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 g!szczu symboli mo"na  
si# pogubi$, ale niedawno  
w ofercie niemieckiej fir-

my pojawi%y si# dwa modele, którym nie 
przydzielono oznacze& liczbowych.

Pierwszy z nich to Amperior – s%u-
chawki bazuj!ce na HD 25, którym 
zreszt! w tym roku stukn#%o 25 lat. Jest 
powód do 'wi#towania i wydawa%o si#, 
"e Amperior b#dzie jedynym modelem 
Sennheisera z nazw! zamiast symbolu. 
Nied%ugo potem firma zaprezentowa-
%a jednak Momentum, które – zdaje 
si# – nie maj! "adnego utytu%owanego 
przodka.

Budowa
O tym, "e mamy do czynienia z pro-

duktem wysokiej klasy, dowiadujemy 
si#, jeszcze zanim ujrzymy s%uchawki 
na w%asne oczy. Opakowanie jest god-
ne luksusowego przedmiotu. W twar-

dym pude%ku kry%o si# eleganckie etui 
zapinane na suwak. Dopiero w nim 
spoczywa%y s%uchawki, otoczone mi#k-
kim materia%em tak, "e podczas trans-
portu nie obija%y si# o futera% nawet  
w minimalnym stopniu. Pod mocowa-
n! na rzep przykrywk! umieszczono 
zapasowy przewód i przej'ciówk# z ma-
%ego na du"y wtyk. Samo etui równie" 
spoczywa%o w g!bkowych wyt%oczkach. 
Takiej oprawy nie maj! nawet niektóre 
s%uchawki za 2000–3000 z%.

Pa%!k wykonano z jednego kawa%-
ka metalu. Na ko&cach wyci#to w nim 
prowadnice, po których suwaj! si# same 

nauszniki, a 'rodkow! cz#'$ obito skór!. 
Dzi#ki tak prostej konstrukcji Momen-
tum s! stosunkowo lekkie. Chyba nie 
b#dzie przesad! stwierdzenie, "e to jed-
ne z niewielu s%uchawek, które tak samo 
dobrze nadaj! si# na spacer, jak i do od-
s%uchu w domowym zaciszu. A je'li nasz 
dom z jakich' wzgl#dów przestanie by$ 
owym zaciszem, zamkni#ta konstrukcja 
Momentum pozwoli si# troch# odizolo-
wa$ od otoczenia.

Przewód z przyciskami steruj!cymi  
i mikrofonem to znak, "e s%uchawki za-
projektowano g%ównie jako sprz#t prze-
no'ny. Kolejnym m!drym rozwi!zaniem 
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jest wtyk z przegubem umo"liwiaj!cym 
ustawienie kabla równolegle albo pro-
stopadle do samej ko&cówki. Przewód 
wchodzi do lewego nausznika, a je"eli 
komu' nie potrzeba metalowego pilota, 
mo"e go wymieni$ na ten z pokrowca. 
Wystarczy delikatnie przekr#ci$ wtycz-
k# w miejscu, w którym spotyka si# ona 
z nausznikiem, a nast#pnie poci!gn!$  
i wymieni$ kabel.

Wszystkie elementy s! spasowane 
ciasno, co daje przyjemne wra"enie so-
lidno'ci wykonania. Przetworniki maj! 
'rednic# 40 mm i neodymowe magnesy. 
Nauszniki sun! po metalowych prowad-
nicach g%adko, jak pokrywy high-endo-
wych odtwarzaczy CD. Perfekcja!

S%uchawki s! dost#pne w widocz-
nym na zdj#ciach kolorze br!zowym 
z czarnymi skórzanymi wstawka-
mi, a tak"e czarnym z czerwonymi 
wstawkami – to model Momentum 
Black.
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Sennheisery imponuj! dynami-

k! i ch#ci! grania. Niezale"nie od 
repertuaru mamy wra"enie, "e a" 
rw! si# do pracy; chc! gra$ mocniej  
i szybciej. Kiedy sko&czy si# p%yta,  
zachowuj! si# niemal jak podekscytowa-
ny pies, który merdaj!c ogonem przy-
niós% nam patyk. „No rzu$ jeszcze raz, 
prosz#, prosz#, rzu$!” A poniewa" 
ich entuzjazm bardzo %atwo nam 
si# udziela, w%!czamy kolejn! p%yt#  
i frajda zaczyna si# od nowa. Trud-
no jest przesta$ si# z nimi bawi$ 
i zacz!$ ocenia$ brzmienie pod 
k!tem audiofilskich parametrów, 
bo to tak, jakby przesta$ je(dzi$ 
Nissanem GT-R po torze wy'ci- 
gowym, zatrzyma$ si# na poboczu  
i mierzy$ ilo'$ miejsca w baga"- 
niku.

Bez sensu, ale szybko to zrobi#. 
Równowaga tonalna nie jest, moim zda-
niem, zachwiana. Jedynie niskie tony s! 

lekko podkr#cone, ale czy jest to efekt 
ilo'ciowy, czy mo"e wra"enie pot#gi 
wynika z g%#bi, a jeszcze bardziej – wy-
kopu niskich tonów? Najwa"niejsze jest 
tu uderzenie, a bas nie leje si# hektoli-
trami. Przejrzysto'$ i stereofonia – baj-
ka. Wysokie tony s! d(wi#czne i pe%ne 
blasku, a wokale czytelne i bezpo'red-
nie. S%uchawki lubi! gra$ g%o'no, ale 
pokaza%y swoje zalety nawet w trakcie 
cichego ods%uchu z iPoda.

Momentum bardzo lubi! gra$. Ka"d! 
muzyk#, ze wszystkim i w ka"dych wa-
runkach. Do tego s! 'wietnie wykonane 
i wydaj! si# nawet bardziej ekskluzywne, 
ni" wskazywa%aby ich cena. Wy%!czaj!c 
je z gniazdka i zdejmuj!c z g%owy, od-
nosi%em wra"enie, "e sprawiam im przy-
kro'$. Dlatego zastanawiam si#, w jaki 
sposób je uratowa$. Na mojej g%owie 
naprawd# s! szcz#'liwsze ni" na pó%ce  
w magazynie.
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Za%ó"cie te s%uchawki na g%ow# i po-

wiedzcie, "e si# ze mn! nie zgadzacie. 
Prze$wiczy%em Momentum na wielu 
urz!dzeniach i moje obserwacje zawsze 
si# powtarza%y. Tak udany produkt za-
s%uguje na wyró"nienie.
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