHELH� 
L�VDPL�QLH�VïXFKDMÈ�LFK�Z�GRPX���0RĝHP\�VLÚ�ZLÚF� 
VSRG]LHZDÊ�SRïÈF]HQLD�QHXWUDOQRĂFL�]�RGURELQÈ�HIHNFLDUVWZD��
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HD 700 przyje$d$aj! w eleganckim 
pude#ku, którego powierzchnia do z#u-
dzenia przypomina szczotkowane alu-
minium. Wewn!trz, oprócz s#uchawek, 
znajdziemy tylko grube pro*le z g!bki  
i instrukcj" obs#ugi. Spoczywaj!ce  
w takiej oprawie nauszniki wygl!daj! 
imponuj!co, a powagi dodaje im gruby 
przewód z przeciwpancernym oplotem. 
Niektórzy u$ytkownicy HD 600 skar$y-
li si" na k#opoty z wtyczkami od strony 
nauszników. Tutaj nie powinno by& 
tego problemu, ale je$eli tendencja 
si" utrzyma, w HD 900 (je%li si" po-
jawi!) zobaczymy co% na kszta#t sie-
ciówek Shunyaty.

Spodoba#a mi si" mo$liwo%& de-
monta$u poduszek i siatek oddzie-
laj!cych uszy od g#o%ników, t#umio-
ny silikonem pa#!k i detale, takie jak 
logo *rmy odci%ni"te na materia#o-
wych elementach. Wyko)czenie pa-
#!ka i muszli jest przyjemne w dotyku, 
a ich wielko%& oraz zakres regulacji –  
w zupe#no%ci wystarczaj!ce. Na izolacj" 
od zewn"trznego ha#asu nie mamy co 
liczy&, poniewa$ HD 700 to konstrukcja 
otwarta. W futurystycznych muszlach 
zamontowano 40-mm przetworniki usta-
wione do ma#$owin pod k!tem, co ma 
poprawi& wra$enia przestrzenne. Wen-
tylowane magnesy powinny ogranicza& 
turbulencje powietrza, a drgania t#umi 
specjalny stalowy element.

Brzmienie

HD 600 odkrywa#y przed s#uchaczem 
%wiat high-endowego brzmienia. Krysta-
licznie czystego, bezkompromisowo roz-
dzielczego i daj!cego wgl!d w nagranie. 
Min"#o dziesi"& lat, a HD 700 wprawi#y 
mnie w niemal takie samo zdumienie. 
Oferuj! szczegó#owo%& i dynamik" zbli-
$on! do najlepszych s#uchawek, jakie do 
tej pory recenzowa#em.

Mimo g#"bokiego basu, uwaga koncen-
truje si" na %rednich i wysokich tonach, 
zw#aszcza na prze#omie tych zakresów, 
gdzie kryje si" najwi"cej informacji o sze-

lestach i oddechach. HD 700 spra-
wiaj!, $e drobne ró$nice, których do 
tej pory musieli%my szuka& w skupieniu, 
staj! si" naturalne i oczywiste. Tak, jak-
by%my czytali na komputerze tekst napi-
sany ma#! czcionk! i kto% pokaza# nam 
funkcj" powi"kszenia. Dzi"ki ponad-
przeci"tnej rozdzielczo%ci na niektórych 
p#ytach mo$na znale(& szczegó#y, jakich 
nie s#yszeli prawdopodobnie nawet sami 
arty%ci, ale podwójnie irytuj!ce staj! si" 
tak$e ich potkni"cia i b#"dy realizatorów 
nagra). Tych, które brzmi! sucho, p#asko 
i twardo, nie da si" s#ucha& d#ugo.

Barwa HD 700 jest neutralna, a pasmo 
równe, mo$e z ma#! górk! na prze#omie 
%rednich i wysokich tonów. Sennheiser 

nie odcina si" od swoich korzeni. Jego 
wysokie modele wci!$ stawiaj! na szyb-
ko%& i rozdzielczo%&. Nie zmienia tego 
nawet bardzo dobry bas.

6HQQKHLVHU�+'����

6HQQKHLVHU�+'����
Cena: �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  RWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  15 Hz – 40 kHz

Impedancja:  150 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 105 dB

Masa:  270 g

2FHQD�
Brzmienie:  KL�HQG
-DNRĂÊ�FHQD��� KL�HQG

:�SRïRZLH������URNX�GR�VNOHSöZ�WUDğï\�SLHUZV]H�HJ]HPSODU]H�VLHGHPVHWHN��
EÚGÈF\FK�F]\PĂ�Z�URG]DMX�RGFKXG]RQ\FK�+'������1LH�]REDF]\P\�WX�MXĝ����PP�
SU]HWZRUQLNöZ��DOH�L�WDN�SRGRELHñVWZ�MHVW�ZLÚFHM�QLĝ�UöĝQLF��&HQRZR�+'����� 
UöZQLHĝ�SODVXMÈ�VLÚ�]GHF\GRZDQLH�EOLĝHM�V]F]\WX�QLĝ�+'������ 
3RMDZLD�VLÚ�S\WDQLH��F]\�NOLHQW�FKFÈF\�Z\GDÊ�W\OH�SLHQLÚG]\�� 
QLH�Z\MPLH�]�NLHV]HQL�GRGDWNRZ\FK�NLONXVHW�]ïRW\FK��ĝHE\�]DPNQÈÊ� 
WHPDW�QD�GïXJLH�ODWD"�$OH�WR�MXĝ�QLH�QDV]H�]PDUWZLHQLH�
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Jednak, po zapozna-
niu si" ze szczegó#ami, 
cz"sto trac! one rezon i na-
bieraj! szacunku do male)stw. Bo to  
jest faktycznie pomys# na now! ka-
tegori" s#uchawek, a mo$e nawet na  
prze#om.

W stalowych, wykonanych z precyzj! 
szwajcarskich zegarmistrzów miniobu-
dowach zmieszczono trójdro$ny uk#ad 
oparty na dynamicznym przetworniku 
basowym, z dwudro$nym, zintegrowa-
nym i zbalansowanym uk#adem g#o%- 
niczków armaturowych. Wylot komory 
rezonansowej prowadzi do nagwinto-
wanej tulei, na któr! nakr"camy jeden 
z trzech stalowych filtrów (bass boost, 
high boost i reference sound). Trzeba 
koniecznie doda&, $e nie elektronicz-
nych, ale akustycznych. Dopiero wtedy 
zak#adamy silikony (7 par w eleganckim 
pude#eczku, ró$ne rozmiary). Opraco-
wanie tak zaawansowanej konstrukcji 
trwa#o zapewne lata, a wykonanie to ju$ 
kosmiczna technologia, bo wszystko jest 
malutkie. Ale trwa#e, bo ze stali i nawet 
mocowanie kabla daje wiar", $e przez 
lata nic si" nie przetrze. 

Etui to skórzany portfelik, idealnie 
opracowany. Jak? Niech to b"dzie nie-
spodziank! dla posiadacza. S#uchawki 
le$! w uszach jak przyklejone. Jedyn! 
wad! jest brak przej%ciówki na du$y 
jack w zestawie. My%l", $e AKG powinna  
to nadrobi&, bo nie ka$da pasuje (przy-
leganie styków), a niewykluczone, $e 

3R�RWZDUFLX�SXGHïND�ZLG]LP\�WDMHPQLF]H�EODV]NL��SRUWIHOLN�L�LQQH�G]LZQH�GURELD]JL��
.LHG\�VLÚ�GRNïDGQLH�]DSR]QDP\�]�MHJR�]DZDUWRĂFLÈ��Z�JïRZLH�]DF]\QD�VLÚ�NUÚFLÊ��
'ïXJR�F]HNDOLĂP\�QD�ĠDJRZLHF�$.*��:V]\VF\�P\ĂOHOL��ĝH�Z�JORULL�FKZDï\� 
SRMDZL�VLÚ�QDVWÚSFD�.������7\PF]DVHP�QD�ZLHĂÊ��ĝH�EÚGÈ�WR� 
VïXFKDZNL�GRXV]QH��ZLHOH�RVöE�SRP\ĂODïR��]ZDULRZDOL��

$.*�.����,

AKG�.����,
Cena: �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  10 Hz – 30 kHz

Impedancja:  8 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 125 dB

Masa:  10 g

2FHQD�
Brzmienie:  KL�HQG
-DNRĂÊ�FHQD��� KL�HQG

kto% zechce pos#ucha& muzyki z do-
brego (ród#a. Mo$e nawet znajdzie si" 
d(wi"kowiec, który zapragnie pod#!czy& 
K3003I do sto#u. 

Brzmienie

Ma#e AKG graj! nie gorzej od Q701. 
Zwa$cie jeszcze raz na te s#owa: nie go-
rzej od jednych z najlepszych s#uchawek 
studyjnych w pe#nym rozmiarze. A to 

jest wzorcowa przestrze), wojsko-
wa precyzja, wymarzona neutralno%&  

i dok#adno%& narz"dzia dla profe-
sjonalistów. Robota nad %cie$kami  
i mastering tym s#uchawkom niestrasz-
ne. Barwa jest perfekcyjnie natural- 
na; mo$na spokojnie porównywa& forte-
pian na $ywo z tym z dziurki w dobrym 
preampie (bo przecie$ nie iPodzie).  
B"dzie ró$nica, ale mniejsza ni$ w przy-
padku T 90.

K3003I maj! jeszcze jedn! zalet". 
Przybli$aj! si" o krok do oczekiwa) 

tzw. rynku amatorskiego. Wed#ug 
niektórych osób K701 maj! 
troch" za ma#o basu. Oczywi-

%cie, ci ludzie w katego-

riach obiektywnych 
nie maj! racji, ale co im 
zrobisz, je$eli tak lubi! i s!  

w wi"kszo%ci? Dobry d(wi"kowiec 
leciutko „dopali” ten zakres i b"-

dzie OK. I tak robi! K3003I. Daj! mi-
nimalnie wi"cej do#u, troch" ocieplaj! 
%rednic" i przez to s!… fenomenalne 
do s#uchania muzyki w ka$dej sytuacji.  
A wi"c dla „normalnego s#uchacza” b"d! 
lepsze ni$ 701! Nie wiedzia#em, $e to si" 
da zrobi&… 

AKG K3003I to obecnie najlepsze s#u-
chawki dokana#owe na %wiecie. Dalsze 
wywody s! zb"dne.
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Oprócz wyposa$enia dodatkowego, bo 
do dwóch kabli, etui oraz przej%ciówki 
do#!czono mi#y i, wbrew pozorom, 
przydatny gad$et – metalowy, 
sk#adany stojak. Taki, jak do 
prezentacji w *rmowych salo-
nach Denona. Ale czy to wy-
starczy, by uzasadni& ró$nic"  
w cenie? Niektórzy powie-
dz!, $e tak, bo za wersje spe-
cjalne, cho&by z mahonio-
wymi wstawkami, p#aci si" 
s#ono i w#a%nie one iden-
ty*kuj! ludzi bogatych,  
o wyj!tkowych oczekiwa-
niach. To prawda, ale zdro-
wy rozs!dek spowoduje, $e 
znakomita wi"kszo%& pozo-
stanie przy ta)szej wersji. Mo$e 
wi"c trzeba szuka& w technicznych 
szczegó#ach? 

O nich jednak niewiele wiadomo 
oprócz tego, $e dro$sze s#uchawki maj! 
mocniejsze magnesy neodymowe – prze-
twornik pozostaje ten sam. Druga ró$ni-
ca to indywidualnie strojone drewniane 
muszle. A to ju$ mo$e mie& spory wp#yw 
na d(wi"k, bo przecie$ wykonanie pud#a 
rezonansowego w przypadku gitary czy 
skrzypiec jest „do%& istotne”. W ka$dym 
razie, na pytanie, czy warto dop#aci&, od-
powie tylko ods#uch.

Brzmienie

Dla osób, które nie przywi!zuj! wagi do 
jako%ci d(wi"ku, ró$nica b"dzie niedu$a 
albo niezauwa$alna. Ale te$ s#uchawki za 
ponad 5000 z# nie s! skierowane do lu-
dzi, którym jest wszystko jedno. Potrzeba 
troch" czasu, aby zauwa$y&, gdzie tkwi! 
dodatkowe atrakcje, oferowane przez 
+agowiec. Mo$na powiedzie&, $e niemal 
wsz"dzie, ale jest to przys#owiowy w#o-
sek. Najwa$niejsze wydaj! si": przestrze) 
i szczegó#owo%&. Ta pierwsza jest troch" 
obszerniejsza i lepiej uporz!dkowana. 
To s#ycha& tylko w dobrych nagraniach  

i raczej nie na iPhonie. 
Podobnie ze szczegó#o-
wo%ci!. To te$ nie przeskok o klas", tyl-
ko odrobin" wi"ksza swoboda, lekko%&  
w pokazaniu detali. Je$eli chodzi o dyna-
mik", to nie zauwa$y#em post"pu, nato-
miast rysunek basu wydaje si" dok#ad-
niejszy, bardziej zwarty i konturowy. 

Sam d(wi"k to identyczna estetyka: 
du$y, masywny i efektowny. Zdecydowa-
nie dla osób, które ponad studyjn! do-
k#adno%& i neutralno%& stawiaj! wiatr we 
w#osach i koncertowe szale)stwo. Dro$-
szy model jest tylko troch" bardziej… 
studyjny. Ale ró$nica, nawet dla wyro-
bionego ucha, jest niewielka.

Na pytanie, czy warto dop#aci&, odpo-
wiem: to zale$y, kto ma dop#aca&. Osoba 
my%l!ca tylko w kategoriach racjonal-
nych i licz!ca z#otówki nie powinna tego 
robi&. Natomiast bezkompromisowy 

mi#o%nik Denona (a jest 
co lubi&) – koniecznie. Dla 

%wi"tego spokoju, bo D7100 s! 
lepsze. O ile? 10 %? Dwa centymetry? 

Pó#torej sekundy? Jakie to ma znacze-
nie? To jest najlepszy Denon i koniec. 
Wytrawni koneserzy s! w stanie zap#aci&  
o 100 % wi"cej pieni"dzy za 10 % wi"cej 
klasy. Podobno to ostatnie zdanie robi 
ogromne wra$enie na kobietach… Radz" 
zapami"ta&.

'HQRQ�0XVLF��

0DQLDF�$+�'����

'HQRQ�0XVLF�0DQLDF�
$+�'����
Cena: �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWH
Pasmo przenoszenia:  5 Hz – 45 kHz

Impedancja:  25 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 105 dB

Masa:  365 g

2FHQD�
Brzmienie:  KL�HQG
-DNRĂÊ�FHQD��� KL�HQG

3DWU]\P\�QD�]GMÚFLD��WDEHOÚ�GDQ\FK�WHFKQLF]Q\FK�LĮ�&]\ĝE\�WR�E\ïD� 
SRGUDVRZDQD�ZHUVMD�$+�'���"�1D�SLHUZV]\�U]XW�RND�RED�PRGHOH� 
UöĝQLÈ�VLÚ�W\ONR�GHWDODPL��0HWDORZ\�SDïÈN�]DPLDVW�SODVWLNRZHJR�� 
GUHZQLDQH��PDKRQLRZH��REXGRZ\�PXV]OL��OHSLHM��GRNïDGQLHM� 
L�SRGZöMQLH��SU]HV]\WH�SRGXV]NL�WR�Z�]DVDG]LH�ZV]\VWNR��FR�ZLGDÊ��

6ïXFKDZNL SRZ\ĝHM������]ï
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W Grado wszystko jest z natural-
nych materia#ów. Plastik to tylko 
kostki, w których tkwi! pr"ty mo-
cuj!ce, ci"$kie jak sumienie mor-
dercy, nauszniki. 

Metalowy pa#!k pokryto skó-
r!. Z zewn!trz nauszników wi-
dzimy kraty ze stalowej siatki,  
a za nimi przetworniki Grado. 
Je$eli jaki% producent u$ywa 
szlachetnego gatunku drew-
na, to je eksponuje. Tymczasem  
w PS1000 komory akustyczne zro-
biono z tego materia#u i ukryto pod 
ma#o efektownymi g!bkami. Kable, 
grube jak przewód od odkurzacza, nie 
s! od#!czane i wychodz! wprost z na-
uszników, a potem #!cz! si" w jeden, do 
spawarki. Do%& krótki, bo zaledwie pó#-
torametrowy. Ale John Grado wie, $e 
to za ma#o i do#!cza 6-metrowy 
przed#u$acz. 

Wi"cej prezentów nie ma. Ani fu-
tera#u, ani przelotki na ma#y jack. Na 
PS1000 nie s#ucha si" muzyki z iPoda, 
bo to (ród#o dla m#odzie)ców, którzy 
bawi! si" telefonami, w $yciu nie spo-
tkali dobrze nagranej muzyki i, para-
frazuj!c Franka Zapp", nie poznaliby 
jej, nawet gdyby podesz#a i kopn"#a ich  
w d….. Ot, ca#a *lozo*a *rmy. 

Brzmienie

Tych s#uchawek si" nie s#ucha, jak… 
s#uchawek. Bardziej przypomina to sy-
tuacj" z kolumnami. Mamy dystans, nic 
nam nie siedzi w g#owie i przez to uni-
kamy z#udzenia, jakby kto% nam pompo-
wa# decybele mi"dzy oczy. Nie b"dzie tu 
masywno%ci i czadu à la Denon ani basu 
Ultrasone. Na pierwszy rzut ucha szczy-
towe Grado graj! zwyczajnie. Mimo to 
wci!gamy si" w s#uchanie i szybko przy-
chodzi re+eksja, $e d(wi"k ma zalety s#u-
chawek, natomiast jest pozbawiony wi"k-
szo%ci ich wad.

Na pocz!tek precyzja. Mo$na robi& 
mastering równie dobrze jak na Q701, 

a jednocze%nie jest kultura szczytowego 
Shure’a. I co% z Denona, a tak$e z Beyera. 
I znowu – wszystko brzmi zwyczajnie, 
dopóki nie wejdzie gitara solo, bo wtedy 
ka$de drgni"cie struny s#ycha& osobno. 
Jest masa, ciep#o, przejrzysto%&, a nic nie 
k#uje w uszy, nie wierci dziury w g#owie. 
Do tego d(wi"ku trzeba si" przyzwycza-
i&. To podobno trudne, ale w drug! stro-
n" ju$ kompletnie nie idzie. PS1000 nie 
izoluj! od %wiata. Przy %redniej g#o%no%ci 
wszyscy rozpoznaj! piosenki, których 
s#uchamy. Konstrukcja otwarta jak wrota 
od stodo#y.

Grado wcale nie s! ci"$kie. S! leciutkie 
jak piórko. Dobre g#o%niki wa$! czasem 
nawet 100 kg/para. No to za#ó$cie je na 

g#ow"… Tylko jedna pro%ba: nie pod#!-
czajcie ich do iGrajka i nie mówcie, $e 
co% Wam nie pasuje. Dobry *lm kinowy 
na 15 calach i zintegrowanych g#o%nicz-
kach to te$ podobno prze$ycie, ale na 
szcz"%cie nie wszyscy tak uwa$aj!.

Klasa to „bywanie” tam, gdzie trzeba  
i z kim trzeba.
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Cena: �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  RWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  5 Hz – 50 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 98 dB

Masa:  710 g

2FHQD�
Brzmienie:  KL�HQG
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