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Nauszniki wygl!daj! zwyczajnie. S! 
lekkie, skromne i w wi"kszo#ci wyko-
nane z plastiku. Jedynym widocznym 
z zewn!trz metalowym elementem jest 
pa$!k, obity w górnej cz"#ci sztuczn! 
skór! i mi"kkim materia$em. Poduszki 

równie% s! skórzane i przyjem-
ne w dotyku. Bez problemu 

obejmuj! uszy. Muszle mo%-
na obróci&, aby w$o%y& s$u-
chawki do p$askiej kieszonki  
w torbie. Kabel wyprowadzo-

no z lewego nausznika i zako'-
czono wtykiem 3,5 mm.

Jako#& materia$ów trudno 
uzna& za rewelacyjn!, ale nie od 

dzi# wiadomo, %e Amerykanie nie 
rozumiej! europejskiego podej#cia do 

tej kwestii. O wiele wa%niejsze ni% jako#& 
tworzywa s! rozwi!zania techniczne.  
W materia$ach informacyjnych znajdzie-
my tylko nazwy: „TriPort” i „Bose Acou- 
stic Equalization”. Jak na s$uchawki zam- 
kni"te, t$umienie d(wi"ków otoczenia jest 
takie sobie. Ale do tego s$u%! przecie% mo-
dele z aktywn! redukcj! ha$asu.

Brzmienie

AE2 nie lubi! pompowa& d(wi"ków 
tylko do ma$ego obszaru wewn!trz 

czaszki. Scena d(wi"kowa – je#li mo%na 
to tak nazwa& – ma kszta$t sporej elipsy 
z ogniskami ulokowanymi w naszych 
uszach. Czasami co# si" znajdzie w #rod-
ku, ale o wiele cz"#ciej d(wi"ki l!duj! bli-
%ej obwodu tego muzycznego pola. Efekt 
do#& ciekawy, szczególnie dla kogo#, kto 
uwa%a, %e w s$uchawkach z za$o%enia nie 
ma przestrzeni. A poza tym? Dobra rów-
nowaga, mocny bas i czytelna góra. Du%y 
plus za dynamik". Nawet z ma$ym iPo-
dem brzmienie kipia$o energi!.

1DXV]QLNL�SU]\SRPLQDMÈ�WDñV]\�PRGHO�
65+�����DOH�SUH]HQWXMÈ�VLÚ�SRZDĝQLHM��
EDUG]LHM�ķSURIHVMRQDOQLHĵ�L�HOHJDQFNR�
]DUD]HP�

W konstrukcji przewa%aj! wprawdzie 
cz"#ci plastikowe, ale, po pierwsze, jest to 
tworzywo wysokiej jako#ci, a po drugie: 
wszystko jest bardzo dobrze spasowa-
ne. S$uchawki s! ponadto do#& ci"%kie, 
co, prawd" mówi!c, najbardziej wzbudza 
moje zaufanie. Mo%e w epoce kompozytów 
jest to przestarza$y stereotyp, ale jaki# pod-
#wiadomy g$os mówi mi, %e ci"%ki sprz"t 
to dobry sprz"t. S$uchawek dotyczy to  
w takim samym stopniu, co wzmacniaczy. 

SRH840 s! nie tylko dobrze wykona-
ne, ale te% bajecznie wygodne. Ostatnimi 
s$uchawkami, które tak przyjemnie otu-
la$y uszy, by$y Uptowny Philipsa. Shure’y 
s! jeszcze wygodniejsze, a do tego dobrze 
t$umi! odg$osy z zewn!trz. Po raz kolejny 
nale%y te% pochwali& sposób oznaczenia 
kana$ów – czerwone i niebieskie krop-
ki z ty$u pa$!ka i chromowane z przodu. 
Komfort u%ytkowania na pi!tk" z du%ym 
plusem.

Brzmienie

Konstruktorzy Shure’a 
musz! si" znakomicie 
zna& na swojej robocie. 
Ju% nawet nie dlatego, 
%e SRH840 to kolejne 
udane s$uchawki tej 
)rmy, ale dlatego, %e 
mi"dzy nimi a SRH750DJ 
zachodzi takie samo po-
dobie'stwo, jakie dostrzeg$em 
mi"dzy SRH440 a SRH550DJ. 

Dostajemy tu mo%e ciut gorsz! dyna-
mik", ale te% wi"cej audio)lskich niu-
ansów. *rednica ma odrobin" cieplejsze  
zabarwienie, a poszczególne cz"#ci pasma 
s! ze sob! lepiej stopione. Wysokie tony 
robi! wra%enie otwarto#ci! i bogactwem 
detali. Czasami troch" tn!, ale ich blask 
ma wp$yw na kszta$towanie przestrzeni. 
Bas jest natomiast taki, jaki powinien 
by&. Nic doda&, nic uj!&.

Bose AE2 

Shure SRH840 

6KXUH�SRH840  

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  5 Hz – 25 kHz

Impedancja:  44 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 102 dB

Masa:  318 g

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

%RVH�AE2

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  b.d.

Impedancja:  b.d.

6NXWHF]QRĂÊ��� b.d.

Masa:  140 g

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

$(��VÈ�MHGQ\PL� 
]�QDMSURVWV]\FK�VïXFKDZHN�
Z�NDWDORJX�%RVH�� 
1LH�GRVWDQLHP\�WX� 
V\VWHPX�DNW\ZQHM� 
UHGXNFML�KDïDVX� 
RWRF]HQLD��ïÈF]QRĂFL� 
EH]SU]HZRGRZHM� 

ani mikrofonu. 
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Z ATH-A500X by$ problem, po-
niewa% w chwili powstawania testu 
na o)cjalnej stronie producenta nie 
opublikowano jeszcze %adnych infor-
macji na ich temat. Nie pomog$a te% 
wizyta na stronie polskiego dystry-
butora. Z opakowania mo%na si" by$o 
jedynie dowiedzie&, %e w opisywanym 
modelu zastosowano 53-mm przetwor-
niki i )rmowy system D.A.D.S. Na czym 
on polega – trudno powiedzie&.

S$uchawki s! wielkie, ale dosy& lekkie 
i wygodne. Zamiast rozk$adanego pa$!-
ka mamy tu dwa metalowe pr"ty i odgi-
nane „listki”, obite mi"kkim materia$em. 
Wygl!daj! jak przeznaczone do kontaktu  
z Marsjanami. Mo%na si" te% poczu&, jak-
by nas otacza$a przyjemnie ch$odna w do-
tyku poducha, dobrze t$umi!ca wszelkie 
odg$osy z zewn!trz.

Brzmienie
W pierwszych minutach ods$uchu  

w uszy rzuca si" mocny bas i nieco wy-
ostrzony prze$om #rednich i wysokich 
tonów. Brzmienie by$o dzi"ki temu bo-
gate w detale, ale te% nieco sp$aszczone  

i nosowe. Nie mo%na jednak odmówi& tym 
s$uchawkom zalet, takich jak szybko#&  
czy dynamika. Potra)! znakomicie trzy-
ma&, a nawet dyktowa& rytm nagra'. 

Nic si" tutaj nie przeci!ga, a niskie 
tony, cho& potra)! zapu#ci& si" 

g$"boko, nie maj! problemu  
z kontrol!. Gdybym tylko  
wiedzia$, w jakich jednost-
kach mierzy si" wska(nik 
przytupywania, wpisa$bym 
do tabelki warto#& wy%sz! 
ni% przewiduje norma. Nie s! 

to s$uchawki idealnie neutral-
ne, ale za to bardzo ciekawe.

W danych technicznych modelu AE2i 
mo%na znale(& na przyk$ad takie 
„funkcje”: „pe$ne brzmienie niskich 
tonów, lepszy d(wi"k w ca$ym za-
kresie cz"stotliwo#ci, mi"kkie 
poduszki, regulowany pa$!k, 
solidna konstrukcja i wytrzy-
ma$e materia$y, od$!czany  
kabel, zaci!gane etui podró%-
ne” (czyli tak zwany wór). 
Warto wspomnie&, %e ów 
od$!czany kabel z jed-
nej strony zako'-
czono standardo-
wym wtykiem 
3,5 mm, za# po 
drugiej stronie  
znajduje si" mi-
krojack ze skom-
plikowan!, plasti-
kow! os$onk!, dzi"ki 
której... No w$a#nie, nie 
wsadzimy ko'cówki od-

wrotnie? Jedynym wyt$uma-
czeniem wydaje si" to, %e 
uniemo%liwia on obracanie 
si" wtyku w gnie(dzie i do-
datkowo zabezpiecza przed 
wilgoci!. 

Najwa%niejsz! ró%ni-
c! w stosunku do AE2 
jest pilot, którym obs$u-
%ymy iPhone’a znajdu-
j!cego si" w kieszeni,  
a nawet porozmawiamy, 
oczywi#cie przyk$adaj!c 
sobie ów mikrofon do 

ust (wiele osób tak 
robi i nie pytajcie, 

dlaczego).

Brzmienie

Z Bose jest 
tak, %e kiedy 
przychodzi ko- 

lej na ods$u-

chow! cz"#& testu, nawet sceptycy nie 
czuj! si" zawiedzeni. Tak te% by$o w tym 
przypadku. 

W zasadzie móg$bym powtórzy& 
wszystko, co napisa$em o modelu AE2. 
Jak ci Amerykanie to robi!, %e na pierw-
szy rzut oka s$uchawki nie wygl!daj! le-
piej od Philipsów za 200 z$, a graj! tak 
dobrze? Mo%e na tym w$a#nie polegaj! 
ich s$odkie tajemnice? Jedyna decyzja, 
jak! musicie podj!&, to czy potrzebujecie 
pilota do iPhone’a.

Bose AE2i 

$XGLR�7HFKQLFD� 
$7+�$���;
Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  10 Hz – 30 kHz

Impedancja:  48 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 100 dB

Masa:  290 g

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

%RVH�$(�L�
Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  b.d.

Impedancja:  b.d.

6NXWHF]QRĂÊ��� b.d.

Masa:  140 g

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

Audio Technica 
ATH-A500X 
$XGLR�7HFKQLFD�WR�PDUND�GDU]RQD� 
SU]H]�DXGLRğOöZ�GXĝ\P�V]DFXQNLHP�� 
2IHUXMH�PLNURIRQ\��ZNïDGNL�JUDPRIRQRZH� 
L�RF]\ZLĂFLH�ļ�VïXFKDZNL�

$PHU\NDQLH� 
QLH�OXELÈ� 
XMDZQLDÊ� 
VZ\FK�WDMHPQLF�� 
DOH�VNRUR�WDN�� 
QLH�SRZLQQL� 
WHĝ�Z\SHïQLDÊ� 
EURV]XUHN� 

EDQDïDPL�
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&��Z\JOÈGDMÈ�MDN�PDïH�G]LHïD�V]WXNL� 
L�VÈ�Z\NRQDQH�]�GEDïRĂFLÈ�R�GHWDOH��
0RĝH�QLH�PD�Z�W\P�QLF�G]LZQHJR��ER� 
L�FHQD�]RERZLÈ]XMH��DOH�PLPR�ZV]\VWNR�
SU]\MHPQLHM�Z\MPRZDÊ�VïXFKDZNL� 
]�WZDUGHJR�HWXL�Z\NRñF]RQHJR� 
]DPV]HP�QLĝ�RUWDOLRQRZHJR�ZRUND� 
]H�ĂFLÈJDF]HP��

Brytyjczycy postanowili wy-
korzysta& przewód jako ele-
ment s$u%!cy stabilizacji 
s$uchawki w uchu. Dzia$a 
to lepiej ni% elastyczne list-
ki zak$adane na ma$%owin". 
Aby zmniejszy& tendencj" C5 
do wypadania, od strony czaszki zo-
sta$y one doci!%one rt"ci!. Z drugiej 
strony znajduj! si" natomiast poro-
wate )ltry, wygl!daj!ce jak dziesi!tki 
#ci#ni"tych rysików do o$ówków. Na 
przewodzie prowadz!cym do lewej 
s$uchawki umieszczono pilot z trzema 
przyciskami, s$u%!cy do obs$ugi wia-

domo czego. T$umienie zewn"trznych 
zak$óce' jest nie gorsze ni% w przypadku 

naprawd" dobrych zamkni"tych 
s$uchawek wokó$usznych.

Brzmienie

C5 przypomi-
naj! to, co ofe-
ruj! P5 z tym, 

%e tutaj mamy ciut 
wi"cej wysokich tonów. 
Brzmienie jest oparte na 
nisko schodz!cym, mi"-
sistym basie. Jak na moje 
ucho, jest go nawet tro-
ch" za du%o, ale to chyba 
taka estetyka. 

*rednica brzmi tak, 
jak mo%na si" by$o spo-
dziewa& po produkcie  
z Worthing – poprawnie, 
czysto, ale troch" bezoso-
bowo. Brakuje w tych s$u-

chawkach odrobiny ciep$a. 

Ale, z drugiej strony, rzetelno#& i prawda 
to co#, czego szukamy w dobrych s$u-
chawkach. In%ynierowie B&W ch"tnie si"  
posi$kuj! komputerami, ale czy te s$u-
chawki zaprojektowali ludzie, czy Auto-
CAD? To bez znaczenia.

C5 to bardzo dobry, niemal perfekcyj-
ny produkt. Jest jak grupa dobrze wspó$-
pracuj!cych ze sob! studentów politech-
niki. Mo%e nie ma w tym d(wi"ku magii  
i urzekaj!cej muzykalno#ci, ale s! za to 
poprawno#& i rzetelno#&, które nie pozwa-
laj! postawi& im %adnych zarzutów.

*G\E\�QLNW�PL�QLH�SRZLHG]LDï��GR�F]HJR�
VïXĝÈ�WH�VïXFKDZNL��VWU]HODïE\P�� 
ĝH�]DSURMHNWRZDQR�MH�]�P\ĂOÈ� 
R�DPDWRUDFK�VNRNöZ�VSDGRFKURQRZ\FK�
L�VSRUWöZ�HNVWUHPDOQ\FK�

Z twardego opakowania wyjmujemy 
sportowe, zamykane na suwak etui z ma-
teria$u przypominaj!cego ramiona ple-
caka turystycznego, do tego kabel USB, 
wymienne gumeczki i... du%! metalow! 
klamr". 

S$uchawki robi! nie mniejsze wra%enie. 
Przypominaj! aparaty s$uchowe, po$!-
czone kawa$kiem przewodu z metalow!  
nak$adk! odblaskow!. Jest to element, 
który natychmiast bym zdemontowa$. 
Ma ostre kraw"dzie i doci!%a przewód 
sprawiaj!c, %e cz"sto zawadza na przyk$ad  
o ko$nierz. Bardziej praktyczny by$by sys-
tem zmiany d$ugo#ci $!cznika; co# w ro-
dzaju rolki – jak te zwijaj!ce kable myszek 
do laptopów. 

S$uchawki zaprojektowano zmy#lnie. 
S! dosy& du%e, bo maj! wbudowany 
akumulator $adowany przez USB  
i $!cz! si" z odtwarzaczem lub te-
lefonem przez Bluetooth. Mimo to 
nie s! niewygodne. Na prawej muszli 
znajdziemy w$!cznik i przyciski steru- 
j!ce g$o#no#ci!. Dzia$anie i obs$uga – bez 
zarzutu.

Brzmienie

D(wi"k w %adnym aspekcie nie przypo-
mina tego, co oferuj! s$uchawki przewo-
dowe za te pieni!dze. Strzela$bym raczej 
w okolice 250-300 z$. Mamy tu przede 
wszystkim wielki, zbyt masywny bas, czy-
telne, cho& nieco jazgotliwe wysokie tony 
i #rednic", która niepotrzebnie chowa si" 
w cieniu skrajów pasma. My#l", %e dosta-
jemy po prostu d(wi"k jak ze s$uchawek 
dokana$owych za 250-300 z$, do tego 
$!czno#& bezprzewodow!, akumulato-
ry i komplet sportowych akcesoriów. To 

wszystko musi kosz-
towa&, wi"c oferta 

Denona jest uczciwa.

B&W C5 

'HQRQ�([HUFLVH�)UHDN�
$+�:��� 

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  5 Hz – 25 kHz

Impedancja:  b.d.

6NXWHF]QRĂÊ��� 100 dB

Masa:  b.d.

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

%	:�&��
Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  10 Hz – 20 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 118 dB

Masa:  20 g

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

Denon Exercise  
Freak AH-W150 
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Denon AH-D1100 
/XG]LH��NWöU]\�]DSURMHNWRZDOL�RSDNRZDQLH�$+�'������SRZLQQL�]RVWDÊ�]DWUXGQLHQL� 
GR�SRPRF\�SU]\�EXGRZLH�SDUNLQJöZ�Z�:DUV]DZLH��=�WDNLPL�]GROQRĂFLDPL� 
XGD�LP�VLÚ�XSDNRZDÊ�WU]\�VDPRFKRG\�QD�MHGQ\P�VWDQGDUGRZ\P�PLHMVFX��

Nauszniki wygl!daj! ca$kiem powa%nie 
– w ko'cu to produkt w cenie oko$o 800 z$. 
Niewykluczone, %e koncerny zrobi$y badania 
rynku, aby dowiedzie& si", ile pieni"dzy na 
s$uchawki jest w stanie przeznaczy& #wie%o 
upieczony w$a#ciciel iPhone’a i wysz$o im co# 
mi"dzy 800 a 1000 z$. Jaka by jednak nie by$a 
geneza narodzin tych s$uchawek, wygl!daj! 
elegancko i dobrze le%! na g$owie. 

Wewn"trzny element pa$!ka i muszle 
wykonano z metalu. Przewody wyprowa-
dzono z obu nauszników. Mamy do dyspo-
zycji 1,5 metra, a w opakowaniu znajdzie-
my przed$u%acz dodaj!cy do tego kolejne  
3,5 metra. Du%e muszle z $atwo#ci! obej-
muj! ma$%owiny, dzi"ki czemu komfort 
u%ytkowania mo%na oceni& wysoko. Izola-
cja od d(wi"ków otoczenia równie% jest za-
dowalaj!ca. Regulacja rozmiarów pa$!ka –  
w porz!dku. Jedyne, do czego mo%na si" 
przyczepi&, to trzeszczenie pojawiaj!ce si" 

przy kr"ceniu g$ow! na boki. Mo%liwe jed-
nak, %e testowany egzemplarz nie mia$ na-
wet czasu si" wyrobi& i dotrze&. 

Brzmienie

AH-D1100 troch" kombinuj!. Niskie 
tony s! podkre#lone, cho& na szcz"#cie 

nie oderwane od reszty pasma. Uda$o si"  
w miar" bezbole#nie po$!czy& je ze #red-
nic!. Bas mo%e robi& wra%enie przez kilka 
pierwszych minut, ale potem mamy ochot" 
troch" go przykr"ci&. Nie ma tu jednak ta-
kich prze$!czników, jak w Custom One Pro, 
wi"c albo takie granie nam si" podoba, albo 
nie. Je#li lubicie s$ucha& muzyki z subwoofe-
rem odkr"conym na maksa, wypróbujcie  
AH-D1100.

'HQRQ�$+�'�����
Cena: ����]ï
'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  5 Hz – 37 kHz

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

Masa:  189 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���
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Mamy tu skórzane etui, od$!czany prze-
wód z pilotem obs$uguj!cym urz!dzenia 
Apple’a... Ale jest te% ciekawostka – dru-
gi pa$!k na zmian". System dopasowa-
nia s$uchawek do g$owy oparto bowiem 
na wyci!ganym skórzanym pasku, a ten 
umieszczono blisko zasadniczego pa$!ka 
z jednolitego kawa$ka metalu. W pude$ku 
znajdziemy te% wi"ksz! metalow! blaszk" 
w kszta$cie litery „U”. W ci!gu kilku mi-
nut pa$!k mo%na wi"c wymieni&, co by& 
mo%e zwi"kszy wytrzyma$o#& s$uchawek, 
poniewa% odpada problem z wyci!ganymi 
elementami i ich blokadami. 

Muszle obracaj! si" o 90 stopni, a po-
duszki s! mocowane na magnesy. 40-mm 
przetworniki umieszczono w obudowach 
z przegrodami. Brzegi nauszników wyt$u-
miono g!bk!.

Brzmienie

D(wi"k s$u-
chawek Har-
mana przy-
pomina to, co 
zwykle oferuj! ko-
lumny JBL-a. Mamy 
tu dynamik", mocny bas 
i przejrzysto#&, czasami nawet prze-
sadn!. Czego jak czego, ale góry CL-ki nie 
%a$uj!. Dzi"ki temu nie umkn! nam %adne 
szczegó$y, ale kiepsko nagranych p$yt te% 
d$ugo nie pos$uchamy. 

Mimo zauwa%alnego uwypuklenia wy-
sokich tonów, trudno Harmanów nie po-
lubi&. Za szczero#&, energi", ogóln! klas" 
prezentacji i ciekaw! przestrze'. Trzeba 
tylko pami"ta&, %e s! to s$uchawki z cha-
rakterem. Nie lubi! $agodnego grania. 

Trudno b"dzie si" 
z nimi odda& czy-

taniu ksi!%ki, ale nie 
da si" te% nudzi&.

Na wprowadzenie swoich pierwszych 
s$uchawek Francuzi potrzebowali a% 
dwóch lat. Efektem tych prac s! opisy- 
wane Spirit One. Podobnie jak B&W P5 
(tradycyjny rywal Focala) s! to eksklu-
zywne s$uchawki zaprojektowane tak, by 
pasowa$y do najbardziej eleganckich te-
lefonów i laptopów, a przy okazji by$y na 
tyle dobre i komfortowe, aby mo%na ich 
by$o u%ywa& w domu.

Focale zapakowano w twarde etui ob-
szyte mi$ym w dotyku materia$em. We-
wn!trz znajdziemy torebk" ze #ci!gaczem 
oraz zestaw kabli wraz z przej#ciówkami. 
Ten najwa%niejszy ma niewiele ponad 
metr d$ugo#ci, ale zosta$ wyposa%ony 
w zdalne sterowanie, przystosowane do 
wspó$pracy z Apple’ami. S$uchawki s! 
wygodne i dobrze wygl!daj!. Jako %e zde-
cydowano si" na konstrukcj" zamkni"t!, 
ha$as otoczenia jest dobrze t$umiony. 
Nauszniki mo%na z$o%y& albo do #rodka 
w kierunku pa$!ka, albo przekr"ci& na 
p$asko. Plus za lekk! konstrukcj" i od$!-
czany kabel.

Brzmienie
Brzmienie z pocz!tku niczym nie 

zaskakuje, ale chyba w$a#nie o to 
chodzi$o. Konstruktorzy posta-
wili na neutralno#& i zestroili 
Spirit One tak, aby niczym nie 
razi$y. Niskich i wysokich tonów 
jest tyle, ile trzeba. W pierwszej 
chwili mo%e si" nam wydawa&, %e 
Focale graj! a% zbyt grzecznie, ale  

z ka%d! kolejn! p$yt! w$a#nie za to b"dzie-
my je coraz bardziej lubi&. 

Na palcach jednej r"ki mo%na policzy& 
zamkni"te s$uchawki o tak neutralnym  
i wszechstronnym brzmieniu. Doskona$a 
propozycja dla ludzi, którzy nie lubi! ta-
niego efekciarstwa.

Focal Spirit One 

)RFDO�6SLULW�2QH�
Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  6 Hz – 22 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 104 dB

Masa:  225 g

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

+DUPDQ�.DUGRQ�CL 

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  16 Hz – 20 kHz

Impedancja:  32 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 119 dB

Masa:  b.d.

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

)RFDO�WR�MHGHQ� 
]�JïRĂQLNRZ\FK� 

SRWHQWDWöZ��3URGXNXMH� 
Z�WHM�G]LHG]LQLH� 
QLHPDO�ZV]\VWNR�ļ� 
RG�PDï\FK�SXGHïHN� 
GR�NRPSXWHUD�� 
SR�HNVWUHPDOQLH�
GURJLH�PRGHOH�

Harman/Kardon CL 
:�RVWDWQLP�F]DVLH�VïXFKDZNL�SRVWDQRZLï\�]DSURSRQRZDÊ�ğUP\� 
WDNLH�MDN�+�.��%	:�F]\�)RFDO�L�ZV]\VWNLH�FHOXMÈ�Z�SRGREQ\� 
VHJPHQW��0DïR�WHJR��.WR�]�3DñVWZD�QLH�ZLG]L�SRGRELHñVWZD� 
PLÚG]\�RSLV\ZDQ\PL�ZïDĂQLH�&/�NDPL�D�%RZHUVDPL�3��� 
ZOLF]DMÈF�Z�WR�RSDNRZDQLH�L�Z\SRVDĝHQLH"�
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Chodzi jednak o co# zupe$nie innego.  
Z pude$ka wyjmujemy czarne, porz!d-
ne s$uchawki o profesjonalnej aparycji  
i od$!czany przewód, wpinany do lewego 
nausznika. Ca$a zabawa z „w$asnym kon-
)gurowaniem” dotyczy prze$!czników 
umieszczonych na dole ka%dej z muszli. 
Hebelki maj! cztery po$o%enia, a obok nich 
wida& otwory o coraz wi"kszej #rednicy. 
System ma s$u%y& do regulacji nat"%enia 
niskich tonów, co w wielu sytuacjach mo%e 
si" przyda&. Poza tym – jak to u Beyera – 
solidna konstrukcja, przyjemne wyko'-
czenie, dobra izolacja od ha$asu i wysoki 
komfort u%ytkowania. Przy odrobinie dba-
$o#ci mo%ecie liczy& na to, %e Custom One 
b"d! Wam s$u%y& kilka lub kilkana#cie lat. 
Nawet obicie pa$!ka jest zapinane na rzep  

i je#li si" zu%yje, prawdopodobnie 
b"dzie mo%na je wymieni& na nowe. 

Brzmienie

Te s$uchawki co# w sobie maj!. Po pierw-
sze, brzmi! tak samo dobrze, jak niemal 
wszystkie Beyerdynamiki z wysokiej pó$ki. 
Naturalnie i dynamicznie, zachowuj!c przy 
tym idealn! równowag" mi"dzy przejrzy-
sto#ci! a przyjemno#ci! s$uchania. 

Je#li chodzi o bas – regulacja Sound Sli-
der dzia$a. Najbardziej podoba$o mi si", gdy 
suwaki znajdowa$y si" w drugiej pozycji od 
góry, ale nawet gdy zafundujemy sobie wi"-
cej niskich tonów, ich jako#& nie powinna 
si" pogorszy&. Co najlepsze, zmiany mo%na 
dokona& maj!c s$uchawki na g$owie, wi"c 
efekt s$ycha& od razu.

Beyerdynamic  
Custom One Pro 
:�PDWHULDïDFK�UHNODPRZ\FK�SURGXFHQW�RGZRïXMH�VLÚ�GR�KDVïD�',<� 
�'R�,W�<RXUVHOI��F]\OL��=UöE�WR�VDP���ZLÚF�VSRG]LHZDïHP�VLÚ�Z\MÈÊ�]�SXGHïND� 
PDVÚ�F]ÚĂFL�L�VNïDGDÊ�QDXV]QLNL�MDN�NORFNL�/HJR�

6ïXFKDZNL ���������]ï

%H\HUG\QDPLF� 
&XVWRP�2QH�3UR 

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  5 Hz – 35 kHz

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

Masa:  290 g

2FHQD�
1HXWUDOQRĂÊ���
Dynamika:  
Stereofonia:  
3U]HMU]\VWRĂÊ���
0X]\NDOQRĂÊ���
Bas:  
Brzmienie:  
-DNRĂÊ�FHQD���
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&]\�Z�NROHMQ\P�PRGHOX�6KXUHĳD� 
GRF]HNDP\�VLÚ�QRZHJR�HOHPHQWX� 
Z\SRVDĝHQLD"�7DN��DOH�W\P�UD]HP� 
MHVW�WR�FRĂ�QDSUDZGÚ�SUDNW\F]QHJR� 
ļ�WZDUGH�HWXL��Z�NWöU\P�RSUöF]� 
VïXFKDZHN�]QDMG]LHP\�UöZQLHĝ� 
GZD�SU]HZRG\�ļ�SURVW\�L�VNUÚFRQ\��

Jeden z nich mo%emy schowa& w przy-
czepianym na rzep woreczku. SRH940 to 
s$uchawki zamkni"te, ale miejsca kontak-
tu ze skór! wyko'czono materia$em przy-
pominaj!cym aksamit. 

Je%eli SRH840 zas$u%y$y na pi!tk" z plu-
sem w dziedzinie komfortu u%ytkowania, 
to SRH940 z czystym sumieniem mo%na 
by da& szóstk". To jedne z tych s$uchawek, 
których po kilku sekundach w ogóle si" 
nie czuje. Muszle s! du%e, poduchy odpo-
wiednio mi"kkie, zakres regulacji pa$!ka 
wi"cej ni% wystarczaj!cy, a nacisk na uszy 
chyba dok$adnie taki, jaki by& powinien. 
Dzi"ki temu SRH940 dobrze radz! sobie 
z t$umieniem zewn"trznego ha$asu. D$u-
go szuka$em ich wad i wymy#li$em dwie 
rzeczy. Po pierwsze, pa$!k móg$by by& 
metalowy, a po drugie – system sk$ada-

nia, obracania i wyginania muszli  
w s$uchawkach przeznaczonych 
do s$uchania muzyki w domu 
wydaje mi si" zupe$nie nie-
potrzebny. Czasami musia-
$em si" z nimi nagimnasty-
kowa&, %eby prawid$owo 
za$o%y& je na g$ow".

Brzmienie

SRH940 brzmi! tak dobrze, 
jak Beyerdynamiki Custom One  

Pro, ale maj! troch" inny charakter. Graj! 
bardziej zadziornie, dynamicznie i szcze-
gó$owo. Równowaga tonalna nie jest dla 
nich a% tak! #wi"to#ci!. Wysokie tony 
potra)! zak$u& w uszy, ale poniewa% ich 
jako#& jest bardzo dobra, nie nale%y z tego 
robi& zarzutu. Dzi"ki nim brzmienie jest 
czyste, #wie%e i napowietrzone. To s$u-
chawki, z którymi na pewno nie b"dzie-
my si" nudzi&.

Shure SRH940 

3��GR�]ïXG]HQLD�SU]\SRPLQDMÈ�GURĝV]H�
QDXV]QLNL�%	:��DOH�Z�U]HF]\ZLVWRĂFL� 
VÈ�RG�QLFK�PQLHMV]H��OĝHMV]H�L�NRMDU]È�VLÚ�
EDUG]LHM�]H�VSRUWRZ\PL�SOHFDNDPL� 
QLĝ�JDODQWHULÈ�]�RZF]HM�VNöU\�

Materia$, którym wyko'czono pady  
i wewn"trzn! cz"#& pa$!ka, jest mi"kki  
i przyjemny w dotyku, a jednocze#nie 
do#& swobodnie przepuszcza powietrze, 
dzi"ki czemu uszy si" nie poc!. Metalo-
we elementy pa$!ka i l#ni!ce obr"cze przy 
poduszkach, pi"knie wyko'czone muszle  
i dba$o#& o detale uzasadniaj! wysok! 

cen" tych s$ucha-
wek. Oprócz nich 

w zestawie znajdziemy 
twarde, plastikowe etui 

oraz drugi przewód z pilotem do 
iPhone’a. Aby go zmieni&, wystarczy 

zdj!& poduszki, utrzymywane na miejscu 
przez magnesy. Nauszniki sk$adaj! si"  
do wewn!trz, co u$atwia ich transport, 
cho& do pe$ni szcz"#cia brakuje jeszcze 
opcji obrotu muszli o 90 stopni. Mo%e 
jednak w$a#nie z tego powodu s$uchaw-
ki oka%! si" bardziej wytrzyma$e? Je#li 
chodzi o przetworniki, B&W chwali si" 
skomplikowanym systemem t$umienia 
d(wi"ku na obrze%ach muszli, co podej-
rzymy po demonta%u padów. Pi"kna ro-
bota.

Brzmienie

Wi"ksze P5 znam jak w$asn! kiesze'. 
Lubi", szanuj", u%ywam, ale te% wiem, %e 
maj! swój charakter, szczególnie je#li cho-

dzi o dó$ pasma. Du%e B&W lubi! tam  
co nieco do$adowa&. P3 graj! bardziej 
neutralnie i liniowo, co od razu mi si" 
spodoba$o. 

Ich d(wi"k okre#li$bym jako dobrze 
zrównowa%ony i spokojny. Szczegó$y s! 
tam, gdzie by& powinny, ale nic nas nie 
atakuje. Dzi"ki temu mo%na s$ucha& mu-
zyki godzinami. P3 to porz!dne, wygod-
ne i eleganckie s$uchawki o neutralnym  
i nie wysilonym brzmieniu. Jakby tego 
by$o ma$o, ka%dy wygl!da w nich dobrze.

%	:�3��
Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  10 Hz – 20 kHz

Impedancja:  34 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 111 dB

Masa:  130 g

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

6KXUH�SRH940 

Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  5 Hz – 30 kHz

Impedancja:  42 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 100 dB

Masa:  322 g

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

B&W P3 



6ïXFKDZNL ���������]ï

55www.hfm.pl

Z wyposa%enia dodatkowego mamy tu 
skórzane etui, spory metalowy karabi'czyk, 
przej#ciówk" z ma$ego na du%y jack oraz ca$! 
stert" gumeczek ró%nych rozmiarów i kszta$-
tów. Same s$uchawki s! do#& du%e i okazuje 
si", %e zak$adamy na nie dwa typy wymien-
nych ko'cówek. Jedne to typowe wk$adki 
dokana$owe, natomiast zadaniem drugich 
jest stabilizowanie s$uchawek w ma$%owinie. 
Przypominaj! te, które widzieli#my w dousz-
nikach Bose. 

W ka%dej s$uchawce kryje si" nie jeden, 
lecz dwa 11-mm przetworniki zamonto-
wane równolegle. Rozwi!zanie nosi nazw" 
„Denon Double Air Compression Driver”  

i ma zwi"ksza& intensywno#& niskich tonów. 
Na zewn"trznej stronie prawej s$uchawki 
zamontowano obrotowy kontroler dzia$a-
j!cy jak pilot do telefonów i odtwarzaczy 
z nadgryzionym jab$kiem. Jest te%, a jak%e, 
mikrofon wbudowany w rozdzielacz kabla. 
Wszystko wygl!da powa%nie, a nawet luk-
susowo.

Brzmienie

Problemem jest tylko u$o%enie s$uchawek 
w ma$%owinach. Jak ju% wam si" to uda, 
dostaniecie d(wi"k, o który pche$ki trudno 
pos!dza&. +ywy, energiczny, z sugestyw-
n! dynamik! i tempem. W zasadzie jest to 
przeniesienie cech dro%szych AH-C400 na 
ni%sz! pó$k", a wi"c wszystkiego jest troch" 
mniej. Ale to doskonale pokazuje te% ró%nic" 
w kosztach, dla wielu – zasadnicz!. Czyli – 
oceny te same, ale w swoim przedziale ceno-
wym. Denon potra) robi& s$uchawki dousz-

ne, szczególnie 
te dla zamo%niej-
szych odbiorców.

Denon Urban 
Raver AH-C300 
,GHDOQH�VïXFKDZNL�GOD�SU]HGVLÚELRUF]\FK�
VWXGHQWöZ�PLHV]NDMÈF\FK�Z�DNDGHPLNX��
:�WDNLP�RSDNRZDQLX�QLF�LP�VLÚ�QLH� 
VWDQLH�QDZHW�Z�F]DVLH�LPSUH]\�� 
.VLÈĝNL�SU]HFLHĝ�QLNW�QLH�UXV]\�

'HQRQ�8UEDQ�5DYHU�
$+�&����
Cena: ����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  4 Hz – 25 kHz

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

Masa:  b.d.

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

 

No – just at one with his SpiritOne

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 

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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Nawet masa nie uleg$a zmianie. Ró%nice 
dotycz! podstawowych parametrów elek-
trycznych, wi"c co# rzeczywi#cie musi by& 
na rzeczy. Podobnie jak w ATH-A500X, 
tutaj równie% zdecydowano si" na 53-mm 
przetworniki i )rmowe rozwi!zanie o na-
zwie „D.A.D.S”. Jest to skrót od „Double Air 
Damping System”, czyli systemu podwójne-
go t$umienia powietrznego. 

W przetwornikach zastosowano cewki 
CCAW, czyli z aluminiowego drutu po-
krywanego miedzi!. Wszystko po to, aby 
zapewni& mo%liwie nisk! mas" elementów 
drgaj!cych.

Je#li chodzi o wygod" u%ytkowania, mo%-
na powtórzy& wszystko, co zosta$o napisane 

na temat ta'szego modelu. Dodam tylko, %e 
gruby, jednostronnie wyprowadzony prze-
wód jest w porz!dku, ale do$!czana przej-
#ciówka z ma$ego na du%y wtyk mog$aby by& 
dokr"cana.

Brzmienie

Charakter brzmienia ATH-A500X  
i ATH-A700X jest bardzo zbli%ony, cho& 
dro%szy model mniej moduluje równowa-

g" tonaln!. Wybrzuszenie na prze$o-
mie góry i #rednicy zosta$o w znacz-
nym stopniu wyprostowane, cho& 
d(wi"k chwilami nadal zdawa$ si" 
ciut wyostrzony. Wysokie tony by$y 
szczegó$owe, ale odrobin" agre-
sywne. Mo%na odnie#& wra%enie, %e 
Beyery T 70 i Philipsy L1 dostarczaj! 

tak! sam! ilo#& informacji, ale robi!  
to bez niepotrzebnych zgrzytów.  

ATH-A700X mia$y te% mniej basu ni% 
model oczko ta'szy, co czyni$o d(wi"k 

jeszcze szczuplejszym i subiektywnie 
ostrzejszym. Je%eli lubicie jasne i szcze-
gó$owe brzmienie, to co# dla was.

6\PERO�VXJHUXMH��ĝH�NRQVWUXNF\MQLH�
MHVWHĂP\�EOLVNR�+'������=�WÈ�UöĝQLFÈ��
ĝH�ķV]HĂÊVHWNLĵ�NRV]WXMÈ�WHUD]������]ï��
2VLHP�ODW�WHPX�PRĝQD�MH�E\ïR�NXSLÊ� 
]D�����]ï��,QĠDFMD"

HD 598 prezentuj! si" bardzo elegancko. 
Drewnopodobne wstawki kojarz! si" z ele-
mentami wyko'czenia luksusowych samo-
chodów, a przyjemna be%owa kolorystyka 
sprawia, %e nie czujemy si" jak robotnik  
w kwadratowych ochraniaczach. Domi-
nuj! elementy z tworzywa, ale dzi"ki temu 
s$uchawki s! dosy& lekkie i elastyczne. 

Para dostarczona do recenzji nosi$a ju% 
pewne #lady u%ytkowania. Nie wiem, ile 
redakcji wcze#niej zaliczy$a, ale je#li tak 
wygl!da egzemplarz demonstracyjny, 
to w domu HD 598 powinny dobrze 
przetrwa& prób" czasu. System E.A.R. 
ma kierowa& d(wi"k prosto do uszu,  
a w przetwornikach zastosowano mem-
brany z Duofolu (podobnie jak w HD 600), 
aluminiowe cewki i neodymowe magnesy. 
Wyko'czone mi"kkim materia$em podu-
chy powinny obj!& nawet du%e ma$%owiny.

Brzmienie
Podstawowe pytanie brzmi: czy d(wi"k 

opisywanych s$uchawek cho& troch" przy-
pomina to, co prezentuj! HD 600? I tak,  
i nie. Tak, bo wysokie tony s! czyste, lekkie 
i napowietrzone. Nie, bo nawet wygrzane 
„sze#&setki” nie dyspono-
wa$y takim basem, 
a raczej – basisz-
czem. Trudno 

nie zwróci& na nie uwagi, bo jest obecne pra-
wie zawsze. Na g$"bi" i wype$nienie niskich 
tonów nie mo%na narzeka&. *rednica cza-
sami chowa si" w ich cieniu. Kiedy zostaje 
sama, zdecydowanie bli%ej jej do charakteru 
góry pasma.

Basu mog$oby by& nieco mniej, ale przy-
puszczalnie strojenie HD 598 odby$o si"  

z premedytacj!, bo w$a#nie taki d(wi"k 
podoba si" klientom. Nie ma co narze-
ka& – bardzo dobre s$uchawki.

$XGLR�7HFKQLFD� 
$7+�$���;�
Cena: �����]ï
'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  ]DPNQLÚWD
Pasmo przenoszenia:  5 Hz – 35 kHz

Impedancja:  64 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 102 dB

Masa:  290 g

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

6HQQKHLVHU�+'�����
Cena: �����]ï

'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  RWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  12 Hz – 38,5 kHz

Impedancja:  50 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 112 dB

Masa:  294 g

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

Sennheiser HD 598 

Audio Technica  
ATH-A700X 
3RPLMDMÈF�QLHELHVNLH�SRNU\Z\�PXV]OL�� 
VïXFKDZNL�Z\JOÈGDMÈ�WDN�VDPR�MDN�WDñV]\�
PRGHO��1LH�ZLHP��MDNLH�DUJXPHQW\� 
PLDï\E\�SU]HNRQDÊ�NOLHQWD�GR�]DNXSX 
GURĝV]HM�ZHUVML��ER�QD�SXGHïNX� 
]QDMG]LHP\�SRGREQH�RSLV\�


