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3KLOLSV�SU]\]Z\F]DLï�QDV�GR�WHJR�� 
ĝH�QDZHW�]D�QLVNÈ�FHQÚ�SRWUDğ� 
]DRIHURZDÊ�ZDUWRĂFLRZ\�SURGXNW��

Opakowanie jest minimalistyczne  
i – niestety – jednorazowe. Same s!uchaw-
ki pozbawiono elementów ozdobnych. 
Jedyne, co zwraca uwag", to nak!adka do-
uszna w „neonowym” kolorze.

Pod wzgl"dem budowy nie ma tu nic 
specjalnego. Producent informuje o gu-
mowanym reduktorze napr"#e$ na prze-
wodzie, dzi"ki któremu kabel jest trwa!y 
i odporny na szarpni"cia. Ciekawostk" 
stanowi chromowany wtyk 3,5 mm. Naj-
cz"%ciej w s!uchawkach u#ywa si" po-
z!acanych, ale mo#e nie ma o co kruszy& 
kopii. Cz"%& audio'lów uwa#a przecie#, 
#e pokryte z!otem styki przesadnie rozja-
%niaj( d)wi"k.

Je%li kto% rezygnuje z u#ywania s!ucha-
wek dousznych, poniewa# s( one zbyt 
du#e i wypadaj( z ucha, powinien si" za-
pozna& z tym modelem. Tutaj nie napotka 
podobnych problemów.

Brzmienie
Za 29 z!otych mo#na kupi& m.in. 

p!yt" CD z wyprzeda#y, dwa zesta-
wy plastikowego jedzenia z fast 
foodu albo pi"& litrów benzyny 
PB 95. Okazuje si", #e da si" 
równie# kupi& dobre s!uchawki. 
Pisz(c „dobre”, nie mam na my-
%li, #e po wyj"ciu z opakowania jes- 
te%my szcz"%liwi, #e w ogóle co% s!ycha&. 
Z Philipsów s!ycha& naprawd" przy- 
zwoicie.

Najpierw obserwujemy g!"boki, moc-
ny bas, a nast"pnie wyeksponowan( gór". 
*rednica pasma wydaje si" tutaj mniej 
istotna. Energia, przestrzenno%& i dyna-
mika stoj( na zadowalaj(cym poziomie. 
Wszystko to zosta!o okupione nieco jaz- 
gotliw( gór(, ale s!uchawkom za 29 z! po-
winni%my to wybaczy&. 

Je#eli przymierzacie si" do zakupu prze-
no%nego odtwarzacza za 200-300 z! i pla-
nujecie u#ywa& go ze standardowymi s!u-
chawkami, mo#ecie je od razu wymieni& 
na SHE3500RD.

3KLOLSV�SHE3500RD

Cena: ���]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  12 Hz – 22,5 kHz

Impedancja:  16 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 100 dB

Masa:  13 g

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

Panasonic RP-HJE120

Philips SHE3500RD  

3DQDVRQLF RP-HJE120

Cena: ���]ï

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

Impedancja:  16 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 96 dB

Masa:  b.d.

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

7R�MHGHQ�]�QDMQLĝV]\FK�PRGHOL� 
3DQDVRQLFD��-HVW�GRVWÚSQ\�Z�G]LHZLÚFLX�
LQWHQV\ZQ\FK�NRORUDFK�

Malutkie pude!ko trudno otworzy& bez 
uszkodzenia siebie albo sprz"tu. Kiedy 
si" to uda, widzimy delikatny poskr"ca-
ny przewód, zako$czony wiotk( wtyczk(. 
Producent do!(cza do kompletu trzy pary 
wk!adek w rozmiarach S, M i L.

S!uchawki dobrze dopasowuj( si" do 
ucha. W tym modelu rozmiar S oznacza 
naprawd" ma!( wk!adk". Panasonic infor-
muje, #e zastosowa! specjaln( konstrukcj" 
Ergo't. Najwyra)niej pomys! si" spraw-
dzi!. RP-HJE120 s( nie tylko wygodne, ale 
równie# prawie ca!kowicie t!umi( ha!as 
otoczenia. Zostajemy tylko my i muzyka.

Brzmienie

Producent twierdzi, #e sukces zawdzi"-
cza wykorzystaniu specjalnie formo-
wanych membran przetworników. Po 
s!uchawkach w tej cenie nie spodziewa-
my si" fajerwerków. Dostajemy jednak 

d)wi"k, którego Panasonicom pozazdro-
%ci!oby wiele dro#szych modeli. Nie jest, 
co prawda, idealnie wyrównany – niskie  
i wysokie tony wybijaj( si" ponad %rednic" 
pasma, ale góra, na szcz"%cie, nie irytuje. 
Nie atakuje s!uchacza, za to pozwala do-
strzec w nagraniach wiele szczegó!ów.

Niskie tony mo#na porówna& do basu 
wydobywaj(cego si" z tuneli rezonanso-
wych w kolumnach. Schodz( g!"boko, 
cho& s( nieco napompowane. Przyda!oby 
si" wi"cej mi"sisto%ci. Pod wzgl"dem ja-
ko%ci %rednica wygrywa z reszt( pasma – 
jest czysta i naturalna. W tym brzmieniu 
nie obserwujemy równie# nieprzyjem-
nych efektów przej%cia mi"dzy %rednic(  
a gór(. Plusem jest tak#e dynamika.

Jak !atwo si" domy%li&, gdzie% trzeba 
by!o dokona& ci"& bud#etowych. Pad!o 
na jako%& wykonania. Cienki kabel wy-
maga ostro#no%ci w trakcie u#ytkowania, 
a same s!uchawki wykonano z taniego  
i brzydkiego plastiku. Jednak czy wygl(d 
ma w tym przypadku kluczowe znacze-
nie? Zdecydowanie nie.
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3DQDVRQLF�FKZDOL�VLÚ�QLHZLHONÈ�PDVÈ� 
L�JUXERĂFLÈ�53�+6����7D�RVWDWQLD�� 
QDZHW�MHĂOL�]PLHU]\P\�VïXFKDZNL�UD]HP�
]�PLÚNNÈ�JÈENÈ��QLH�SU]HNURF]\���FP�

Odchylane nak!adki na ma!#owiny za-
trzymuj( si" w pozycji roz!o#onej, co pozwa-
la szybko za!o#y& s!uchawki na uszy, nawet 
kiedy trzymamy ka#d( z nich w jednej d!oni. 
Pocz(tkowo wymaga to troch" gimnastyki, 
ale nauczymy si" to robi& w u!amku sekun-

dy. Niektórzy si" obawiaj(, #e takie klipsy po 
d!u#szym czasie ci(#(, ale prawda jest taka, 
#e wiele damskich kolczyków wa#y wi"cej.

Je%li chodzi o jako%& wykonania, zastrze-
#enia dotycz( tylko cieniutkiego przewodu  
i wtyczki, któr( w warunkach kieszeniowo- 
-spodniowo-rowerowych !atwo z!ama& lub 
przetrze&. Ale przecie# nie ma co liczy& na 
to, #e ktokolwiek b"dzie si" obchodzi! ze 
s!uchawkami za 49 z! jak z jajkiem. Je#eli  
w trudnych warunkach pos!u#( bez awarii 
pó! roku, nale#y to uzna& za sukces.

Brzmienie

Gdyby RP-HS46 zagra!y dobrze, z uwagi 
na cen" i konstrukcj" mocno bym si" zdzi-
wi!. Nast"pnie szybko namierzy!bym je  
w sklepie, bo warto mie& co% takiego do s!u-
chania muzyki na rowerze, mrozie albo w si-
!owni. Jak si" zepsuj(, to nawet cz!owiekowi 
nie szkoda.

Tych s!uchawek jednak nie by!oby mi 
szkoda z zupe!nie innego powodu – graj( 
one wy!(cznie %rednic( i gór(, a jako%& tych 
zakresów równie# nie rzuca na kolana. Bas 
nie istnieje, chyba #e mocno przyci%niemy 

je do uszu. 
Trzymanie r(k 
przy g!owie na d!u#sz( met" nie ma jednak 
nic wspólnego z wygod(.

Chcia!em polubi& te s!uchawki, ale si" nie 
da!o. Mówi si" trudno i jedzie si" dalej.

Panasonic RP-HS46 

6ïXFKDZNL GR�����]ï�

3R�Z\MÚFLX�VïXFKDZHN�]�SODVWLNRZHJR�
EOLVWUD�QLH�ZDUWR�WUDFLÊ�F]DVX�QD� 
SRV]XNLZDQLD�GRGDWNRZ\FK�DNFHVRULöZ�
ļ�QLH�]QDMG]LHP\�WX�QDZHW�IXWHUDïX�

RP-HS33 skierowano do osób aktywnych 
'zycznie. Wyposa#ono je w przyjemne  
w dotyku, mi"kkie elastomerowe zauszniki, 
których zadaniem mia!o by& zwi"kszenie 
komfortu u#ytkowania i zapewnienie lep-
szego dopasowania do ucha. Niestety, nie 
do ko$ca si" to uda!o. S!uchawki najwyra)-
niej zosta!y zaprojektowane dla osób 
o du#ych g!owach i uszach. Warto 
zwróci& na to uwag", bo przy naj-
mniejszym ruchu sprawiaj( wra-
#enie, jakby zaraz mia!y wypa%&. 
Zdecydowanie radz" je przymie-
rzy& przed zakupem. Szczególnie, 
je%li kto% planuje uprawia& w nich sport.

Model ten ma te# kilka zalet. RP-HS33 
s( bardzo lekkie, a jako%& wykonania nie 
budzi wi"kszych zastrze#e$. Cz"%& dousz-
na zosta!a starannie wyko$czona, a jej ele-
menty dobrze spasowane.

Przewód ma tendencj" do skr"cania si"  
i wyginania, wi"c warto uwa#a& na miejsce, 
w którym !(czy si" z wtyczk(. Najlepiej od 
razu usztywni& je ta%m( klej(c(.

Brzmienie

Z!a wiadomo%& dla fanów mocnego basu. 
Tutaj jest go jak na lekarstwo, jednak kiedy 
ju# si" pojawia, potra' zej%& nisko. Przygo-
tujmy si" przede wszystkim na wyrazist(, 
cho& such( %rednic" i górny 
zakres pasma.

Plusem jest stereofonia, szczególnie  
w nagraniach akustycznych. Nie ma jednak 
jakiejkolwiek izolacji od d)wi"ków otocze-
nia, wi"c trzeba porzuci& nadziej", #e zo-
staniemy z muzyk( sam na sam.

Za 49 z! trudno wymaga& cudów.  
RP-HS33 to bud#etowy model z wieloma 
niedopracowanymi elementami, które na 
d!u#sz( met" staj( si" m"cz(ce. Warto po-
czeka& i dokarmi& %wink"-skarbonk".

Panasonic RP-HS33  

3DQDVRQLF RP-HS33

Cena: ���]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  RWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  14 Hz - 24 kHz

Impedancja:  16 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 103 dB

Masa:  14 g

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

3DQDVRQLF RP-HS46

Cena: ���]ï

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

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 108 dB

Masa:  16 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���
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3URGXFHQW�GHNODUXMH��ĝH�GR� 
Z\NRñF]HQLD�SFKHïHN�Z\NRU]\VWDQR�
GRVNRQDïHM�MDNRĂFL�GUHZQR�KHEDQRZH��
NWöUH�PD�SR]\W\ZQLH�ZSï\ZDÊ� 
QD�MDNRĂÊ�EU]PLHQLD�

Je#eli faktycznie jest to heban, nie licz-
cie na to, #e znajomi zauwa#( ten niuans. 
KM0108EB wygl(daj( jak normalne s!u-
chawki z plastiku. Jako%& wykonania jest 
jednak bardzo dobra. Co ciekawe, wtycz-
k" po!(czono z kablem pod k(tem, co  
w praktyce okaza!o si" funkcjonalne.

Brawa nale#( si" projektantom za wy-
trzyma!y przewód, który na dodatek nie 
b"dzie si" pl(ta! po kieszeni. Do jego 
wykonania u#yto miedzi beztlenowej po-
krytej pow!ok( z elastomerów termopla-
stycznych TPE. Rozwi(zanie to ma mini-
malizowa& straty przesy!anego sygna!u.

Do%& trudno si" doszuka& informa-
cji, która ze s!uchawek jest lewa, a która 
prawa. Oznaczenia umieszczono w wy-
j(tkowo dyskretnym miejscu – na dole 
elementu dousznego. Du#y plus nale#y 
si" KM0108EB za komfort u#ytkowania. 
Okaza!y si" bardzo wygodne i %wietnie 
le#a!y w uchu.

Brzmienie

G!ówn( bol(czk( tych s!uchawek jest 
zachwiana równowaga tonalna. W pa%- 
mie dominuje napompowany i gumowaty 
bas. Gdzie% za nim odnajdujemy %rednic"  
o przyjemnej barwie. W oddali, daleko za 
reszt( pasma, znajduj( si" wysokie tony, 
na które trzeba wr"cz polowa&. Wiedza, 
w którym fragmencie utworu powinny si" 

pojawi&, okazuje si" niezb"dna, aby w ogó-
le co% w tym zakresie zauwa#y&.

W przypadku KM0108EB trudno mówi& 
o neutralno%ci. To w!a%nie jej brak wp!ywa 
na oceny za przejrzysto%& i stereofoni". Te 
aspekty brzmienia s( kszta!towane w du-
#ym stopniu przez wysokie tony, a tutaj jest 
ich za ma!o. Gdyby uda!o si" przywróci& 
do poziomu t" hu%tawk" tonaln(, mog!oby 
by& naprawd" ciekawie.

=�SXGHïND�Z\MPXMHP\�MHG\QLH� 
VïXFKDZNL��3URGXFHQW�SRVWDQRZLï� 
QLH�UR]SLHV]F]DÊ�QDV�GRGDWNDPL�

Zaskakuje brak nawet mi"kkich podu-
szek, które w s!uchawkach dousznych s( 
standardem. Po w!o#eniu DTX 11IE do 
ucha nie odczujemy jednak dyskomfortu. 
W tym przypadku nazwa „pche!ka” jest 
jak najbardziej na miejscu. S!uchawka jest 
na tyle ma!a, #e pozostaje we wn"trzu ucha 
nawet, gdy ruszamy g!ow(. Ochron( dla 
membrany g!o%nika jest cienka gumowa 
nak!adka, któr( !atwo zdj(&. Trzeba uwa-
#a&, #eby nie zgubi& jej przez nieuwag".

Model ten wypada stosunkowo dobrze 
pod wzgl"dem jako%ci materia!ów. Wtycz-
ka jest sztywna, natomiast jej po!(czenie 
z kablem do%& gi"tkie. W trakcie u#ytko-
wania s!uchawek mo#na si" nie obawia& 
uszkodzenia tego newralgicznego miej-
sca. Kabel wyposa#ono w rozdzielacz.  
Nie jest to jednak standardowy ma!y ka-
wa!ek plastiku, który suwamy po kablu, 
lecz... guzik. Je%li chodzi o estetyk", roz-
wi(zanie na pi(tk", ale pod wzgl"dem 

funkcjonalnym nie jest ju# tak ró#owo. 
Je#eli chcemy szybko przesun(& dziel-
nik, nie liczmy na to, #e od razu nam si"  
to uda. Potrzeba wprawy. Szczególnie, je%li 
przez d!ugi czas znajdowa! si" w tej samej 
pozycji. Kolejn( wad( jest brak wyczu- 
walnych punktów u!atwiaj(cych zak!ada-
nie.

Brzmienie

Brzmienie trudno uzna& za szczyt wyra-
'nowania. Najkrócej mówi(c, d)wi"k jest 
zdecydowanie „wysokotonowy”. Góra rzu-

tuje równie# na %rednic" i atakuje, nawet 
kiedy utwór sk!ada si" z samego wokalu. 
Kobiece g!osy staj( si" sycz(ce i nieprzy-
jemne.

Bas pojawia si" jedynie wtedy, gdy wci-
%niemy s!uchawki g!"biej do ucha. A takie 
dociskanie palcami nie jest ani wygodne, 
ani eleganckie. Pod wzgl"dem brzmienia 
DTX 11IE s( tylko troch" lepsze od s!ucha-
wek dodawanych w standardzie do empe-
trójek.

.UđJHU	0DW] 

.0����(%
Cena: ���]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  18 Hz – 22 kHz

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

Masa:  15g

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

Beyerdynamic DTX 11IE 

%H\HUG\QDPLF� 
DTX 11IE

Cena: ���]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  RWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  25 Hz – 20 kHz

Impedancja:  16 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 115 dB

Masa:  b.d.

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

Krüger&Matz KM0108EB
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0;����QDOHĝÈ�GR�OLQLL�6WUHHW�� 
NWöUÈ�RSUDFRZDQR�]�P\ĂOÈ�R�PïRG\FK�
OXG]LDFK��3URMHNWDQWRP�]DOHĝDïR�QD� 
Z\UöĝQLDMÈF\P�VLÚ�]�WïXPX�Z\JOÈG]LH�
RUD]�NRPIRUFLH�Xĝ\WNRZDQLD�

Zgrabne, niedu#e pude!ko – w przeci-
wie$stwie do opakowa$ konkurencji w po-
dobnej cenie – nie musi l(dowa& w koszu 
po rozpakowaniu. *mia!o mo#e s!u#y& jako 
etui. Oprócz s!uchawek otrzymujemy par" 
poduszeczek, które warto za!o#y&. MX365 
o wiele lepiej trzymaj( si" wtedy ucha,  
a przede wszystkim unikamy bezpo%rednie-
go kontaktu z plastikiem. 

S!uchawek u#ywa si" wygodnie. Nie wy-
padaj( z ucha ani nie uwieraj(. Dodatko-
wym plusem jest dobrze wyczuwalny pod 
palcami wypuk!y punkt na lewej muszelce. 
Pche!ki sprawiaj( wra#enie solidnie zbudo-
wanych i trwa!ych. Powinny s!u#y& d!ugo, 
nawet bez stosowania wobec nich taryfy 
ulgowej.

Je%li chodzi o wzornictwo, postawiono 
na nowoczesno%&. Paleta barw obejmuje 
sze%& kolorów: niebieski, bia!y, czerwony, 

pomara$czowy i dwa odcienie br(zowego 
(bronze i brown). Niezale#nie od wybranej 
opcji, cz"%& konstrukcji jest srebrna i nadaje 
ca!o%ci odrobin" elegancji.

Brzmienie

Brzmienie jest, niestety, adekwatne 
do ceny. Nie spodziewajmy si" sub-
wooferowych fajerwerków. Ilo%& basu 
jest wystarczaj(ca, aby nada& utworom 
rytm, jednak zdecydowanie za ma!a, #eby 
nazwa& pasmo zrównowa#onym. W tej pre-
zentacji bezsprzecznie króluje góra, której 
brakuje wyra'nowania.

MX365 graj( w sposób, który audio'le 
nazywaj( „tranzystorowym”. Przyda!oby 
si" wi"cej przyjemnego ciep!a w %rednicy 
lub perlistego blasku w wysokich tonach. 
Prze!om tych zakresów równie# móg!by by& 
p!ynniejszy. Lista #ycze$ jest d!uga. Spójrz-
my jednak na cen" i wró&my na ziemi".

Gdy idziemy do McDonalda i zamawia-
my hamburgera za 10 z!, nie spodziewamy 
si" grillowanego antrykotu z wo!owiny ar-
genty$skiej. Otrzymamy dok!adnie tyle, za 
ile zap!acili%my.

Sennheiser MX365 

AKG K315

6HQQKHLVHU�0;���
Cena: ���]ï

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

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

Masa:  b.d.

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

3XGHïNR��Z�NWöU\P�SURGXFHQW�FKRZD�
VZRMH�SUHFMR]D��MHVW�HOHJDQFNLH�� 
]JUDEQH�L�FDïNLHP�IXQNFMRQDOQH�� 
:LÚNV]RĂÊ�ğUP�QLH�GED� 
R�WDNLH�GURELD]JL��

Zapewne wychodz( z za!o#enia, #e brak 
etui usprawiedliwia niska cena. Dla AKG 
najwyra)niej nie ma znaczenia, czy kupili-
%my s!uchawki za 80 czy za 300 z!. Nawet de-
cyduj(c si" na model z ni#szej pó!ki, mamy 
wra#enie obcowania ze szlachetnym pro-
duktem. Dla chi$skich fabryk takie etui to 
ma!e piwo, a klient czuje si" dopieszczony.

W komplecie dostajemy te# par" po-
duszeczek. Warto je zaaplikowa& od razu, 
poniewa# nagi element douszny jest nie-
wygodny. Plastik wbija si" w ucho, powo-
duj(c wra#enie dyskomfortu nawet przez 
jaki% czas po zako$czeniu ods!uchu. Mi"k-
kie g(bki niweluj( ten efekt, cho& mimo 
wszystko pche!ki nie trzymaj( si" uszu zbyt 
dobrze.

Przewód ma dok!adnie metr, czyli nie-
co mniej ni# u konkurencji. Standardowa 

d!ugo%& to 1,2 m. Do wy#szych modeli 
(np. K317 czy K319) AKG dodaje kabel 
przed!u#aj(cy. Tutaj jednak go 
nie znajdziemy. Rekompensa-
t( jest wyposa#enie przewodu  
w potencjometr suwakowy, któ-
ry dobrze si" sprawdza w boju.

Brzmienie

K315 graj( wyeksponowan( 
%rednic(. Kiedy przestajemy sku-
pia& na niej uwag", zauwa#amy rów-
nie# bas. Pocz(tkowo wydaje si", #e jego 
ilo%& pasuje do charakteru s!uchawek i jest 
go w sam raz. Dopiero pó)niej okazuje si" 
nierówny. Podbito jego %rednie rejony, na-
tomiast to, co powinno si" znale)& poni#ej, 
umyka. 

*rednica jest czytelna, lecz brakuje jej 
kolorytu. K315 informuj( nas, gdzie si" 
znajduje pocz(tek i koniec d)wi"ku, jed-
nak nie wype!niaj( go tre%ci(. Wysokie 
tony maj( ten sam charakter co %rednica 
– troch" suchy, ale mog!oby ich by& troch" 
wi"cej.

AKG K315

Cena: ���]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  SöïRWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  17 Hz – 23 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 126 dB

Masa:  5 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���
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:�RIHUFLH�3KLOLSVD�MHVW�ZLHOH�VïXFKDZHN�
GRXV]Q\FK��&]DVDPL�UöĝQLFH�SRPLÚG]\�
NROHMQ\PL�PRGHODPL�VÈ�QLHZLHONLH�

Tutaj g!ówn( atrakcj" stanowi suwak, 
którego zadaniem jest zapobieganie pl(-
taniu przewodów. Ten pomys! nie zawsze 
zdaje egzamin. Zostawiaj(c zestaw w kie-
szeni, bez szczególnej dba!o%ci o porz(dek, 
mo#emy si" spodziewa&, #e wyjmiemy 
supe!. Je%li producent chce wyeliminowa& 
problem pl(tania, powinien zainwestowa& 
w inny materia!, z którego wykonano prze-
wód. Kawa!ek plastiku nie za!atwia sprawy. 
W ta$szych produktach Philips stosuje z!(-
cza pokryte chromem. Spotkali%my si" ju# 
z tym rozwi(zaniem w SHE3500RD. Do-
k!adaj(c kilkana%cie z!otych, mo#emy kupi& 
SHE8000 wyposa#one w poz!acany wtyk.

Brzmienie

Po przes!uchaniu kilku utworów do-
chodzimy do wniosku, #e brzmienie 

SHE7000 ma pewn( ciekaw( cech". 
Zakresy zosta!y zmieszane w dobrych 
proporcjach, jednak ka#dy z nich stara 
si" zab!ysn(&, kiedy muzyka stwarza ku 
temu okazj". Gdy nagranie zawiera wi"-
cej basu, s!uchawki dok!adaj( jeszcze co% 
od siebie. To samo si" dzieje z wysoki-
mi tonami. Sk!ady, w których dominuje 
wokal, brzmi( czysto, konkretnie i bez 
zamazania. Taka klarowno%& jest oczywi-
%cie du#ym plusem.

Wysokie tony mog!yby by& mniej 
zadziorne. Daj( wra#enie du#ej roz-
dzielczo%ci, jednak odbywa si" to kosz-
tem elegancji. Krótko mówi(c, czasami  
obserwujemy w górze pasma efekt pisz-
czenia i zapiaszczenia. W nagraniach  
audio'lskich nie daje si" on we znaki, 
ale ju# w elektronicznych czy rocko-
wych d)wi"k nie b"dzie tak przyjemny.  
Z ca!( pewno%ci( znajd( si" jednak oso-
by, dla których ten mankament nie b"-
dzie istotny.

To typowe s!uchawki m!odzie#owe. 
Lekkie i wyposa#one w przewód o d!u-
go%ci 1,2 m – idealny do sprz"tu przeno%- 
nego. Za te pieni(dze trudno oczekiwa& 
skóry i aluminiowych muszli, ale przynaj-
mniej sytuacja jest jasna i nikt nie próbuje 

nam wcisn(& ekologicznej bawe!ny w ce-
nie kaszmiru.

Muszle Philipsów obracaj( si" we wszyst-
kich p!aszczyznach, a poduszki, cho& nie 
obejmuj( ca!ych ma!#owin, s( mi"kkie i nie 
uciskaj( zbyt mocno. 

Mimo wszechobecnego plastiku, SHL3000 
dobrze le#( na g!owie i nie wywo!uj( dys-

komfortu w czasie d!u#szego u#ytkowania. 
W kategorii marketingowych tekstów na 
wielkie koncerny zawsze mo#na liczy&.  
Z konkretnych informacji wy!owimy 
tylko 32-mm przetworniki. Poza tym do-

wiemy si", #e SHL3000 maj( regulowany 
pa!(k (nie widzia!em tego typu s!uchawek ze 
sztywnym), mi"kkie poduszki (a s( z twar-
dymi, na przyk!ad drewnianymi?) oraz #e 
„did#ejski styl umo#liwia dostrajanie si" do 
otoczenia”. Poniek(d to zrozumia!e, bo o tak 
tanich produktach zazwyczaj nie mo#na po-
wiedzie& wi"cej.

Brzmienie

Chwila prawdy i... Uda!o im si"! Oczy-
wi%cie, %redni podzakres basu jest efek-

townie podbity, a górze pasma brakuje 
wyra'nowania dro#szych konstrukcji, 
ale ogólna jako%& brzmienia zdecydowa-
nie wykracza poza to, czego mo#na si" 
by!o spodziewa&, patrz(c na cen" tych 
nauszników. Nagle zrobi!o mi si" g!upio, 
#e pocz(tkowo je zlekcewa#y!em. Relacja 
jako%ci do ceny jest w tym przypadku wy-
j(tkowo korzystna. Taki d)wi"k za 89 z! to 
okazja.

Philips SHE7000 

3KLOLSV�SHE7000

Cena: ���]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  10 Hz – 23,5 kHz

Impedancja:  16 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 105 dB

Masa:  10,9 g

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

Philips SHL3000 

3KLOLSV�SHL3000

Cena: ���]ï

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

Impedancja:  24 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 106 dB

Masa:  229 g

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

0LPR�QRZRF]HVQHJR�Z]RUQLFWZD�MXĝ�QD�SLHUZV]\�U]XW�RND�ZLGDÊ��ĝH�6+/����� 
QLH�VÈ�OXNVXVRZ\PL�QDXV]QLNDPL�GOD�EL]QHVPHQöZ�Z�HOHJDQFNLFK�JDUQLWXUDFK�
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53�+-(���(�Z\UöĝQLDMÈ�VLÚ�QD�WOH� 
NRQNXUHQF\MQ\FK�SURGXNWöZ�� 
2EXGRZD�Z\NRQDQD�]�SODVWLNX� 
SU]\SRPLQD�NV]WDïWHP�ĂFLÚW\�VWRĝHN�

Najcz"%ciej spotykane przetworniki w s!u-
chawkach dousznych tej klasy maj( rozmia-
ry rz"du 8-9 mm. Tutaj mamy do czynienia 
z nieco wi"kszym kalibrem – 10,7 mm. To 
sprawia, #e element, który umieszczamy we-
wn(trz ucha, tak#e jest ciut wi"kszy. Nawet 
mo#liwo%& wyboru pomi"dzy trzema ró#ny-
mi wielko%ciami nasadek nie u!atwia spra-
wy. Osoby z ma!ymi uszami mog( cierpie&. 
Przestrzegam wi"c przed zakupem w ciem-
no – RP-HJE355E najlepiej przymierzy&, 
zanim zdecydujemy si" pój%& do kasy. Je%li 
rozmiar oka#e si" odpowiedni, s!uchawki 
nosi si" komfortowo. Dobrze dopasowuj( 
si" do wn"trza ucha i %wietnie sobie radz(  
z t!umieniem d)wi"ków otoczenia.

Brzmienie

Je%li chcemy si" czego% dowiedzie&  
o brzmieniu, powinni%my spojrze& na slo-

gan umieszczony na opakowaniu: „Deep 
Bass Fit”. W tym przypadku marketing nie 
k!amie. D)wi"k ten oparty jest g!ównie na 
basie. Rekompensat( za zachwianie równo-
wagi tonalnej jest jako%& tej cz"%ci pasma,  
a szczególnie g!"bia. 

Na szcz"%cie, %rednie i wysokie tony te# 
s( s!yszalne. Po przetoczeniu si" subwoofe-
rowej fali, RP-HJE355E ukazuj( nam przy-
jemn(, a zarazem g!adk( %rednic". Gór" 
pasma mo#na nazwa& kulturaln(. Nie na-
rzuca si" s!uchaczowi. Nie odnosimy wra-
#enia agresywnego k!ucia, które nierzadko 
obserwuje si" w s!uchawkach dousznych 
za podobne pieni(dze. Wysokie tony nie 
domagaj( si" skupienia ca!ej uwagi na de-
talach, dzi"ki czemu nawet d!ugie sesje nie 
m"cz(. Model ten pozostawia u#ytkowni-
kowi decyzj", czy chce wy!awia& z d)wi"ku 
szczegó!y, czy po prostu s!ucha& muzyki 
jako ca!o%ci. Spodoba! mi si" te# sposób,  
w jaki po!(czono %rednie i wysokie tony. 
Nie zauwa#ymy tu sp!aszczenia. Oba za-
kresy maj( ten sam przyjemny i z!agodzo-
ny charakter.

Panasonic RP-HJE355E 

3DQDVRQLF� 
RP-HJE355E

Cena: ���]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  6 Hz – 24 kHz

Impedancja:  16 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 105 dB

Masa:  b.d.

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

WERDYKT:
Pierwsze s!uchawki PSB  
s" naprawd# wspania!e  
– musicie ich koniecznie  
pos!ucha$!

Music For You
HIGH PERFORMANCE HEADPHONES

M4U 
Kick Up
Your Hi-Fi!

Wy!"czny dystrybutor w Polsce:
02-922 Warszawa, ul. Na!#czowska 31,
tel. (22) 642 46 29, tel./fax (22) 842 80 10
mail: biuro@trimex.com.pl       www.trimex.pl 
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:�]ZLÈ]NX�]�IDNWHP��ĝH�QDMZLÚNV]È�
ZDGÈ�SFKHïHN�MHVW�LFK�Z\SDGDQLH�� 
GR�53�+6���(�GRGDQR�HODVW\F]Q\� 
]DXV]QLN��3HïQL�RQ�SRGZöMQÈ�IXQNFMÚ��
SRSUDZLD�GRSDVRZDQLH�SFKHïNL� 
GR�ZQÚWU]D�XFKD�RUD]�]PQLHMV]D� 
HIHNW�PLNURIRQRZ\�

S!uchawki s( bardzo wygodne. Mimo 
#e wygl(daj( solidnie, s( te# niezwykle 
lekkie – 7 gramów to %wietny wynik. Gdy-
by jednym z aspektów oceny by! komfort 
noszenia, bez w(tpienia zas!u#y!yby w tej 
kategorii na pi(tk". Najcz"%ciej spotykany 
rozmiar g!o%ników w s!uchawkach dousz-
nych to 8-9 mm. Wewn(trz RP-HS200E 
znajdziemy 12,4-mm przetwornik, który 
ze wzgl"du na wielko%& trzeba by!o umie-
%ci& na obrze#ach obudowy. Podobno ta-
kie rozwi(zanie zapewnia bogat( w detale 
%rednic" i g!"boki bas.

Brzmienie

Tym razem materia!y prasowe nie s( ani 
odrobin" naci(gane. Najwi"kszym atutem 

tych s!uchawek jest równowaga 
tonalna. Jak na s!uchawki, któ-
re kosztuj( 119 z!, to du#e osi(-
gni"cie. Bas jest rzeczywi%cie 
g!"boki i mi"sisty, a jego ilo%& 
odpowiednia. Niskie tony nie 
zas!aniaj( pozosta!ej cz"%ci pa-
sma. Nie wp!ywaj( równie# na 
to, co si" dzieje w %rednicy.

Najciekawsza wydaje si" góra 
pasma. Nie jest ona zbyt sucha 
ani krzykliwa – ukazuje za to wiele 
szczegó!ów, które na dodatek s( !ad-
nie wyko$czone. Dzwoneczki brzmi( 
delikatnie i aksamitnie, w najmniejszym 
stopniu nie przypominaj(c uderzania  
w ko%cielny dzwon. *rednica jest neutralna 
i czysta, a dynamika i przestrze$ – równie# 
bez zastrze#e$.

Brzmienie RP-HS200E zas!uguje na wy-
ró#nienie. Mimo #e s!uchawki pocz(tkowo 
prezentuj( si" niepozornie, warto zwróci& 
na nie uwag". Tak zrównowa#ony d)wi"k 
to w tym przedziale cenowym prawdziwy 
sukces.

Panasonic RP-HS200 

3DQDVRQLF�53�+6���
Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  10 Hz – 22 kHz

Impedancja:  17,5 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 101 dB

Masa:  7 g

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

'7;���,(�SODVXMH�VLÚ�RF]NR�Z\ĝHM� 
RG�'7;���,(��*ïöZQ\P�HOHPHQWHP�
Z\UöĝQLDMÈF\P�WH�QLHZLHONLH�VïXFKDZNL�
QD�WOH�NRQNXUHQFML�MHVW�Z]RUQLFWZR��

Do wyboru mamy trzy wersje kolo-
rystyczne: Berry, Melody oraz Style. Do 
redakcji tra'!a pierwsza z nich – produkt 
skierowany raczej do kobiet. No, chyba 
#e jaki% m"#czyzna marzy o s!uchawkach  
z plastikowymi lub szkla-
nymi koralikami à la 
Swarovski. 

Producent pisze, #e dominuj(cy kolor  
w tym modelu to 'olet. Nie nale#y si" tym 
jednak sugerowa&, poniewa# jedynym 'o-
letowym (a raczej %liwkowym) elementem 
jest obudowa pche!ki. W Melody zamiast 
koralików dostajemy dwa wisiorki w kszta!-
cie gitary. Ostatni( dost"pn( wersj( jest 
Style. To zasadniczo to samo co Berry, tyle 
#e zamiast br(zowych koralików s( zielone, 
za% obudowy pche!ek maj( srebrny kolor.

Spor( ró#nic( w stosunku do ni#szego 
modelu jest brak charakterystycznego gu-
zika oraz inaczej wykonany element roz-
dzielaj(cy przewody. Tutaj zamkni"to go  
w sztywnej, plastikowej obudowie, dzi"ki 
której ju# nie trzeba si" martwi& o rozerwa-

nie kabla. Same elementy douszne i wtycz-
ka nie ró#ni( si" od tych w DTX 11IE.

Brzmienie

Po dok!adnym obej-
rzeniu tego modelu 
zastanawiamy si", czy 

ró#nica w cenie wynika 
jedynie z elementów oz- 
dobnych (koralików lub 

gitary), czy mo#e zastosowano inny rodzaj 
przetworników, co prze!o#y!oby si" na po-
praw" brzmienia. Nic takiego. Osoby, które 
w tym momencie spodziewa!y si" opisu 
d)wi"ku, odsy!am do recenzji modelu 
DTX 11IE. Nic doda&, nic uj(&.

Kupuj(c DTX 21IE, otrzymamy najdro#-
sze koraliki na %wiecie. Z prostej arytmety-
ki wynika, #e koszt plastikowych dodatków 
wynosi 30 z!. A matematyka przecie# nie 
k!amie.

Beyerdynamic DTX 21IE 

%H\HUG\QDPLF� 
DTX 21IE

Cena: ���]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  RWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  15 Hz – 20 kHz

Impedancja:  16 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 117 dB

Masa:  b.d.

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���
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Wyjmujemy je z charakterystycznego 
dla AKG pude!ka. Oprócz pche!ek znaj-
dziemy tam przeno%ny futera!. By!by to 
przyjemny dodatek, gdyby nie fakt, #e 
sprz"t z trudem mie%ci si" w jego wn"-
trzu. Jako%& wykonania nie rzuca na ko-
lana, ale uwag" zwraca przewód. Cho& 
wygl(da jak kabel do s!uchawek doda-
wanych standardowo do odtwarzaczy 
MP3, ma w %rodku druciki z miedzi OFC  
o czysto%ci 99,9 %.

Element douszny jest dosy& du#y, ale 
lekki. S!uchawki pewnie trzymaj( si" 

ucha, a dzi"ki ró#nym roz-
miarom nasadek mo#na 

regulowa& skuteczno%& 
izolacji od szumów oto-
czenia. Przy zak!adaniu 
K321 pojawia si" jednak 

inny problem. Miejsce 
po!(czenia dwóch elemen-

tów obudowy wykonano ma!o 
starannie, co mo#e sprawi& ból przy 

zak!adaniu.

Brzmienie

S!uchawki graj( g!ównie basem i to 
do%& specy'cznym. Nie mo#na by!oby 
mie& zastrze#e$, gdyby niskie tony by!y 
mocne i soczyste, tyle #e odrobin" za 
g!o%ne. Tutaj jednak pojawienie si" basu 
wi(#e si" niemal z trz"sieniem ziemi.  
Najpierw dociera do nas mocne t(pni"cie, 
które przez d!u#sz( chwil" wybrzmiewa, 
po czym powoli opada, ci(gn(c za sob( 

echo. Bas to swoiste perpetuum mobi-
le, gdzie na zmian" s!yszymy uderzenie  
i pog!os.

*rednica jest przyjemna i czytelna. 
Tym bardziej #a!uj", #e w du#ym stop-
niu zas!ania j( rozhu%tany bas. Wysokie 
tony znajdziemy gdzie% na ko$cu tej wy-
buchowej mieszanki. Gdy ju# przekopie-
my si" do góry, okazuje si", #e jest sucha  
i szorstka. W s!uchawkach tych wyst"pu-
je te# sztuczne wra#enie dopompowania 
przestrzeni. S!yszymy d)wi"k, ale nie po-
tra'my zlokalizowa& jego )ród!a.

AKG K321 

AKG K321

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  13 Hz – 22,5 kHz

Impedancja:  16 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 121 dB

Masa:  4 g

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

.����WR�QDMWDñV]H� 
VïXFKDZNL�]DPNQLÚWH� 
R�NRQVWUXNFML� 
NDQDïRZHM� 
Z�NDWDORJX�DXVWULDFNLHM�ğUP\��

Beyerdynamic DTX 21IE 



6ïXFKDZNL GR�����]ï�

22

Beyerdynamic DTX 41IE 
'7;���,(�L�'7;���,(� 
E\ï\�WUDG\F\MQ\PL�VïXFKDZNDPL� 
GRXV]Q\PL��%H\HUG\QDPLF� 
'7;���,(�WR�PRGHO�GRNDQDïRZ\�

Oprócz samych s!u-
chawek i trzech par 
nak!adek (standardo-
wo w rozmiarach S, M  
i L) dostajemy zamykane 
na suwak etui. Pod wzgl"dem 
estetycznym nie jest ono dzie-
!em sztuki, jednak chroni sprz"t 
przed uszkodzeniem.

Do jego wykonania u#yto ma-
teria!u wyst"puj(cego najcz"%ciej 
w plecakach sportowych. Etui 
jest na tyle du#e, #e spokojnie 
zmieszcz( si" w nim s!uchawki 
wraz z odtwarzaczem.

Model jest dost"pny w dwóch 
wersjach kolorystycznych: Vir- 
ginia Rose i Racing Green. 
Kabel i wi"ksza cz"%& obu-
dowy s( gra'towe, a po-
zosta!e elementy – 'o-

letowe. W Racing Green zamiast 'oletu 
wyst"puje g!"boka ziele$.

Nie mo#na mie& zastrze#e$ ani do  
wygody u#ytkowania, ani trwa!o%ci tej 
konstrukcji. S!uchawki %wietnie izoluj( 

od ha!asu otoczenia.  
W przeciwie$stwie 
do ta$szych pro-
duktów Beyerdyna-
mica, w DTX 41IE 

przewód nie jest ju# tak 
cienki i podatny na odkszta!cenia 
czy skr"canie. Miejsce rozdzielenia 
równie# wzmocniono plastikiem, 
podobnie jak w DTX 21IE. Je%li ko-
mu% brakuje mikrofonu, mo#e wy-
bra& bli)niaczy model MMX 41IE. 
Do nap"du przetworników u#yto 
magnesów neodymowych.

Brzmienie

Ju# od pierwszych minut s!y-
cha&, #e te s!uchawki opraco- 
wano dla ludzi, którzy lubi( 
s!ysze& w nagraniach wszyst-
kie szczegó!y, a nawet odkry-

wa& znane albumy na nowo. Decyduj(- 
c( rol" w ukszta!towaniu takiego w!a%- 
nie charakteru odgrywa przejrzysta, 
nieco uwypuklona góra. Jej charakter 
udziela si" ni#szym zakresom. *red- 
nica jest klarowna, a bas stawia raczej  
na szybko%& ni# misiowate pomruki. 
Dodatkowym atutem DTX 41IE jest cie- 
kawa przestrze$.

%H\HUG\QDPLF� 
DTX 41IE 

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  15 Hz – 20 kHz

Impedancja:  16 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 114 dB

Masa:  11 g

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

2ĳ1HLOO�MHVW�]QDQ\�]�SURGXNWöZ� 
]ZLÈ]DQ\FK�]H�VSRUWDPL�Z\F]\QRZ\PL��
3KLOLSV�RG�GïXĝV]HJR�F]DVX� 
ZVSöïSUDFXMH�]�WÈ�NDOLIRUQLMVNÈ�PDUNÈ��
7KH�3XOO�MHVW�NROHMQ\P�RZRFHP� 
WHM�NRRSHUDFML�

Kiedy si" we)mie s!uchawki do r"ki, 
trudno si" oprze& wra#eniu, #e ich uszko-
dzenie graniczy z cudem. Do!o#ono 
stara$, by amatorzy sportów ekstremal-
nych nie narzekali na ich wytrzyma!o%&. 
Wzmocniony przewód wykonano z ma-
teria!u odpornego na zginanie i wyci(ga-
nie. Philips nie chwali si", jakiego surow-
ca u#y!, jednak wytrzyma!o%& kabla jest 
imponuj(ca. Wtyczka równie# wzbudza 
uznanie rozmiarami i sztywno%ci(. Nie 
s(dz", by komukolwiek uda!o si" j( uszko-
dzi&, a to jeden z najbardziej awaryjnych 
elementów pche!ek. 

Ostatni element to solidne z!(cze  
w kszta!cie procy. W innym modelu Phi-
lipsa – nausznym +e Snug – zastosowano 

podobne rozwi(zanie. Do%wiadczenie po-
kazuje, #e nie ma z nim problemu. Z +e 
Pull powinno by& podobnie.

Brzmienie

W brzmieniu uwag" zwraca bas. Nie 
daje o sobie zapomnie&, niezale#nie od 
gatunku muzyki. Niskie tony s( g!"bokie 
i mi"siste, ale jest ich za du#o. 

Atutem s!uchawek Philipsa jest klarow-
na %rednica. W aspekcie szczegó!owo%ci 
sporo si" dzieje. Znalezienie s!uchawek  
z tak( %rednic( w tej cenie to trudne za-
danie.

Górze pasma udaje si" zrównowa#y& 
bas, jednak sama jest troch" sucha i p!a-
ska. Dynamika i przestrze$ zas!uguj(  
na mocn( czwórk". Gdyby wysokie tony 
by!y bardziej kryszta!owe, mieliby%my re-
welacj".

Polecamy te s!uchawki wszystkim, któ-
rym nie przeszkadza troch" powi"kszo- 
ny bas. 129 z! to dobra cena za taki 
d)wi"k.

Philips The Pull 

3KLOLSV�7KH�3XOO
Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  SöïRWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  6 Hz – 23,5 Hz

Impedancja:  16 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 105 dB

Masa:  14 g

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