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Yamaha to wielki koncern, w którego 
obszarze zainteresowa! le"# nie tylko 
urz#dzenia hi-$, ale te" instrumenty 

muzyczne, motocykle, silniki do %odzi moto-
rowych i wiele, wiele innych. Taki rozstrza% 
zwykle nie gwarantuje wysokiej jako&ci, bo 
stare przys%owie mówi, "e jak co& jest do 
wszystkiego, to jest do niczego. Tymczasem 
Japo!czycy zachowuj# w ka"dej dziedzinie 
zdumiewaj#c# renom'. Wystarczy spyta( 
muzyków, jak oceniaj# fortepiany, )ety, tr#b-
ki, a tak"e „klawisze” Yamahy. To samo pyta-
nie mo"na zada( motocyklistom, sternikom 
i wreszcie… melomanom. W ka"dej dziedzi-
nie Japo!czykom udaje si' utrzyma( jako&(  
i powtarzalno&( charakterystyczne dla spe-
cjalistów. W bezpo&rednim porównaniu  
z ich produktami „masówka” Yamahy wy-
chodzi cz'sto zwyci'sko.

Do&wiadczenia Yamahy na rynku profe-
sjonalnej produkcji d*wi'ku s# nie do pod-
wa"enia. To w%a&nie z jej katalogu pochodz# 
najbardziej popularne na &wiecie monitory 
bliskiego pola, uznawane za uniwersalny 
punkt odniesienia. A s%uchawki? Wprawdzie 
te" ju" by%y, ale nie tak ciekawe. Z pozoru 
maj# zainteresowa( profesjonalistów. I je"eli 
nawet tak si' stanie, widzimy w nowej ofer-
cie pewien post'p. Bo chyba "adne z zawo-
dowych modeli nie maj# tak nowoczesnej, 
efektownej, a jednocze&nie dopracowanej 
linii wzorniczej. Podobno projektanci in-
spirowali si' motocyklami i instrumentami 
Yamahy.

Seri' Pro trudno uzna( za rozbudowan#. 
W jej sk%ad wchodz# tylko trzy modele, po-
dobne do siebie i w podobnych cenach. To 
sugeruje celowanie w jeden rodzaj klien-
tów – raczej zamo"nych i wymagaj#cych. 
Na pierwszy rzut oka trudno odró"ni( 
poszczególne s%uchawki, ale te" i ró"nice 
pomi'dzy nimi nie s# krytyczne. To kon-
sekwentnie opracowana, krótka linia, po-
wsta%a na bazie jednego projektu. Z drugiej 
strony, od razu wida(, "e modele 400 i 500 
to zdecydowanie wy"sza jako&( ni" 300. 
Chocia"by po zastosowanym przetworni-
ku. W 300 ma on membran' o &rednicy 
40 mm; w dwóch pozosta%ych – 50 mm. 
To du"e membrany, po których mo"na 
si' spodziewa( bardzo dobrej dynamiki  
i basu. Co do tego ostatniego, $rma zapew-
nia, "e uda%o si' osi#gn#( wyj#tkow# g%'bi' 
i tempo. Znaj#c charakter sprz'tu Yamahy, 
mo"na si' dodatkowo spodziewa(, "e nie 
b'dzie si' to %#czy( z tanim efekciarstwem, 
ale wyrównanym i kulturalnym brzmie-
niem. Oczekuj# tego odbiorcy, ukryci pod 
dopiskiem „pro” w symbolu. 

Konstrukcja wszystkich s%uchawek jest 
zamkni'ta, a jako&( wykorzystanych mate-

6ïXFKDZNL QRZRĂFL

-HVLHQLÈ������PLDïR�PLHMVFH�VSRUR�FLHNDZ\FK�SUHPLHU��
Z�VHJPHQFLH�VïXFKDZNRZ\P��6SHFMDOLVW\F]QH�Z\WZöUQLH�SRND]Dï\��

NLOND�QRZ\FK�VHULL�L�QDVWÚSFöZ�OHJHQGDUQ\FK�PRGHOL���
3RMDZLOL�VLÚ�WHĝ�QRZL�JUDF]H��

1D�W\P�WOH�SURSR]\FMD�<DPDK\�Z\GDMH�VLÚ��
MHGQÈ�]�ZLHOX�L�Z�WDNLP�ERJDFWZLH�SRGDĝ\��

PRĝH�SU]HMĂÊ�QLH]DXZDĝRQD�SU]H]�NOLHQWöZ��
$OH�WR�W\ONR�SR]RU\�



6ïXFKDZNL QRZRĂFL

ria%ów daje obietnic' wysokiego komfortu 
u"ytkowania i trwa%o&ci. Pa%#k jest zawsze me- 
talowy i podwójnie wzmacniany. W szczyto-
wych 500 tak"e nauszniki wykonano z bar-
dzo sztywnego stopu na bazie aluminium. 
Pono( wiele uwagi po&wi'cono poduszkom. 
Maj# by( tak mi'kkie i komfortowe, "e klient, 
który za%o"y je na g%ow', od razu poczuje 
nowy wymiar jako&ci i komfortu. Jak b'-
dzie w rzeczywisto&ci – zobaczymy. W ka"-
dym razie selekcjonowana skóra i wy&ció%ka 
(powsta%a na podstawie eksperymentów  

i symulacji komputerowych) obiecuj# wiele. 
Ale i tutaj najwy"szy model ma odstawa( od 
reszty, bo ma konstrukcj' wokó%uszn#, a nie 
nauszn#. Z punktu widzenia u"ytkownika to 
spora ró"nica. 

Zadbano te" o szczegó%y, takie jak ste-
rowanie urz#dzeniami Apple’a za pomoc# 
prostego, ergonomicznego pilota na kablu. 
S%uchawki Yamahy s# przewodowe, ponie-
wa" jak dot#d transmisja bez po&rednictwa 
kabla nie zapewnia satysfakcjonuj#cej jako-
&ci d*wi'ku, niezale"nie od tego, co produ-
cenci wypisuj# w materia%ach reklamowych. 
Przewód Yamahy nie jest okr#g%y, ale przy-
pomina ta&m'. Ta z kolei ma eliminowa( 
dokuczliwy ha%as, towarzysz#cy ocieraniu si' 
kabla o ubranie. 

W kwestii samego pod%#czenia kabla 
uwzgl'dniono gradacj' jako&ci pomi'dzy 
modelami. Trzysetka ma przewód zamonto-
wany na sta%e. Nabywca modelu 400 otrzy-
muje ju" przewodnik uzbrojony we wtyczk', 
któr# wk%adamy do lewej muszli, natomiast 
pi'(setka ma dwie wtyczki, co oznacza 

najwi'ksz# solidno&( i najkrótsz# drog' 
sygna%u. 

W serii Pro nie ma za to "adnych wzmac-
niaczy ani systemów t%umienia ha%asów 
zewn'trznych. Zwykle nie poprawiaj# one 
d*wi'ku, a ten stanowi% nadrz'dn# warto&( 
projektu.

W komplecie z ka"dym modelem pro-
ducent dostarcza przydatne akcesoria: do-
datkowy d%u"szy kabel (bez sterowania, do 
zastosowa! audio$lskich i pro), przej&ciów-
k' na du"y jack i elegancki futera% – torebk'  

z paskiem. S%uchawki maj# sk%adane pa%#ki, 
dzi'ki czemu ta ostatnia mo"e mie( kom-
paktowe rozmiary.

Wracaj#c do wzornictwa i jako&ci wyko-
nania – s%uchawki s# pi'kne, nowoczesne 

(cho( bez udziwnie!) i przez to stanowi# 
konkurencj' dla produktów takich, jak 
cho(by B&W. By( mo"e to jeszcze bardziej 
atrakcyjny produkt dla osób ceni#cych nie 
tylko jako&(, ale te" niebanalne wzornictwo 
i eleganckie wyko!czenia. Dost'pne s# trzy 
kolory: fortepianowa czer!, biel ko&ci s%o-
niowej i „rajdowy” niebieski. Ten ostatni 
powinien &wietnie pasowa( do motocykli 
Yamahy.
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S!uchawki s" pi#kne,  
nowoczesne  

(cho$ bez udziwnie%)  
i przez to stanowi" gro&n" 

konkurencj# dla produktów 
takich, jak chocia'by B&W.


