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ie jest to bynajmniej informa- 
cja o wynalezieniu wehiku!u cza-
su, lecz pobie"ny opis okolicy,  

w której siedzib# ma Grado. Za jedn$  
z niepozornych ceglanych fasad ta amery-
ka%ska wytwórnia produkuje s!uchawki 
oraz wk!adki gramofonowe. 

Na Brooklynie czas stan$! w miejscu nie 
tylko na ulicy, ale te" w siedzibie &rmy. 
Niemal wszystkie modele (poza s!uchaw-
kami iGrado przeznaczonymi do sprz#tu 
przeno'nego) wykonywane s$ na miejscu 
przez zespó! do'wiadczonych techników 
z u"yciem maszyn pami#taj$cych jeszcze 
prezydentur# Harry’ego Trumana. Jedyne 
wp!ywy Chi%czyków na proces produk-
cyjny widoczne s$ w porze lunchu, gdy 
na sto!ach l$duj$ potrawy przyniesione  
z pobliskiej jad!odajni. Nie przeszkadza to 
jednak Grado konkurowa( z takimi po-
tentatami, jak AKG czy Sennheiser.

Obecnie oferta s!uchawek Grado sk!a-
da si# z kilkunastu modeli amatorskich  
i dwóch profesjonalnych. Na samym szczy-
cie cennika stoj$, do niedawna samotne, 
PS 1000, przeznaczone dla studiów na-
graniowych i najbardziej wymagaj$cych 
audio&lów. Kilka miesi#cy temu do!$czy-
!y do nich nieco ta%sze PS 500. Wed!ug 
zapewnie% producenta oferuj$ podobne 
walory brzmieniowe za mniej ni" po!ow# 
ceny modelu )agowego.

Budowa 
S!uchawki Grado kojarz$ si# zazwyczaj 

z mahoniowymi muszlami i nie inaczej 
jest w przypadku PS 500. Wytoczone ze 
szlachetnego drewna tuleje zamkni#to  
w puszkach ze stopu metali lekkich. Za-
bieg mia! na celu popraw# sztywno'ci oraz 
redukcj# wibracji obudów. Umieszczone 
wewn$trz tulei przetworniki wykonano 
z wykorzystaniem metali ziem rzadkich 
oraz z!ota. Przed zamontowaniem s$ pa-
rowane z dok!adno'ci$ do 0,05 dB. Muszle 
trzymaj$ si# pa!$ka za po'rednictwem sta-
lowych drutów. Rozwi$zanie to, stosowa-
ne przez Grado od lat, pozwala dopasowa( 
s!uchawki do ka"dego rozmiaru g!owy. 

Pa!$k zrobiony z paska spr#"ystej blachy 
obci$gni#to mi#ciutk$ skór$.

Bardzo gruby kabel biegn$cy od s!u-
chawek kryje pi#tna'cie osobno ekrano-
wanych drucików. Pomimo du"ego prze-
kroju jest zaskakuj$co gi#tki. Na ko%cu 
przymocowano 6,3-mm wtyczk#. O przej-
'ciówk# na ma!y jack trzeba si# postara( 
samemu. Pomys! pod!$czania PS 500 do 
empetrójki uwa"am jednak za chybiony; 
z dwóch powodów. Po pierwsze, ci#"ki 
kabel z masywn$ wtyczk$ i dodatkow$ 

przej'ciówk$ pr#dzej czy pó*niej wy!a-
mie gniazdko w odtwarzaczu. Drugi po-
wód wynika z budowy przetworników. 
PS 500 maj$ konstrukcj# otwart$, przez 
co nie izoluj$ s!uchacza od odg!osów ze-
wn#trznych. Dzia!a to, niestety, w dru-
g$ stron# i mimowolnymi uczestnikami 
koncertów staje si# najbli"sze otoczenie, 
cz#sto wbrew swej woli. Mo"na z PS 500 
korzysta( w cichych pomieszczeniach, np. 
w czasie nocnych sesji ods!uchowych, gdy 
reszta rodziny zapada w b!ogi sen, jednak 
s!uchanie za ich po'rednictwem muzyki 
na dworze zwyczajnie mija si# z celem.
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Zanim zacz$!em w!a'ciwe ods!uchy, 
porówna!em PS 500 z Sennheiserami HD 
600. Wprawdzie s$ o po!ow# ta%sze, jed-
nak mo"liwo'ci niegdysiejszych )agow-
ców z Wedemark wykraczaj$ poza ramy 
wyznaczone cen$.

Najpierw komfort noszenia. Za!o"enie 
HD 600 to jak zanurzenie si# w pullma-
nowskie kanapy Mercedesa S600. Prze-
siadka na Grado przypomina!a zmian# 
'rodka lokomocji z luksusowej limuzy-
ny na starego Harleya: sztywno, twardo, 
g!o'no i wieje w uszy. Ku memu zasko-
czeniu, po d!u"szym czasie nie odczu!em 
najmniejszego dyskomfortu; w pewnym 
momencie przesta!em nawet zwraca( na 
s!uchawki uwag#. Natomiast na pocz$tku 
ods!uchów popad!em w nie lada konster-
nacj#.  

PS 500 pod!$czone bezpo'rednio do 
odtwarzacza zagra!y beznadziejnie, jak 
tania chi%szczyzna ze sklepu komputero-
wego. Niezra"ony niepowodzeniem pod-
pi$!em je do wyj'cia s!uchawkowego we 
wzmacniaczu, lecz sytuacja nie uleg!a ra-
dykalnej poprawie. Ryzykuj$c uszkodze-
nie gniazda s!uchawkowego si#gn$!em po 
odtwarzacz mp3, ale i ta droga okaza!a si# 
'lepym zau!kiem. 32 omy robi$ swoje. To 
ju" niska impedancja, zwiastuj$ca trud-
no'ci z wysterowaniem. Na szcz#'cie wraz 
ze s!uchawkami dystrybutor dostarczy! 
przedwzmacniacz Grado RA1. Po pod!$-
czeniu do niego PS 500 mój 'wiat zrobi! 
pot#"nego &ko!ka. 

Na rozgrzewk# s!uchawki Grado bez-
lito'nie rozprawi!y si# z Sennheiserami. 
Cho( HD 600 s$ uznawane za mistrzów 
przejrzysto'ci, w porównaniu z PS 500 
zagra!y bez "ycia, z w$t!ym basem i zam- 
glon$ gór$ (zamulone HD 600? +wiat si# 
ko%czy!). Ameryka%skie nauszniki do-
s!ownie zmia"d"y!y wspomnienia po naj-
lepszych s!uchawkach, jakich przysz!o mi 
do tej pory u"ywa(. 

Brzmienie PS 500 pod!$czonych do &r-
mowego przedwzmacniacza jest niewia-
rygodne. Neutralne, nieprawdopodobnie 
detaliczne, ze 'wietn$ mikrodynamik$, 
ods!aniaj$ wszystkie d*wi#ki nagrane na 
p!ytach. Grado nie upi#kszaj$ przy tym 
rzeczywisto'ci, lecz staraj$ si# zachowa( 
maksimum zdrowego rozs$dku. Np. s!u-
chaj$c p!yt z muzyk$ organow$, spodzie-
wa!em si# przepot#"nego basu schodz$-
cego do samego progu s!yszalno'ci, a tu 
&ga z makiem. Owszem, bas by! mocny  
i g!#boki, ale w przeciwie%stwie do ko-
lumn nie mia!em przed sob$ s!upa wibru-
j$cego powietrza. No bo i sk$d. Z drugiej 
strony, gdy na tacce odtwarzacza z maso-
chistyczn$ przyjemno'ci$ po!o"y!em kr$-
"ek „Bursting Out” Jethro Tull, zamiast 
rozpaczliwego rz#"enia dosta!em kawa! 
solidnego rocka. Nie by! mo"e audio&l-
skiej jako'ci, ale da!o si# go s!ucha( bez 
obrzydzenia. 

Przy tej okazji ukazana zosta!a druga 
zaleta PS 500, a mianowicie uniwersalno'( 
repertuarowa. S!uchawki Grado sprawdz$ 
si# dos!ownie w ka"dym rodzaju muzyki. 
Po przej'ciu jazdy obowi$zkowej (klasyka, 
jazz, rock) odtwarza!em losowo wybrane 
p!yty. I tak w tej niekonwencjonalnej li'cie 
przebojów obok Jordi Savalla graj$cego 
Mozarta wyst$pi! Rammstein, po nich 
Pink Floydzi, Cafe Zimmermann z „Kon-
certami Brandenburskimi”, Walter Trout  
i Cassandra Wilson. Za ka"dym razem 
s!uchawki gra!y tak, jakby w!a'nie tra&!y 
na swojego ulubionego wykonawc#.
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Grado PS 500 daj$ niesamowit$ przy-
jemno'( ze s!uchania. W po!$czeniu z &r-
mowym wzmacniaczem RA1 wyznaczaj$ 
poziom, do którego zbli"a si# niewiele 
konstrukcji w 'wiecie, a ju" z pewno'ci$ 
nie za takie pieni$dze. Wprawdzie kom-
plet nie kosztuje torby 'liwek, ale trudno 
sobie wyobrazi( lepiej wydane pieni$dze 
na zestaw s!uchawkowy.
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