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Test s!uchawki

Odtwarzacz: Primare CD31
Wzmacniacz 
s!uchawkowy: Pro-Ject Head Box SE II
Interkonekt: Argentum SCG-6/4E Silver 
Listwa sieciowa: Philips Power Squid
Kable sieciowe: DIY
Stolik: Ostoja T4

S!uchawki to bilet do intymnego 
Êwiata dêwi´ków. Dla jednych 
– sposób odci´cia si´ od Êwiata 
zewn´trznego; dla innych – najtaƒsza 
metoda uzyskania audiofilskiego brzmienia. 
S!uchawki kosztujàce tyle, 
co Êredniej klasy kolumny to ju˝ hi-end. 
Trzeba tylko zaakceptowaç specyficznà przestrzeƒ, 
bo dêwi´k jest zwykle emitowany wprost do g!owy.
W tym teÊcie nie interesujà nas s!uchawki 
do iPoda, bezprzewodowe czy aktywnie 
redukujàce szum ulicy. Sprawdzimy tylko du˝e 
nauszniki do s!uchania muzyki w domowym zaciszu. 
18 modeli w ró˝nych cenach, czyli dla ka˝dego coÊ mi!ego.

Tomasz Karasiƒski

Muzyka 
na g!owie

System

S!uchawki to bilet do intymnego 
Êwiata dêwi´ków. Dla jednych 
– sposób odci´cia si´ od Êwiata 
zewn´trznego; dla innych – najtaƒsza 
metoda uzyskania audiofilskiego brzmienia. 
S!uchawki kosztujàce tyle, 
co Êredniej klasy kolumny, to ju˝ hi-end. 
Trzeba tylko zaakceptowaç specyficznà przestrzeƒ, 
bo dêwi´k jest zwykle emitowany wprost do g!owy.
W tym teÊcie nie interesujà nas s!uchawki 
do iPoda, bezprzewodowe czy aktywnie 
redukujàce szum ulicy. Sprawdzimy tylko du˝e 
nauszniki do s!uchania muzyki w domowym zaciszu. 
18 modeli w ró˝nych cenach, czyli dla ka˝dego coÊ mi!ego.

Muzyka 
na g!owie
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W katalogu Panasonica znajdzie-
my wiele modeli s!uchawek,
poczàwszy od dousznych

pche!ek i lekkich klipsów, a skoƒczyw-
szy na bezprzewodowych he!mofonach
i zamkni´tych nausznikach dla zawo-
dowców; g!ównie DJ-ów. 

Wiele ma obrotowe muszle, co
umo˝liwia ods!uch jednym
uchem. Jakie miejsce w kata-
logu zajmujà RP-HTF300,
niestety si´ nie dowiemy,
poniewa˝… ich tam nie
ma. Mo˝e do testu wy-
s!ano s!uchawki, które
oficjalnie nie wesz!y
jeszcze do sprzeda˝y, 
a mo˝e po prostu kata-
log na stronie interneto-
wej jest rzadko aktuali-
zowany? Tak czy inaczej, in-
formacji trzeba szukaç gdzie
indziej.

Zacznijmy od opakowania. Wy-
glàda z lekka tandetnie. Same
s!uchawki równie˝ luk-
susem nie grzeszà, ale 
w tej cenie nie oczekujmy
cudów. 

Obrazek na pude!ku pokazuje, ˝e mo˝na
s!uchaç tylko jednego nausznika, ale nie
tak, jakby to sobie wyobra˝ali DJ-e. Muszle
nie obracajà si´ o 180 stopni, wi´c do pracy
w dyskotece RP-HTF300 idealne nie b´dà. 

Przy normalnym ods!uchu okazujà si´
jednak wygodne. A to za sprawà du˝ych 
i mi´kkich poduszek, a tak˝e gumowego
paska na górze pa!àka, który w niewielkim
stopniu, ale jednak si´ rozciàga i zapewnia
uczucie przyjemnej mi´kkoÊci. Nacisk na
g!ow´ jest niewielki. Szybko mo˝na zapo-
mnieç, ˝e siedzimy w s!uchawkach.

Zastosowano przetworniki o Êredni-
cy 40 mm. Kabla chyba nikomu nie za-
braknie – 4 metry. Izolacja od ha!asu –
s!abiutka.

Brzmienie
Czasem ju˝ w pierwszych sekundach

ods!uchu mo˝emy powiedzieç, ˝e jest do-
brze. Tutaj odwrotnie – od razu wiado-
mo, ˝e coÊ nie gra. Brzmienie jest st!u-
mione i ciemne. Wysokie tony od czasu
do czasu si´ odzywajà, ale tak cicho, jakby
zaraz mia!y zniknàç. W zakresie Êrednicy

dêwi´k pozostaje przy-
ciemniony i matowy. Tylko bas gra

mniej wi´cej tak, jak powinien, ale to mar-
na pociecha.

Po przesiadce na inne, poprawnie
brzmiàce s!uchawki, czujemy si´ tak, jak-
by ktoÊ wyjà! nam z uszu wat´ albo jakby-
Êmy si´ wynurzyli spod wody.

Konkluzja
Ci´˝arne kobiety zastanawiajà si´, jak

ich dziecko odbiera dêwi´ki z otoczenia.
Chyba w!aÊnie tak.

Test s!uchawki do 150 z!

Panasonic 
RP-HTF300

B eyerdynamica mi!oÊnikom s!u-
chawek przedstawiaç nie trzeba.
Spodziewa!em si´, ˝e katalog 

b´dzie istnà kopalnià modeli do testu,
ale pojawi! si´ pewien problem. Firma
nie wymienia oferty cz´sto, a wiele 
dobrze znanych s!uchawek pozostaje 
w produkcji bez zmian. Na przyk!ad
DT990Pro, recenzowane w HFiM 9/02,
dziÊ sà dok!adnie takie same. Z trudem
wybra!em dwa modele, których jeszcze
nie testowaliÊmy i jeden po face-liftingu.

DT235 nale˝y do serii Trendline. 
S!uchawki sà ma!e i lekkie. Pa!àk to 
kawa!ek plastiku, a funkcj´ dopasowania
do rozmiaru g!owy pe!ni wyciàgany 
pasek. Muszle lekko si´ obracajà do
przodu i do ty!u. Poduszki sà mi´kkie 
i przyjemne, ale niewielkie. W!aÊciwie,
trudno zakwalifikowaç DT235 jako na-
uszne lub wokó!uszne. To coÊ pomi´-
dzy, ale nosi si´ je wygodnie. Przewód
wychodzàcy z lewego nausznika zakoƒ-
czono ma!ym jackiem, do którego od 
razu przypi´to przejÊciówk´. Choç 
konstrukcja jest zamkni´ta, t!umienie
zewn´trznych dêwi´ków okaza!o si´ 
znikome. JeÊli chcecie si´ odgrodziç od

Panasonic 
RP-HTF300
Dystrybucja: Panasonic
Cena: 149 z!

Dane techniczne

Konstrukcja: zamkni´ta
Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 27 kHz
Impedancja: 22 !
SkutecznoÊç: 102 dB
Masa: 220 g

Ocena

NeutralnoÊç: !!!!!
Dynamika: ""!!!
Stereofonia: ""!!!
PrzejrzystoÊç: !!!!!
MuzykalnoÊç: "!!!!
Bas: """!!
Brzmienie: "!!!!
JakoÊç/cena: ""!!!

Audio Technica to jeden z naj-
wi´kszych producentów wk!adek
gramofonowych, mikrofonów 

i s!uchawek. Za!o˝ona w 1962 roku,
znacznà cz´Êç oferty kieruje do zawo-
dowców. Podobnie zresztà jak AKG, Be-
yerdynamic czy Sennheiser. W katalogu
mo˝na znaleêç w!aÊciwie wszystko: s!u-
chawki douszne, klipsy do sprz´tu prze-
noÊnego, modele z redukcjà szumów oraz
audiofilskie s!uchawki otwarte i za-
mkni´te.

Najtaƒszy z dostarczonych do testu
modeli nosi oznaczenie ATH-AD700. Na
opakowaniu widzimy fioletowe piórko,
co poczàtkowo wyda!o mi si´ dziwne, 
bo s!uchawki wa˝à 260 g, czyli niema!o.
Jednak na g!owie sprawiajà wra˝enie, jak-
by w ogóle ich nie by!o. Du˝e, aksamitne
muszle wywierajà niewielki nacisk i odno-
simy wra˝enie, ˝e przy gwa!towniejszym
ruchu g!owà s!uchawki wylàdujà na pod-
!odze.

Do tego dochodzi specyficzny system
regulacji. Dzi´ki odchylanym listkom 
z mi´kkimi poduszkami nauszniki auto-
matycznie dopasowujà si´ do rozmiaru
g!owy. Niestety, nie zawsze b´dà pasowaç
do jej kszta!tu. W moim przypadku wy-
raênie odstawa!y górne cz´Êci muszli.
Przyczyna jest prosta: brak mo˝liwoÊci ich
obrotu w pionie. Mo˝emy ewentualnie 
w niewielkim zakresie obróciç je tak, ˝eby
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mieç nacisk przed lub za uszami, ale pod
lub nad nimi – ju˝ nie.

Brzmienie
Brzmienie okreÊli!bym jako naturalne,

przestrzenne i doÊç lekkie. Mo˝liwe,
˝e efekty przestrzenne by!y w!a-
Ênie zas!ugà owego odchyle-
nia muszli. Kiedy nie przy-
legajà idealnie do g!owy,
ma si´ wra˝enie, ˝e cz´Êç
dêwi´ków wpada do niej,
a cz´Êç krà˝y gdzieÊ wo-
kó!, dajàc efekt otoczenia
muzykà. W ka˝dym razie
– dêwi´k nie by! skupiony
wewnàtrz czaszki, ale swo-
bodny i zwiewny. Na po-
chwa!´ zas!uguje czytelnoÊç 
i szczegó!owoÊç. Nawet na zna-
nych albumach odkry!em kilka
nowych detali, które do tej pory
umyka!y mi gdzieÊ w tle, przys!o-

ni´te dêwi´kami pierwszoplanowymi.
Siedemsetki bez trudu rozdzielajà mu-
zyczne plany i warstwy. Taka rozdziel-
czoÊç robi wra˝enie. Niestety, wià˝e si´

to z lekkim sp!aszczeniem 
i osuszeniem prze!omu Êred-

nich i wysokich tonów.

Konkluzja
Przygoda z Audio Tech-

nikà zapowiada si´ cie-
kawie.

Test s!uchawki 150-600 z!

otoczenia – to zdecydowanie nie ten
adres.

Brzmienie
Ale jeÊli szukacie jak najlepszego

brzmienia za jak najmniejsze
pieniàdze – trafiliÊcie.
DT235 grajà dynamicznie 
i przyjemnie. Góra jest
troch´ z!agodzona, ale
jeszcze jej nie brakuje.
Na dodatek wszystkie za-
kresy !adnie ze sobà po-
sklejano. Bas jest mocny 
i mi´sisty, ale nie przys!a-
nia Êrednicy i trzyma tem-
po. Do tego dochodzi !adna
przestrzeƒ. Dêwi´ki nie sie-

dzà ÊciÊni´te wewnàtrz czaszki. A naj-
lepsze, ˝e s!uchajàc nie mamy ochoty roz-
bieraç muzyki na czynniki pierwsze. 

Tutaj bardzo dobre sk!adniki tworzà
po prostu Êwietnie zestrojonà 

ca!oÊç.

Konkluzja
Dobry dêwi´k, który zach´ca

do wielogodzinnego s!uchania.
W tej cenie – super.

Audio Technica 
ATH-AD700
Dystrybucja: Konsbud Hi-Fi
Cena: 599 z!

Dane techniczne

Konstrukcja: otwarta
Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 30 kHz
Impedancja: 32 !
SkutecznoÊç: 98 dB
Masa: 260 g

Ocena

NeutralnoÊç: """"!
Dynamika: """""
Stereofonia: """""
PrzejrzystoÊç: """"""
MuzykalnoÊç: """"!
Bas: """""
Brzmienie: """""
JakoÊç/cena: """"!

Beyerdynamic 
DT235
Dystrybucja: Megamusic
Cena: 255 z!

Dane techniczne

Konstrukcja: zamkni´ta
Pasmo przenoszenia: 18 Hz - 22 kHz
Impedancja: 32 !
SkutecznoÊç: 95 dB
Masa: 130 g

Ocena

NeutralnoÊç: """"!
Dynamika: """""
Stereofonia: """""
PrzejrzystoÊç: """""
MuzykalnoÊç: """""
Bas: """""
Brzmienie: """""
JakoÊç/cena: """""

Audio Technica
ATH-AD700

Beyerdynamic
DT235
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W s!uchawkowym katalogu De-
nona znajdziemy a˝ 13 mo-
deli. Ró˝norodnoÊç oferty

zaskakuje. Pi´ç dousznych pche!ek, 
sk!adane s!uchawki do sprz´tu przeno-
Ênego, niewielkie nauszniki z aktywnà
redukcjà szumu, kilka du˝ych konst-
rukcji zamkni´tych, a na szczycie – luk-
susowy model z muszlami wykoƒczony-
mi drewnem mahoniowym. Rozrzut 
cenowy od 129 do 4599 z!. Prosz´, 
prosz´.

Zaczniemy od najtaƒszego modelu,
którym móg!by si´ zainteresowaç au-
diofil s!uchajàcy muzyki w domu. 
AH-D301to lekkie s!uchawki zamkni´te,
wyposa˝one w rozwiàzanie, zwane przez
Denona optymalizatorem akustycznym.
W materia!ach informacyjnych prze-
czytamy, ˝e dzi´ki niemu równowa-
ga ciÊnienia przed i za membranami 
mo˝e byç regulowana w celu osiàgni´-
cia optymalnych w!asnoÊci brzmie-
niowych. 

Na schemacie jest to niewielki odst´p
mi´dzy plastikowà obudowà muszli 
a obr´czà, na której utrzymujà si´ gàb-
ki. Tylko gdzie ta regulacja? Sàdzi!em, 
˝e u˝ytkownik mo˝e coÊ samemu prze-
kr´ciç czy odsunàç, ale nic podob-
nego tu nie znajdziemy. Z instrukcji 
wynika tylko tyle, ˝e nale˝y za!o˝yç 
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D TX900 zajmujà szczytowà pozy-
cj´ w serii przewodowych s!u-
chawek Trendline. Wyglàdajà

niecodziennie, poniewa˝ wide!ki muszli
przymocowano do wyciàganych cz´Êci
pa!àka pod du˝ym kàtem. Im wi´kszà
mamy g!ow´, tym bardziej b´dà odsta-
waç. W moim przypadku wyglàda-
!o to odrobin´ komicznie. Roz-
ciàgnà!em s!uchawki maksy-
malnie i w dalszym ciàgu
nie by!o to komfortowe
po!o˝enie. Zaletà takiej
konstrukcji jest mo˝li-
woÊç z!o˝enia muszli na
p!asko. ¸atwiej wtedy
wsadziç s!uchawki do
plecaka albo nawet tor-
by na laptop.

S!uchawki niemal 
w ca!oÊci wykonano 
z plastiku. Tylko ozdob-
ne paski z logo firmy sà
ch!odne w dotyku, ale po-
niewa˝ ca!oÊç ma srebrny 
kolor, metalowe wstawki si´
nie wyró˝niajà. Wewn´trzne
obicie pa!àka to gumowa opon-
ka wype!niona powietrzem. Trze-
ba uwa˝aç, ˝eby jej nie przebiç.
Spore poduszki wykoƒczono
mi´kkim materia!em. Prawie tak
mi!ym w dotyku, jak w DT990Pro,
które w dziedzinie komfortu sta-
nowià chyba absolutny punkt od-
niesienia.

DTX900 to konstrukcja otwarta, wi´c
dêwi´ki otoczenia dochodzà do nas tylko
nieznacznie st!umione. Wyjàtkowo gruby
przewód wyprowadzono z lewego nausz-
nika. Jest doÊç ci´˝ki, co niektórym mo˝e
przeszkadzaç. Sam wola!em u!o˝yç go na
kolanach, ni˝ ciàgle odnosiç wra˝enie, 
˝e ktoÊ mnie delikatnie ciàgnie w lewà
stron´.

Brzmienie
Pod wzgl´dem brzmienia Beyerdynamic

znów nie sprawia zawodu. Spotka!em sí  tylko
z jednymi Êrednio udanymi s!uchawkami tej
firmy, wí c znalezienie drugich by!oby wyda-
rzeniem. Tutaj wszystko jest w najlepszym 
porzàdku. Równowaga tonalna, barwa czy
przejrzystoÊç – choçbym chcia!, nie mam sí  do
czego przyczepiç. Najbardziej spodoba!o mi sí

równe pasmo, lekkie ocieplenie Êrednicy,
zwiewnoÊç góry i spójnoÊç pasma.

Konkluzja
Panowie, zróbcie specjalnie dla mnie

choç jedne s!uchawki grajàce naprawd´
êle. Potraficie? Chyba nie.

Test s!uchawki 150-600 z!

Beyerdynamic
DTX900
Dystrybucja: Megamusic
Cena: 359 z!

Dane techniczne

Konstrukcja: otwarta
Pasmo przenoszenia: 10 - 22 kHz
Impedancja: 32 !
SkutecznoÊç: 108 dB
Masa: 180 g

Ocena

NeutralnoÊç: """""
Dynamika: """""
Stereofonia: """""
PrzejrzystoÊç: """""
MuzykalnoÊç: """""
Bas: """""
Brzmienie: """""
JakoÊç/cena: """""

D eja vu? Nie, to jednak dro˝szy
model Denona, choç wyglàda
niemal identycznie jak AH-

-D301. Jedyna widoczna ró˝nica to nieco
inne obicie poduszek – przeszywana skó-
ra syntetyczna.

W zasadzie materia!y w obu modelach
sà podobne, ale w taƒszym poduszki by!y
bardziej pomarszczone i mi´kkie. Reszta
to powtórka z rozrywki. Lekka, plastiko-
wa konstrukcja (identyczna masa: 180 g),
wyciàgany pasek, muszle z mo˝liwoÊcià
obrotu i system optymalizacji akustycz-
nej, który ma regulowaç ciÊnienie przed 
i za membranami.

Podobnie, jak w taƒszym modelu, 
w AH-D501 zastosowano 35-mm prze-
tworniki z neodymowymi magnesami.
Przewód o d!ugoÊci 1,3 m zakoƒczono
ma!ym z!oconym wtykiem jack. W zesta-
wie znajdziemy przed!u˝acz 1,7 m i przej-
Êciówk´ na du˝y wtyk. 

S!uchawki nosi si´ wygodnie. Nacisk,
zarówno ze strony muszli, jak i rozciàga-
nego paska, jest tak ma!y, ˝e wystarczy
gwa!towniejszy ruch i nauszniki làdujà na
pod!odze. Poniekàd z tego powodu t!u-
mienie zewn´trznych dêwi´ków wypada

Beyerdynamic
DTX900
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s!uchawki tak, by nie pomyliç ka-
na!ów. 

Dzi´ki wyciàganemu paskowi 
AH-D301 dopasujà si´ do rozmia-
rów g!owy, a muszle obracajà si´
tak, ˝e mo˝na je nawet prze-
kr´ciç na zewnàtrz, jak to ro-
bià DJ-e. S!uchawki Deno-
na nosi si´ wygodnie, a nacisk
na g!ow´ jest znikomy. Nawet
za ma!y, bo niezbyt pewnie
trzymajà si´ g!owy. T!umie-
nie ha!asu z zewnàtrz – ta-
kie sobie.

Brzmienie
AH-D301 to s!uchawki

dla mi!oÊników basu. Niskie
tony sà pogrubione, a balans
tonalny przechylony w ich stro-
n´. Ârednica pozostaje !agodna
jak baranek. Uspokojona i przy-

jemna, ale ciut zamazana. Czysta 
i dêwi´czna góra !adnie uzupe!nia

ca!oÊç, stanowiàc przeciwwag´
dla rozhuÊtanego basu. Du˝e

plusy nale˝à si´ za przestrzeƒ
i dynamik´. Po kilku p!y-
tach dochodz´ do wniosku,
˝e to przyjemne s!uchawki.
Bas móg!by troch´ od-
puÊciç, ale generalnie nie
jest êle.

Konkluzja
Wygodne s!uchawki z cha-

rakterem.
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przeci´tnie. Gdyby nacisk by! wi´kszy, do
uszu dochodzi!oby mniej szumu z otocze-
nia. Plus jest taki, ˝e nawet po kilku go-
dzinach nie odczuwamy zm´czenia.
Uszy si´ nie pocà i praktycznie nie
czuç, ˝e mamy coÊ na g!owie. AH-
-D501 to zamkni´te s!uchawki
przyjazne u˝ytkownikowi.

Brzmienie
Na pewno wiecie, co to loud-

ness. Filtr, który podbija skraje pa-
sma tak, ˝e Êrednica schodzi na drugi
plan. Takie w!aÊnie sà AH-D501. Mnó-
stwo basu, sporo wysokich tonów, 
a mi´dzy nimi – niewyraêne bucze-
nie. W AH-D301 ten efekt by! za-
uwa˝alny, ale jeszcze nie przeszka-

dza!. Tutaj jest ju˝ tak nienatu-
ralny, ˝e a˝ Êmieszny.

Konkluzja
CoÊ jakby obok przeje˝d˝a!

Opel Calibra albo stare
BMW z przerobionà koƒ-
cówkà wydechu i niebieskimi
diodami oÊwietlajàcymi ta-
blice rejestracyjne. Jak by to
najdelikatniej ujàç... Nie moja
estetyka.

Denon AH-D301
Dystrybucja: Horn
Cena: 229 z!

Dane techniczne

Konstrukcja: zamkni´ta
Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 22 kHz
Impedancja: 28 !
SkutecznoÊç: 100 dB
Masa: 180 g

Ocena

NeutralnoÊç: """!!
Dynamika: """""
Stereofonia: """""
PrzejrzystoÊç: """!!
MuzykalnoÊç: """"!
Bas: """!!
Brzmienie: """"!
JakoÊç/cena: """"!

Test s!uchawki 150-600 z!

Denon AH-D501
Dystrybucja: Horn
Cena: 319 z!

Dane techniczne

Konstrukcja: zamkni´ta
Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 24 kHz
Impedancja: 28 !
SkutecznoÊç: 103 dB
Masa: 180 g

Ocena

NeutralnoÊç: "!!!!
Dynamika: """"!
Stereofonia: """!!
PrzejrzystoÊç: ""!!!
MuzykalnoÊç: "!!!!
Bas: "!!!!
Brzmienie: ""!!!
JakoÊç/cena: """!!

Denon 
AH-D501

Denon 
AH-D301
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K olejne s!uchawki Pa-
nasonica wyglàdajà
szpanersko. B!ysz-

czàce obr´cze muszli i naj-
ró˝niejsze wstawki, przyci-
ski na pa!àku, ciekawe
naci´cia i logo firmy,
które pod odpo-
wiednim kàtem
mieni si´ ró˝-
nymi barwami.
Muszle mo˝na
obróciç niemal
ca!kowicie, co ma
zainteresowaç DJ-
-ów i tych, którzy
chcieliby si´ do nich
upodobniç.

Regulacja wielkoÊci pa-
!àka wyglàda zwyczaj-
nie – wyciàgamy
koƒcówki, czemu
towarzyszy ciche klik-
ni´cie. Nie ma jednak podzia!ki, która
pokazywa!aby, o ile kroków rozciàgamy
nauszniki. W Ultrasone widaç wyraêne
kreski, w Beyerdynamikach – kropeczki, 
a tutaj zdecydowano si´ na przyciski. Blo-
kujà one mo˝liwoÊç rozciàgania pa!àka 
w jednej z dwóch pozycji. Niezale˝nie od
nich, mo˝emy jeszcze dok!adniej dopa-
sowaç s!uchawki do g!owy, ale pedantycz-
ni u˝ytkownicy, którzy b´dà chcieli zy-
skaç pewnoÊç, ˝e z obu stron majà 
dok!adnie takie samo ustawienie, majà do
wyboru cztery zablokowane pozycje: 
w pe!ni z!o˝one, 1, 2 i ca!kowicie rozcià-
gni´te. Mocno to przekombinowane. 
Lepiej wykonaç poziome naci´cia i tyle.

RP-HTF600 wygodnie le˝à na g!owie,
ale s!abo izolujà od zewn´trznego ha!asu.
Je˝eli jakiÊ DJ si´ na nie zdecyduje, b´dzie
mu si´ trudno pracowa!o. Przetworniki
majà 50 mm Êrednicy i jest to jedyna u˝y-
teczna informacja, jakà znalaz!em na opa-
kowaniu. Kabel o d!ugoÊci 3 m zakoƒczo-
no ma!ym jackiem. W zestawie znajdzie-
my przejÊciówk´ na du˝y wtyk.

Brzmienie
Dêwi´k jest przyciemniony, ale nie a˝

tak, jak w opisywanych wczeÊniej trzyset-
kach. Muzyka jest uspokojona i grzeczna.
Wysokich tonów brakuje, szczegó!y gdzieÊ
umykajà, a Êrednica pasma jest niewyraê-

na. Nie odnosimy jed-
nak wra˝enia, jakbyÊmy s!ucha-

li muzyki spod wody. 
Nie jest tragicznie, ale dobrze te˝ nie.

Panasonic musi uznaç wy˝szoÊç konku-
rencji, przede wszystkim pod wzgl´dem
jakoÊci brzmienia. RP-HTF600 to s!u-
chawki wygodne, dobrze wykonane, ale
grajàce ciemno i ospale.

Konkluzja
Chyba ˝e lubicie s!uchaç muzyki spod

koca. JeÊli tak – polecam.
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Test s!uchawki 150-600 z!

Panasonic 
RP-HTF600
Dystrybucja: Panasonic
Cena: 159 z!

Dane techniczne

Konstrukcja: zamkni´ta
Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 27 kHz
Impedancja: 56 !
SkutecznoÊç: 100 dB
Masa: 255 g

Ocena

NeutralnoÊç: ""!!!
Dynamika: ""!!!
Stereofonia: """!!
PrzejrzystoÊç: "!!!!
MuzykalnoÊç: ""!!!
Bas: """!!
Brzmienie: ""!!!
JakoÊç/cena: """!!

K iedy zabieram z redakcji kilkana-
Êcie pude!ek ze sprz´tem, test 
zaczynam od najbardziej obiecu-

jàcych. Tym razem ciekawostk´ stanowi!y
s!uchawki Philipsa.

Niespe!na rok temu recenzowa!em mo-
del SHP9000 i by!o to pozytywne zasko-
czenie. Kto by si´ spodziewa!, ˝e wielki
koncern elektroniczny wyprodukuje s!u-
chawki, które mo˝na nazwaç w pe!ni 
audiofilskimi?

Test taƒszego modelu to nie tylko re-
cenzja sama w sobie, ale te˝ wskazówka.
Czy SHP9000 by!y tylko szcz´Êliwym
zbiegiem okolicznoÊci, czy jednak Philips
naprawd´ przy!o˝y! si´ do ca!ej serii 
nauszników? Czy s!uchawki od produ-
centa ˝arówek i tosterów nie majà si´ cze-
go wstydziç postawione obok produktów
specjalistycznych wytwórni?

Pierwsze wra˝enie jest pozytywne. S!u-
chawki wykonano, co prawda, z plastiku,
ale jest to tworzywo dobrej jakoÊci. Po-
dobnie jak w przypadku SHP9000, odno-
sz´ wra˝enie, ˝e projektanta zainspiro-
wa!a wizyta w sklepie dla podró˝ników.
Poduszki i obicie pa!àka przypominajà
oddychajàcy materia!, którym wykaƒ-
cza si´ ramiona plecaków. Mamy te˝ tro-
ch´ sztucznej skóry, metalowe siateczki 

A KG to austriacka firma za!o˝ona
w 1947 roku przez Rudolfa Görke
i Ernsta Plessa. Pierwszy budowa!

g!oÊniki i projektory; drugi rozwozi! je
klientom na bicyklu. Odbiorcami byli
g!ównie zawodowcy i tak zosta!o do dziÊ.
Kiedy zapoznamy si´ z ofertà kierowanà
do muzyków i dêwi´kowców, pi´ç linii
amatorskich s!uchawek b´dzie si´ wyda-
wa!o niewielkim wycinkiem dzia!alnoÊci
firmy. Mamy tu modele douszne, lekkie
konstrukcje nauszne, kilka bezprzewodo-
wych i dwie serie interesujàcych nas mo-
deli do domowego ods!uchu.

Opisywane K142HD otwierajà lini´
High Definition. To lekkie s!uchawki na-
uszne, których konstrukcj´ oparto na stu-
dyjnym modelu K141. Wyglàdajà nieco
staromodnie; jak na filmach, w których
˝o!nierz siedzàcy przy wielkiej radiostacji
nadaje wiadomoÊç alfabetem Morse’a.

Muszle mo˝na obracaç w niewielkim
zakresie, ale elastycznoÊç konstrukcji spra-
wia, ˝e od razu dostosowuje si´ ona do
kszta!tu g!owy. Szeroki pasek rozciàga si´
na dwóch linkach, które prawdopodobnie
sà zaczepione do jakiejÊ ma!ej rolki na
spr´˝ynkach. CoÊ jak pasy bezpieczeƒstwa
w samochodzie. Zasi´g regulacji okazuje
si´ niewielki. Aby umieÊciç nauszniki tam,
gdzie ich miejsce, musia!em je maksymal-

Panasonic 
RP-HTF600
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nie rozciàgnàç, co mia!o niewiele
wspólnego z wygodà u˝ytkowania.

Niezale˝nie od tego mankamentu,
który osobom z mniejszymi g!owa-
mi nie b´dzie przeszkadza!, trzeba
powiedzieç, ˝e obicie muszli jest
nieco twarde i mocno si´ nagrzewa,
a ich kszta!t sprawia, ˝e ma!˝owiny
nienaturalnie si´ wyginajà. Na-
wet jeÊli s!uchamy muzyki przez
kilkanaÊcie minut, po zdj´ciu
s!uchawek poczujemy ulg´.
Mo˝e to i przyjemne, ale nie
kupujemy przecie˝ zbyt cia-
snych i niedopasowanych bu-
tów, ˝eby pod koniec dnia zdej-
mowaç je z radoÊcià.

Brzmienie
Brzmienie jest przyciemnione. Mo˝na

powiedzieç, ˝e prawdziwie wysokich 

tonów tu nie uÊwiadczymy. Ârednica
równie˝ jest zmi´kczona i nieÊmia!a. 

Dopiero w zakresie basu dêwi´k nabie-
ra cia!a, ale te˝ nie jest zupe!nie do-

bry. Cz´sto si´ spóênia, nie do koƒca
nad sobà panuje i wydaje si´
sztucznie podbity w ni˝szych reje-
strach. Stereofonia i dynamika 
– przeci´tne.

Konkluzja
K142HD to s!uchawki, które 

z przyjemnoÊcià... zdejmuj´.
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i b!yszczàce obr´cze na zewn´trz-
nych cz´Êciach muszli. Od!à-
czany przewód wyprowa-
dzono z lewego nausz-
nika. Jest d!ugi (4 m), 
a skoro ju˝ ktoÊ z Philipsa
odwiedzi! sklep z pleca-
kami, dostajemy pasek 
z rzepami do spinania
wiszàcego kabla i wo-
doszczelnà torebk´ na s!u-
chawki.

Brzmienie
Od pierwszych sekund wiadomo,

˝e z dêwi´kiem wszystko w porzàd-
ku. Najwyraêniej Philips powa˝nie
traktuje swoje s!uchawki i wie nie
tylko, jak zapewniç wygod´ u˝ytko-
wania, ale te˝ dobre brzmienie. 

To jest zdrowe, zrównowa˝one i oferu-
je nasyconà barw´. Opiera si´ na mi´si-
stym, ale nie podbitym basie. 

SHP8900 mia!em na g!owie
kilka !adnych godzin. Uszy
ani troch´ si´ nie pocà, 
a dêwi´k ani nie m´czy, ani
– co równie wa˝ne – nie
nudzi.

Konkluzja
Nie przejmujcie si´, kie-

dy takie samo logo zobaczy-
cie na odkurzaczu albo czajni-
ku. Philips naprawd´ potrafi
robiç s!uchawki.

Test s!uchawki 150-1200 z!

Philips SHP8900
Dystrybucja: Philips
Cena: 349 z!

Dane techniczne

Konstrukcja: otwarta
Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 30 kHz
Impedancja: 32 !
SkutecznoÊç: 106 dB
Masa: b.d.

Ocena

NeutralnoÊç: """""
Dynamika: """"!
Stereofonia: """"!
PrzejrzystoÊç: """""
MuzykalnoÊç: """""
Bas: """""
Brzmienie: """""
JakoÊç/cena: """""

Philips 
SHP8900

AKG 
K142HD

AKG K142HD
Dystrybucja: P.H. Ryszard Ba!ys
Cena: 629 z!

Dane techniczne

Konstrukcja: pó!otwarta
Pasmo przenoszenia: 18 Hz - 24 kHz
Impedancja: 55 !
SkutecznoÊç: 101 dB
Masa: 225 g

Ocena

NeutralnoÊç: ""!!!
Dynamika: """!!
Stereofonia: """!!
PrzejrzystoÊç: ""!!!
MuzykalnoÊç: ""!!!
Bas: """!!
Brzmienie: ""!!!
JakoÊç/cena: """!!
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D rugi model od do!u w serii High
Definition wydaje si´ po prostu
zamkni´tà odmianà K142HD.

Lektura materia!ów informacyjnych 
pozwala sàdziç, ˝e istotnie, wi´kszej
filozofii tu nie ma. 

S!uchawki wyglàdajà niemal
identycznie, wi´c przed ich 
za!o˝eniem wzià!em kilka
g!´bszych oddechów. Skoro
tamte nauszniki nie nale-
˝a!y do komfortowych, to
zamkni´ta wersja mo˝e
byç jeszcze gorsza. Wy-
glàda!o jednak na to, ˝e
dostarczone do recen-
zji K172HD ktoÊ ju˝
nosi!, wi´c gà-
beczki si´ troch´
zmi´kczy!y. Po-
zosta! jednak pro-
blem zakresu roz-
ciàgni´cia paska.
Nie wszystkich b´-
dzie to dotyczy!o,
ale przed zakupem
warto sprawdziç, czy na-
uszniki pasujà na g!ow´
przysz!ego w!aÊciciela.

W s!uchawkach zam-
kni´tych najcz´Êciej stosuje
si´ obicia ze sztucznej skóry 
i gumy. Tutaj muszle wykoƒczono nieco
szorstkim aksamitem, wi´c pojawi!o si´
pytanie o skutecznoÊç izolacji akustycz-
nej. Z tym akurat K172HD radzà sobie 
dobrze. Ha!as otoczenia jest t!umiony
tak skutecznie, jak w wokó!usznych s!u-
chawkach studyjnych. Wadà jest nato-
miast, ˝e wzmocnione zostajà wszystkie
„nasze” odg!osy. JeÊli nigdy nie mieliÊcie
na uszach s!uchawek zamkni´tych, kup-
cie w aptece stopery i spróbujcie zjeÊç
p!atki kukurydziane. Fakt, ˝e w K172HD
chrupanie nabiera pot´gi serii strza-
!ów z karabinu, Êwiadczy o Êwietnym
t!umieniu.

Brzmienie
Ró˝nica w brzmieniu pomi´dzy K142HD

i K172HD jest zasadnicza i pi´kna w swo-
jej prostocie. K142HD grajà kiepsko, 
a K172HD – bardzo dobrze. Rów-
nowaga pomi´dzy zakresami zas!uguje
na miano wzorcowej, a dêwi´k zyskuje
przyjemnà, naturalnà barw´. Do tego
dochodzi przestrzeƒ. S!uchawki nie upy-
chajà nam wszystkich dêwi´ków do
Êrodka czaszki, a ponadto !adnie przed-
stawiajà relacje pomi´dzy warstwami

nagrania: dêwi´kami pierwszoplano-
wymi, ich t!em i subtelnymi niuansa-
mi, które pojawiajà si´ gdzieÊ z boku. 
Na wszystko jest tutaj miejsce. SzybkoÊç,
dynamika i bas – równie˝ bez zastrze˝eƒ.

Konkluzja
Kiedy s!ysz´ tak dobry dêwi´k, zapo-

minam nawet o nacisku na uszy.
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Test s!uchawki 600-1200 z!

AKG K172HD
Dystrybucja: P.H. Ryszard Ba!ys
Cena: 699 z!

Dane techniczne

Konstrukcja: zamkni´ta
Pasmo przenoszenia: 18 Hz - 26 kHz
Impedancja: 55 !
SkutecznoÊç: 94 dB
Masa: 200 g

Ocena

NeutralnoÊç: """""
Dynamika: """""
Stereofonia: """""
PrzejrzystoÊç: """""
MuzykalnoÊç: """""
Bas: """""
Brzmienie: """""
JakoÊç/cena: """""

N ajwy˝szy model z serii High De-
finition to w zasadzie K172HD,
tyle ˝e z wi´kszymi muszlami. 

Po przesiadce ze s!uchawek nausznych na
bardzo podobne wokó!uszne przychodzi
mi do g!owy tylko jedna myÊl: po co 
w ogóle zawracaç sobie g!ow´ tymi mniej-
szymi, skoro wystarczy troch´ powi´kszyç
muszle i komfort u˝ytkowania nieporów-
nanie wzrasta? Komu tak naprawd´ prze-
szkadzajà rozmiary s!uchawek? Chyba 
tylko radiowcom, którzy do pracy doje˝-
d˝ajà Arielem Atomem.

Poza rozmiarem muszli trudno wska-
zaç ró˝nice w stosunku do K172HD. 
Te same membrany Varimotion, neody-
mowe magnesy, identyczne materia!y wy-
koƒczeniowe i odrobin´ zbyt ma!y zakres
regulacji wyciàganego paska. Przewód
wyprowadzono z lewego nausznika i za-
koƒczono ma!ym, z!oconym jackiem. 
W pude!ku znajdziemy przejÊciówk´ na
du˝y wtyk. S!uchawki cechujà si´ kon-
strukcjà zamkni´tà i znakomicie t!umià
ha!as. Choç gàbeczki troch´ grzejà, uszy
si´ w nich nie pocà.

Brzmienie
Na wyglàdzie i konstrukcji podobieƒ-

stwa pomi´dzy K172HD i K272HD si´

T aƒsze siedemsetki zagra!y tak cie-
kawie, ˝e za rozpakowywanie 
modelu ATH-AD900 zabra!em

si´, jeszcze majàc je na g!owie.
Tu równie˝ zastosowano 53-mm prze-

tworniki z neodymowymi magnesami.
Magnezowa konstrukcja zapewnia lek-
koÊç i wytrzyma!oÊç. Mimo ˝e muszle
równie˝ nie dajà mo˝liwoÊci pe!nego 
obrotu, lepiej dopasowujà si´ do g!owy.
JeÊli mo˝na na coÊ narzekaç, to na 
opakowanie. Zwyk!e, kartonowe pu-
de!ko troch´ nie pasuje do s!uchawek 
tej klasy, ale jego na szcz´Êcie si´ nie 
s!ucha.

Brzmienie
ATH-AD900 idà jeszcze dalej w stron´

przejrzystoÊci i klarownoÊci. Szczegó!ów
jest wi´cej, a poszczególne warstwy 
muzyki sà jeszcze lepiej odseparowane.
Co ciekawe, to zupe!nie nie przeszka-
dza w ch!oni´ciu muzyki jako ca!oÊci.
Nie powiedzia!bym, ˝e japoƒskie 
s!uchawki skazujà nas na ods!uch anali-
tyczny; na skanowanie nagraƒ w poszu-
kiwaniu szmerów i niedociàgni´ç. 
Odnosimy te˝ wra˝enie, ˝e dziewi´çset-
kom granie nie sprawia problemu. 
Nie muszà si´ wysilaç, by odtworzyç
mnóstwo informacji. 

AKG K172HD

17-30 sluchawki 2 (kolor)  12/3/09  4:39 PM  Page 24



Po jakimÊ czasie zaczynamy si´ przy-
zwyczajaç do tej rozdzielczoÊci i ch!o-
niemy muzyk´ bez stresu czy zmuszania 
mózgu do obróbki wszystkich danych.
Obawia!em si´, ˝e po jakimÊ czasie
rozboli mnie g!owa, ale nie. Po
kilku minutach przywyk!em 
do przejrzystoÊci i majàc Êwia-
domoÊç, ˝e s!uchawki nicze-
go przede mnà nie ukrywajà,
zaczà!em si´ odpr´˝aç, a˝
s!uchanie sta!o si´ ju˝ nie
tylko ciekawe, ale i przy-
jemne.

ATH-AD900 prezentujà
wysoki poziom, a ich naj-
wi´kszà zaletà jest rozdziel-
czoÊç. Nie zaobserwowa-
!em sp!aszczenia na prze!omie
Êrednicy i góry. Mo˝na powie-
dzieç, ˝e w pe!nym paÊmie brzmie-

nie jest troch´ suche, ale to ledwie za-
uwa˝alny efekt. Gdyby dêwi´k by! bar-
dziej mi´sisty i organiczny... Wtedy by!-
by po prostu idealny.

Konkluzja
Jest druga w nocy. Bior´
si´ za dro˝szy model.
Trudno, nie b´dzie dzi-
siaj spania.
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nie koƒczà. Brzmienie tych wi´kszych
tak˝e jest zrównowa˝one, spójne i natu-
ralne. Równie audiofilskie, choç bar-
dziej zdystansowane. W K172HD 
ma si´ uczucie bliskoÊci, zag!´biania 
w muzyk´, podczas gdy tu wyst´-
puje si´ bardziej w roli obserwato-
ra. Przychodzi mi na myÊl analogia
z kolumnami. Mniejsze AKG to
Harbethy albo Spendory – z wyczu-
ciem przybli˝ajà dêwi´k do s!uchacza.
K272HD to Audio Physiki – wolà bu-
dowaç scen´ od bazy w g!àb.

Druga ró˝nica jest taka, ˝e w modelu
wokó!usznym brzmienie zdaje si´ deli-
katnie rozrzedzone i l˝ejsze. K172HD
mia!y wi´cej mi´sa. Tutaj barwa jest 
naturalnie przyjemna i nasycona, ale
m´skie g!osy i elektryczne gitary majà
mniej g´stego wype!nienia, które tak

lubimy. Dêwi´k odbieramy
za to jako bardziej rozdzielczy i napo-

wietrzony.

W wysokich tonach s!ychaç wiele
detali. Informacje o akustyce 
nagrania sà czytelne. Ró˝nice 
w charakterze i przestrzeni po-
szczególnych nagraƒ s!ychaç od
razu.

Konkluzja
Dêwi´k podobny do K172HD,

ale komfort nieporównywalny.
To tylko 100 z! ró˝nicy. Ja bym
si´ nie zastanawia!.

Test s!uchawki 600-1200 z!

AKG K272HD
Dystrybucja: P.H. Ryszard Ba!ys
Cena: 799 z!

Dane techniczne

Konstrukcja: zamkni´ta
Pasmo przenoszenia: 18 Hz - 28 kHz
Impedancja: 55 !
SkutecznoÊç: 91 dB
Masa: 240 g

Ocena

NeutralnoÊç: """""
Dynamika: """""
Stereofonia: """""
PrzejrzystoÊç: """""
MuzykalnoÊç: """""
Bas: """""
Brzmienie: """""
JakoÊç/cena: """""

Audio Technica 
ATH-AD900

Dystrybucja: Konsbud Hi-Fi
Cena: 1199  z!

Dane techniczne

Konstrukcja: otwarta
Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 35 kHz
Impedancja: 35 !
SkutecznoÊç: 100 dB
Masa: 250 g

Ocena

NeutralnoÊç: """""
Dynamika: """""
Stereofonia: """""
PrzejrzystoÊç: """"""
MuzykalnoÊç: """""
Bas: """""
Brzmienie: """""
JakoÊç/cena: """"!

AKG 
K272HD

Audio Technica
ATH-AD900
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W katalogu Beyerdyna-
mica trudno wskazaç
model flagowy. Ró˝nice

w cenach szczytowych s!uchawek
sà stosunkowo niewielkie –
nie ma przeskoku z tysiàca
na dwa tysiàce z!otych.
Teraz najdro˝sze sà
DT990 Edition 2005
– 1319 z!, czyli te˝
˝aden kosmos.

DT880 testowali-
Êmy kilka !adnych
lat temu (HFiM
6/03). Zdà˝y!y si´ od
tego czasu zasadniczo
zmieniç. By owe zmiany
zaznaczyç, producent zaczà!
do symboli dopisywaç rocznik.
W DT880 Edition 2005 widzimy inne
muszle i obicie pa!àka. Czy zmieni!o si´
coÊ w konstrukcji wewn´trznej – nie wia-
domo. Parametry pozosta!y takie same.

Pokrywy muszli to tylko estetyka, ale
obicie pa!àka zmieni!o si´ na niekorzyÊç.
Teraz nie mo˝na go odpiàç i wymieniç na
nowe, kiedy si´ zniszczy. Inna sprawa, ˝e
wcale nie musi si´ zniszczyç, bo s!uchawki
dostajemy w eleganckiej, skórzanej torbie,
wy!o˝onej gàbkà. JeÊli b´dziemy je w niej
przechowywaç, to po kilku latach wcià˝
powinny dobrze wyglàdaç. Mi!y i prak-
tyczny dodatek, choç jeszcze lepszy jest
twardy pokrowiec od Ultrasone Pro900. 

JakoÊç materia!ów i wartoÊç postrzegana
w przypadku DT880 stojà na wysokim po-
ziomie. Metalowe wide!ki trzymajàce
muszle, skórzany pa!àk, du˝e poduszki,
wykoƒczone przyjemnym w dotyku mate-
ria!em, a jeÊli plastik – to porzàdny. Narze-
kaç mo˝na jedynie, ˝e trudno dopasowaç
s!uchawki do rozmiarów g!owy. Trzeba si´
namocowaç, szczególnie przy sk!adaniu.

Brzmienie
Brzmienie jest bezb!´dne. Równe, bezpo-

Êrednie i obiektywne. Nie zawiera elemen-
tu, który szczególnie przyciàga!by uwag´,
ale ca!oÊç jest bardzo atrakcyjna. Audio-
techniki ATH-AD1000 majà Êwietnà przej-
rzystoÊç, AKG K272HD grajà rzetelnie i na-

turalnie, Ultrasone Pro900 czarujà ba-
sem, przestrzenià i czystoÊcià wysokich

tonów. Tutaj mamy wszystkiego po tro-
chu. JeÊli mia!bym zg!osiç zastrze˝enia, to
brzmienie DT880 Edition 2005 mog!oby
byç troch´ g!adsze, bardziej nasàczone or-
ganicznà tkankà. Czasami by!o troszeczk´
suche, ale to ju˝ naprawd´ czepianie si´.

Konkluzja
A teraz spójrzcie na cen´. W Beyerdy-

namicu chyba nikt nie s!ysza! o kryzysie.

Test s!uchawki 600-1200 z!

Beyerdynamic 
DT880 Edition 2005
Dystrybucja: Megamusic
Cena: 1189 z!

Dane techniczne

Konstrukcja: pó!otwarta
Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 35 kHz
Impedancja: 250 !
SkutecznoÊç: 96 dB
Masa: 290 g

Ocena

NeutralnoÊç: """""
Dynamika: """""
Stereofonia: """"!
PrzejrzystoÊç: """""
MuzykalnoÊç: """"!
Bas: """"!
Brzmienie: """""
JakoÊç/cena: """""

K olejne s!uchawki Denona w na-
szym teÊcie sà ju˝ wyraênie dro˝-
sze od poprzedników. O ile ró˝ni-

ca pomi´dzy AH-D301 i AH-D501 wyno-
si!a zaledwie 90 z!, wskoczenie oczko wy-
˝ej b´dzie nas kosztowaç 350 z!. 

JeÊli nie liczyç innego systemu dopaso-
wania do rozmiarów g!owy, s!uchawki
wyglàdajà podobnie. 

Mo˝na narzekaç na jakoÊç wykonania 
i zastosowanych materia!ów. Tworzywo
jest kiepskiej jakoÊci, a na ka˝dym !àcze-
niu wyst´pujà spore luzy. Mo˝e si´ to
okazaç przydatne, jeÊli macie w domu
niemowl´ i zgubicie grzechotk´. 

O jakoÊci plastiku mia!em wspomnieç
ju˝ w opisie taƒszych modeli Denona, ale
po pierwsze, tamte s!uchawki sà znacznie
taƒsze, wi´c nie mo˝na od nich wymagaç
zbyt wiele, a po drugie, tam nie pojawia!y
si´ a˝ takie luzy na ka˝dym ruchomym
elemencie. Gdybym na podstawie krót-
kich ogl´dzin mia! powiedzieç, które
kosztujà wi´cej, strzeli!bym êle. 

Swego rodzaju rekompensat´ stanowi
bogatsze wyposa˝enie. Oprócz przed!u˝a-
cza i przejÊciówki z ma!ego wtyku na du-
˝y, otrzymujemy mi´kkà torebeczk´ ze
Êciàgaczem. Przyda si´, bo pude!ko po
pierwszym otwarciu nadaje si´ do wyrzu-
cenia.

P o tym, jak AKG zaprzesta!o pro-
dukcji kultowego modelu K1000,
K601 awansowa!y w katalogu na

drugà pozycj´ od góry. ¸àczy je bliskie po-
krewieƒstwo z topowymi K701, o czym
Êwiadczy nie tylko podobny wyglàd, ale
tak˝e fakt, ˝e ka˝da para jest indywidual-
nie testowana i numerowana. Oznacza to,
˝e odpowiedzialnoÊç za dany egzemplarz
bierze na siebie konkretny pracownik.

W odró˝nieniu od modelu flagowego,
K601 nie majà cewek nawini´tych p!a-
skim drutem, ale wyposa˝ono je w dwu-
warstwowe membrany Varimotion i neo-
dymowe magnesy. Sà te˝ jednymi z nie-
wielu s!uchawek z bi-wiringiem. Kabel
wychodzi z lewego nausznika, ale najwy-
raêniej wewnàtrz znajdujà si´ podwójne
przewody dla ka˝dego kana!u.

Utrzymane w czarno-szarej kolorystyce
nauszniki wyglàdajà mo˝e mniej luksuso-
wo od K701, ale taka stylistyka, kojarzàca
si´ bardziej ze studiem nagraƒ ni˝ wysta-
wà audiofilskich cudeniek, bardzo mi od-
powiada. Nie przemawia do mnie nato-
miast system automatycznego dopasowa-
nia do rozmiarów g!owy, a raczej jego za-
si´g. Sam pomys! z paskiem wyciàganym
na gumeczkach jest dobry, ale jako posia-
dacz doÊç du˝ej czaszki musia!em go roz-

Beyerdynamic 
DT880 Edition 
2005
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40-mm przetworniki zawierajà neody-
mowe magnesy i membrany, do wyko-
nania których u˝yto mikrow!ókien.

W materia!ach informacyjnych po
raz kolejny przeczytamy o regula-
cjach i mo˝liwoÊci dopasowania
s!uchawek do u˝ytku w ruchu
i w domu. I znów nie wiado-
mo, o co chodzi. Niczego
si´ tu nie przestawia ani nie
prze!àcza. To najzwyklej-
sze s!uchawki bez ˝adnych
bajerów, ale chyba ludzie
od marketingu musieli wy-
myÊliç jakieÊ „funkcje”.

Brzmienie
Brzmienie okazuje si´ mocno

Êrednie. Zbudowane na podbitym,
zwalistym basie, niewiele poza nim
ma do zaoferowania. Dostajemy

przyzwoità przestrzeƒ i dynamik´ 
w skali makro, ale pod ka˝dym in-

nym wzgl´dem AH-D1001 pre-
zentujà przeci´tny poziom.
Trudno si´ oprzeç wra˝eniu,
˝e z dotychczas opisywanych
s!uchawek Denona najlepiej
gra!y AH-D301. Im dro˝ej,
tym wi´cej basu i mniej cze-
gokolwiek innego.

Konkluzja
Powa˝nie si´ zastanawiam,

czy wyciàgaç kolejne Denony
z pude!ka.

ciàgaç do maksimum i wcià˝
nie by!o mi zbyt wygodnie.
Dziwne, z K701 nie mia!em
tego problemu. 

Szkoda, bo same muszle sà
du˝e. Troch´ grzejà w g!ow´ 
i sà nieco za twarde, ale nie-
wykluczone, ˝e specjalnie je tak
zaprojektowano, ˝eby po ja-
kimÊ czasie si´ wyrobi!y i pa-
sowa!y idealnie. Tak samo
by!o z Sennheiserami HD-
-600.

Brzmienie
Flagowce AKG sà tak neutral-

ne i prawdziwe, ˝e poczàtkowo
mo˝na tego nie doceniç. Z K601 spra-
wa jest prostsza. Kilka taktów znanego
utworu i ju˝ wiadomo, ˝e mamy do czy-

nienia z bardzo dobrymi s!uchawkami.
Brzmienie jest na swój sposób bardziej
efektowne. JaÊniejsze, nieco osuszone 
i przejrzyste. Brakuje, niestety, wzorcowej
g!adkoÊci i spójnoÊci, ale przecie˝ nie
mo˝na oczekiwaç, ˝e za mniejsze pienià-
dze dostaniemy taki sam dêwi´k. Ale czy
w ogóle warto w tym przypadku oszcz´-
dzaç?

Konkluzja
Bardzo dobre s!uchawki. Ale majàc

je na g!owie, ciàgle myÊlimy o K701.
Chyba znów warto dop!aciç.

Test s!uchawki 600-1200 z!

Denon AH-D1001
Dystrybucja: Horn
Cena: 669 z!

Dane techniczne

Konstrukcja: zamkni´ta
Pasmo przenoszenia: 8 Hz - 37 kHz
Impedancja: 32 !
SkutecznoÊç: 103 dB
Masa: 180 g

Ocena

NeutralnoÊç: ""!!!
Dynamika: """"!
Stereofonia: """!!
PrzejrzystoÊç: ""!!!
MuzykalnoÊç: ""!!!
Bas: ""!!!
Brzmienie: ""!!!
JakoÊç/cena: ""!!!

AKG K601
Dystrybucja: P.H. Ryszard Ba!ys
Cena: 1299 z!

Dane techniczne

Konstrukcja: otwarta
Pasmo przenoszenia: 12 Hz - 39,5 kHz
Impedancja: 120 !
SkutecznoÊç: 101 dB
Masa: 235 g

Ocena

NeutralnoÊç: """"!
Dynamika: """""
Stereofonia: """"!
PrzejrzystoÊç: """""
MuzykalnoÊç: """""
Bas: """""
Brzmienie: """""
JakoÊç/cena: """""

AKG 
K601

Denon 
AH-D1001

17-30 sluchawki 2 (kolor)  12/3/09  4:39 PM  Page 27



A TH-AD1000 to najdro˝sze s!u-
chawki otwarte w katalogu Audio
Techniki. Wyposa˝one w mem-

brany o Êrednicy 53 mm, cewki CCAW
z miedzi o czystoÊci 7N i neodymowe
magnesy, z zewnàtrz prezentujà si´
podobnie do dziewi´çsetek. Ta 
sama konstrukcja i system auto-
matycznego dopasowania do
kszta!tu g!owy, mi´kkie i przy-
jemne w dotyku poduszeczki 
i doÊç gruby, trzymetrowy
kabel wyprowadzony 
z lewego nausznika.
Znów brakuje mo˝li-
woÊci obrotu musz-
li w p!aszczyênie
pionowej, ale tym
razem nie by!o 
tego czuç tak, jak 
w ATH-AD700.

JakoÊç wykona-
nia okazuje si´ bar-
dzo dobra, nato-
miast zastrze˝enia
znów budzi opakowa-
nie. To zwyk!e pude!ko 
z plastikowà wyt!oczkà, po-
dobnà do tych w pude!kach 
z czekoladkami. Mo˝na si´ by!o
bardziej postaraç. Konkurencja
s!uchawki tej klasy sprzedaje w skó-
rzanych walizeczkach, eleganckich pu-
de!kach wy!o˝onych gàbkà i profesjo-
nalnych, twardych pokrowcach pe!nych
akcesoriów.

Brzmienie
Brzmienie to kolejny krok w stron´

szczegó!owoÊci i precyzji. Jest jeszcze
szybsze i bardziej nasycone planktonem
ni˝ w przypadku dziewi´çsetek. Wy-
brzmienia sà krótsze, a ka˝de dotkni´cie
werbla, szarpni´cie struny czy uderzenie
klawisza fortepianu zaczyna si´ nagle 
i koƒczy jak uci´te samurajskim mieczem.
Dochodzi do tego kolejny etap rozwar-
stwienia poszczególnych dêwi´ków i ca-
!ych muzycznych planów. S!uchajàc 
pianistyki, odnosimy wra˝enie, ˝e ktoÊ
osobno nagrywa! dêwi´ki strun, odg!o-
sy mechanizmów instrumentu, oddech 
wykonawcy, skrzypienie sto!ka, a na ko-
niec zebra! ca!y pog!os pomieszczenia, 
w którym dokonywano rejestracji, tak jak

odkurzacz wciàga paj´czyny
ze Êcian.

OczywiÊcie, mo˝emy s!uchaç muzyki
jako ca!oÊci, mimowolnie ch!onàc te deta-
le. Nawet nie trzeba si´ specjalnie skupiaç,
˝eby odebraç i przeanalizowaç to bogac-
two informacji. Bas schodzi nieco g!´biej
ni˝ w dziewi´çsetkach. Pozosta!e katego-
rie – jak w tabelce.

Konkluzja
Szacunek.

Audio Technica 
ATH-AD1000
Dystrybucja: Konsbud Hi-Fi
Cena: 1499 z!

Dane techniczne

Konstrukcja: otwarta
Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 40 kHz
Impedancja: 40 !
SkutecznoÊç: 100 dB
Masa: 270 g

Ocena

Brzmienie: hi-end
JakoÊç/cena: -

Audio Technica
ATH-AD1000
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P o doÊwiadczeniach 
z taƒszymi s!uchaw-
kami Denona zasta-

nawia!em si´, czy w ogóle za-
wracaç sobie g!ow´ AH-D2000.
Na zdrowy rozum, powinny
graç samym basem i rozpaÊç
si´ tu˝ po wyj´ciu z pude!ka.
Ale kto wie?

Same s!uchawki wy-
glàdajà nieêle, jednak opa-
kowanie i wyposa˝enie
wypadajà znacznie po-
ni˝ej oczekiwaƒ w tym
segmencie cenowym.
S!uchawki za pó!tora ty-
siàca z!otych powinny si´
znajdowaç w walizeczce albo
metalowej skrzynce. Tutaj ma-
my zwyk!e kartonowe pude!ko 
z plastikowym profilem. Wyposa˝enie to
przejÊciówka na du˝y wtyk. Nic wi´cej.

S!uchawki bazujà na konstrukcji
metalowej. Tylko pokrywy muszli 
wykonano z tworzywa, ale to materia!
zupe!nie innej jakoÊci ni˝ ten zastoso-
wany w taƒszych modelach. Od razu
czuç ró˝nic´ w cenie. Poduszki cechuje
nieregularny kszta!t – z ty!u sà grubsze, 
a wg!´bienia na uszy majà kszta!t olim-
pijskiej bie˝ni. Jak na model zamkni´ty,
AH-D2000 kiepsko sobie radzà z t!umie-
niem ha!asu. Mo˝e to rezultat zastoso-
wania optymalizatora akustycznego, czy-
li szczeliny wyrównujàcej ciÊnienie?

Do wykonania 50-mm membrany
u˝yto mikrow!ókien, ale nie jest powie-
dziane, czy membrana jest faktycznie
zrobiona z mikrow!ókna, czy mo˝e z in-
nego materia!u, a mikrow!ókno by!o 
u˝yte tylko gdzieÊ po drodze w procesie
produkcji.

W opisie na stronie Denona znalaz!em
prawdziwà pere!k´: „optymalna jakoÊç
dêwi´ku to zas!uga równej d!ugoÊci 
kabli zarówno dla lewego, jak i pra-
wego kana!u”. Cudeƒko! Poprosimy 
o wi´cej.

Brzmienie
Brzmienie nie jest ani z!e, ani szczegól-

nie wciàgajàce. W stosunku do taƒszych
modeli Denona poprawa okazuje si´ 
jednak ogromna, poniewa˝ równowaga 
tonalna jest z grubsza prawid!owa. Nie 

sà to jednak pod ˝adnym
wzgl´dem s!uchawki wyjàtko-

we. We wszystkich aspektach brzmienie
pozostaje poprawne, nawet ca!kiem do-
bre, ale nic ponadto. Mo˝na nawet na-
rzekaç na pewne sp!aszczenie na granicy
Êrednicy i góry.

Konkluzja
Da!oby si´ to mo˝e prze˝yç, gdyby nie

cena. ˚eby mieç AH-D2000, trzeba so-
bie powiedzieç: nie chc´ Sennheiserów 
HD-600, AKG K701, wysokich modeli
Ultrasone’a ani Beyerdynamica. A to ju˝
trudne, o ile w ogóle mo˝liwe. No, chy-
ba ˝e ktoÊ chce byç oryginalny...

Denon AH-D2000
Dystrybucja: Horn
Cena: 1499 z!

Dane techniczne

Konstrukcja: zamkni´ta
Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 45 kHz
Impedancja: 25 !
SkutecznoÊç: 106 dB
Masa: 350 g

Ocena

NeutralnoÊç: """!!
Dynamika: """"!
Stereofonia: """"!
PrzejrzystoÊç: """"!
MuzykalnoÊç: """!!
Bas: """"!
Brzmienie: """"!
JakoÊç/cena: ""!!!

Denon 
AH-D2000

Test s!uchawki 1200-2500 z!
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U ltrasone zajmuje si´ wy!àcz-
nie s!uchawkami. Choç ka-
talog nie jest gruby, a marka

nie tak rozpoznawalna, jak AKG,
Beyerdynamic czy Sennheiser, warto
zwróciç na nià uwag´.

Przetestowa!em prawie wszystkie 
i prawie wszystkie by!y bardzo 
dobre. Niedawno niemieckie nausz-
niki przesz!y face-lifting, po!àczony 
z dalszà poprawà walorów brzmie-
niowych. Popracowano nad neu-
tralnoÊcià, a w najwy˝szych mode-
lach nie us!yszymy ju˝ pogrubionego
basu. 

Pe!niàce rol´ ozdoby katalogu 
Edition 9 rozczarowa!y brzmieniem.
By!o dobre, ale nie a˝ tak, jak su-
gerowa!a cena. Teraz pojawi!y si´
Pro900, które zaj´!y szczytowà pozy-
cj´ w serii przeznaczonej dla zawo-
dowców.

Dostajemy je w twardej walizeczce, 
w której znajdziemy zapasowà par´ po-
duszek, dwa kable (prosty i skr´cony)
oraz p!yt´, która pozwoli wydobyç ze
s!uchawek maksimum mo˝liwoÊci. Co
ciekawe, poduszeczki nie sà jednakowe.
Standardowe sà czarne, a te, które znaj-
dziemy w walizeczce – srebrzyste, mi´k-
sze i, generalnie, przyjemniejsze. 

S!uchawki wyposa˝ono w 40-mm
przetworniki z membranami pokrytymi
tytanem. Zastosowano tak˝e dwie firmo-

we technologie: ULE, czyli metalowà
p!ytk´, która niemal ca!kowicie poch!a-
nia szkodliwe promieniowanie elektro-
magnetyczne, oraz S-Logic Plus, czyli

przetwornik umieszczony niecentrycz-
nie, odchylony w stosunku do ucha i ze-
strojony z ciekawie rozmieszczonymi
otworami, z których cz´Êç jest wyt!u-
miona. Przewód dokr´camy do lewego

nausznika. Na drugim koƒcu znajduje
si´ pot´˝ny wtyk Neutrika.

Brzmienie
To najlepsze ze wszystkich

s!uchawek Ultrasone, wlicza-
jàc w to Edition 9. Bas jest

g!´boki, ale nie dominuje
nad ca!oÊcià. Potrafi za-
znaczyç pot´g´, ale nie
przys!ania reszty pasma.
Jest go sporo, ale nie 
odnosimy wra˝enia, ˝e
próbuje si´ wpychaç tam,

gdzie go nie proszono. Naj-
wi´ksze wra˝enie wywiera-

jà jednak: przejrzystoÊç
wysokich tonów, neu-
tralna barwa i pi´knie

pouk!adana przestrzeƒ.

Konkluzja
To w!aÊnie jest prawdzi-

wy flagowiec Ultrasone. Pole-
cam.

Test s!uchawki 1200-2500 z!

N ajprostszy wniosek jest taki, ˝e
albo ktoÊ umie robiç s!uchaw-
ki, albo mu to zupe!nie nie 

wychodzi. Philips po raz kolejny udo-
wodni!, ˝e potrafi. Beyerdynamica nie
uda!o si´ przy!apaç na wpadce. Audio
Technica pokazuje, ˝e mo˝na odkrywaç
nowe szczegó!y na p!ytach, o których,
zdawa!oby si´, wiemy ju˝ wszystko. 
Panasonic natomiast sobie nie pora-
dzi!. S!uchawek Denona równie˝ ni-
komu nie ˝ycz´. Tylko najdro˝sze 
AH-D2000 sà sympatyczne, ale z cenà

ktoÊ grubo przesadzi!. Z dru˝yny AKG
s!abo wypad!y tylko najtaƒsze K142HD,
natomiast trzy pozosta!e modele – su-
per. Ultrasone nie chorujà na dominu-
jàcy bas i grajà Êwietnie.

Gdybym z ca!ej grupy mia! wybraç
jedne s!uchawki dla siebie, d!ugo bym si´
waha! pomi´dzy czterema: ATH-AD900,
Pro900, K601 i DT880. ATH-AD1000
sà ju˝ troch´ za ostre, ca!kowicie bez-
kompromisowe, natomiast dziewi´ç-
setek, przy ca!ej ich przejrzystoÊci, da
si´ s!uchaç z przyjemnoÊcià. Mnie po-

ch!on´!y tak bardzo, ˝e do póênej nocy,
z klejàcymi si´ oczami, zmienia!em 
p!yty. Czuj´, ˝e mój zbiór s!uchawek si´
powi´kszy, ale pos!ucham jeszcze kilku
modeli.

Po takim teÊcie najtrudniejsza jest
przesiadka na kolumny. Swoje bardzo
lubi´, ale oferujà ca!kiem inne dozna-
nia. OczywiÊcie, w czasie spotkaƒ ze
znajomymi sà niezastàpione, ale kiedy
tylko mog´, si´gam po s!uchawki.
Wszystkie inwestycje w „normalny”
system wydajà si´ przesadzone, skoro
za nieca!e dwa tysiàce z!otych mo˝na
kupiç s!uchawki, które przenoszà nas 
w zupe!nie inny wymiar. JeÊli tego nie
doÊwiadczyliÊcie, ˝a!ujcie.

Ultrasone Pro900
Dystrybucja: Audiotech
Cena: 1960 z!

Dane techniczne

Konstrukcja: zamkni´ta
Pasmo przenoszenia: 6 Hz - 42 kHz
Impedancja: 40 !
SkutecznoÊç: 96 dB
Masa: 295 g

Ocena

Brzmienie: hi-end
JakoÊç/cena: -

Podsumowanie

Ultrasone 
Pro900
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