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POZWÓL OTOCZYĆ SIĘ
WYŚMIENITYM DŹWIĘKIEM
Witamy w rodzinie Denon Home: Denon Home Sound Bar 550. Zaprojektowany przez lidera w dziedzinie kina domowego.
Podkręć swoje wrażenia podczas oglądania telewizji dzięki ścieżkom dźwiękowym Dolby Atmos i DTS:X z jednego, kompaktowego soundbara. Ciesz się
imponującymi parametrami akustycznymi uzyskanymi w oparciu o 110 lat innowacji w przetwarzaniu dźwięku. Soundbar synchronizuje się z innymi głośnikami
bezprzewodowymi Denon Home i produktami z funkcjonalnością HEOS Built-in, aby odtwarzać muzykę w wysokiej rozdzielczości w całym domu.

DENON HOME 150.

DENON HOME 250.

DENON HOME 350.

Kwintesencja stylu w kompaktowej obudowie
- głośnik bezprzewodowy do każdego
pomieszczenia, nawet tych wilgotnych, jak
kuchnia, czy łazienka.

Poznaj wielkie HiFi o małych rozmiarach.
To głośnik do średnich i większych pomieszczeń,
w których zaprezentuje imponującą
scenę dźwiękową.

Słuchaj wspaniałego dźwięku w każdym, nawet
najdalszym zakątku swojego domu. Ten flagowy
głośnik ma moc i klasę do wypełnienia nawet
największych pomieszczeń.

POTĘŻNY DŹWIĘK 3D
Jak każdy Denon, także Denon Home Sound Bar 550 jest zbudowany tak, aby
zapewnić najlepszą w swojej klasie jakość dźwięku. Znajdziesz w nim zaawansowaną
konstrukcję akustyczną, ekspercko dostrojone cyfrowe przetwarzanie sygnału
i wysokiej klasy przetworniki. Soundbar ten oferuje wszystko, czego potrzebujesz
do uzyskania doskonałego dźwięku przestrzennego 3D bez zajmowania zbyt wiele
miejsca pod telewizorem. Dzięki wbudowanemu czujnikowi zbliżeniowemu górny
wyświetlacz zaświeci się, gdy tylko zbliżysz do niego dłoń.
Konfiguracja? Wystarczy podłączyć soundbar do telewizora za pomocą
dostarczonego kabla HDMI, drugi do gniazdka elektrycznego i użyć aplikacji
HEOS, aby skonfigurować Denon Home Sound Bar 550 w domowej sieci Wi-Fi.
I już gotowe. Dzięki zapisanym w pamięci kodom większości wiodących pilotów
telewizyjnych można łatwo sterować soundbarem za pomocą pilota posiadanego
telewizora.

WZMOCNIJ SWOJE DOZNANIA
Opcjonalne głośniki Denon Home 150, 250, lub 350 (lub dowolny głośnik HEOS)
mogą być wykorzystane jako bezprzewodowe, dedykowane głośniki tylnych
kanałów, tworząc dynamiczny dźwięk przestrzenny Denon wokół Ciebie. Jeśli
szukasz jeszcze więcej basu w swoim kinie domowym, podłącz bezprzewodowy
subwoofer Denon DSW-1H.

CZAS NA ZMIANY.
CZAS NA DENON.

www.denon.pl
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W to mi graj! Tylko na czym
W 2021 roku wreszcie możemy cieszyć się wysoką jakością
streamingu muzyki za sprawą Apple Music. Też serwisy wideo
dostarczają coraz lepszą jakość dźwięku w kinie domowym. Nie
zapominajmy również o płytach CD, winylach czy Blu-ray i UHD
Blu-ray. Na pewno każdy z nas ma czego słuchać i co oglądać.
Kluczowe pytanie pozostaje natomiast: na czym słuchać.
iMagazine od ponad dekady stara się na to pytanie odpowiedzieć. Jeśli regularnie czytacie nasz magazyn, to wiecie, że praktycznie w każdym numerze recenzujemy przynajmniej kilka
produktów audio. Nadszedł moment, by zebrać najciekawsze
produkty z ostatnich miesięcy i zebrać je w jednym miejscu. Przy
okazji przygotowaliśmy dla was wiele nowych artykułów, poradników i nowości produktowych.
Nasz numer specjalny to okazja do poznania niezwykle różnorodnych sprzętów audio. Jeśli zastanawiacie się nad zakupem słuchawek, to znajdziecie tu
cały ich przekrój, nie zabrakło domowych głośników audio, systemów multiroom, soundbarów oraz pozostałych rozwiązań dźwiękowych. Jestem przekonany, że każdy jest w stanie znaleźć tu jakiś sprzęt, który przypadnie mu
do gustu. Jest też kilka takich, o których będziecie śnić po nocach. A na deser
przygotowaliśmy paczkę świetnych felietonów o muzyce.
Zapraszam do lektury i serdecznie dziękuje naszym partnerom, którzy zaangażowali się w powstanie numeru.
Paweł Okopień
PARTNERZY WYDANIA:

KaTanA

75W RMS
150W PEAK

Optical

Aux-in

16.8 MILLION
REACTIVE COLORS

DIGITAL AUDIO
PROCESSOR

Soundbar
z subwooferem
Sound BlasterX Katana to pierwsze na świecie głośniki, dostrojone według monitorów
studyjnych, wyposażone w najsilniejszy wielordzeniowy procesor DSP o częstotliwości
próbkowania 24-bit/96kHz. Układ gwarantuje bezstratną jakość sygnału audio,
a także przejrzyste i perfekcyjne wypełnienie przestrzeni dźwiękiem. System posiada
trójdrożny wzmacniacz oraz pięć przetworników - dwa średniobasowe, dwa
wysokotonowe oraz subwoofer. W celu zapewniania precyzyjnej reprodukcji dźwięku
każdy z przetworników jest zasilany przez wzmacniacz oraz procesor DSP.
Wraz z oprogramowaniem BlasterX Acoustic Engine oraz dekoderem Dolby Digital 5.1,
Sound BlasterX Katana dostarcza użytkownikom niesamowitych wrażeń dźwiękowych
podczas gier oraz oglądania filmów z odczuciem przestrzeni 7.1.
System głośników zawiera też podświetlenie Aurora Reactive z paletą 16,8 mln kolorów.

dostępne w sklepach:
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Recenzja AirPods Max
Apple, po długich latach plotek, w końcu wypuściło swoje wokółuszne
słuchawki pod brandem AirPods, ale wbrew oczekiwaniom, nie nazwało
ich przydomkiem „Studio”, zamiast tego nadając im nazwę „Max”. Brzmi
to strasznie, ale jednocześnie brzmią one naprawdę dobrze.
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Głównym powodem kupna przeze mnie AirPods Max jest fakt, że łączą się
z większą liczbą moich urządzeń. Praca z domu powoduje, że w ciągu dnia
nie mogę włączać TV (Apple TV), żeby nie przeszkadzać Iwonie i musiałbym mieć parę słuchawek specjalnie do telewizora, bo już mam zajęte oba
połączenia przez iPhone’a i iPada. Do tego dochodzi prostota wykorzystania ich pod macOS – przełączanie się pomiędzy urządzeniami jest też
sporo szybsze niż w AirPods Pro.

Specyfikacja techniczna
AirPods Max wykonano z materiałów premium, co powoduje, że są
cięższe od typowej konkurencji – ważą prawie 385 g. Od razu powiem,
że nie jest to waga uciążliwa, ale niektórzy mogą
potrzebować paru dni, aby się z nią oswoić. Pałąk
wykonano ze stali nierdzewnej, dzięki czemu ma

AirPods Max wykonano
z materiałów premium,
co powoduje, że są cięższe
od typowej konkurencji
– ważą prawie 385 g.

być bardzo wytrzymały, a puszki są aluminiowe.
Sam pałąk pokryto miękkim w dotyku tworzywem
sztucznym i tam też znajdziemy siateczkę, która
ma za zadanie rozłożenie ciężaru na głowie.
Wyposażono je w 40 mm przetworniki, zaprojektowane przez Apple, tryb Transparency, ANC oraz
dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem
ruchów głowy i adaptacyjne EQ. Mają w sumie
dziewięć mikrofonów – osiem przeznaczonych
do obsługi ANC oraz trzy mikrofony do zbierania

naszego głosu (z czego jeden jest do tego przeznaczony). W środku znalazło się też miejsce dla podwójnych układów Apple H1, a na puszkach
znajdziemy cyfrową koronkę, znaną z Apple Watcha oraz jeden przycisk,
których służy do przełączania się między ANC a trybem Transparency.
Poduszki są magnetycznie mocowane do puszek, dzięki czemu można
je łatwo wymienić, gdy pianka z pamięcią nie będzie już spełniała swojej
funkcji lub gdy je uszkodzimy.
W komplecie otrzymujemy jeszcze Smart Case, który jest najgłupszym
pokrowcem, jakiego w życiu widziałem. Nie spełnia swojego podstawowego zadania, czyli ochrony słuchawek podczas transportu, a wycięcie
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na kabel Lightning, którego używamy do ich ładowania, nie jest idealnie
wycentrowane na porcie.
AirPods Max dostępne są w pięciu kolorach, co nie jest dla Apple typowym
krokiem – spodziewałem się jedynie srebrnych i szarych.
Kosztują 2800 PLN.

Usypianie
Być może zauważyliście, że AirPods Max nie mają fizycznego przycisku do ich
wyłączania. To typowo Apple’owa zagrywka, która ma zadanie uprościć ich
używanie przeciętnemu użytkownikowi. Nie rozumiem jednak, dlaczego nie
wykorzystali do tego przycisku ANC, np. przytrzymując go przez 5 sek., aby je
całkowicie wyłączyć. Przydawałoby się to w sytuacjach, gdzie nie będziemy
z nich korzystali przez dłuższy czas. Niezależnie jednak od tego, dołączone
(to bezużyteczne) etui wpływa na to, jak słuchawki się zachowują.
AirPods Max domyślnie usypiają się (Bluetooth i H1 są aktywne) po 5 min
bez etui i natychmiast po włożeniu ich do niego. Analogicznie przechodzą
w stan głębokiego uśpienia (wyłączony BT i H1) po 72 godz. poza etui lub
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po 18 godz. w nim. Realnie warto więc z niego zatem korzystać tylko wtedy,
jeśli używacie słuchawek rzadziej niż raz na dobę i w praktyce nie będzie
to problematyczne.

Premium i nie
Apple ma momentami strasznie dziwne podejście do produktów premium.
Z jednej strony oferują naprawdę niesamowicie wykonane słuchawki, ale
z drugiej dołączają do nich pokrowiec, który jest żartem dekady, a do tego
nie dołączają do nich kabla, których ich prawdopodobnie kosztuje dolara
lub dwa w produkcji. Ten dwukierunkowy kabel Lightning od 3,5 mm kosztuje 169 PLN, nie jest wysokiej jakości, a wręcz sprawia wrażenie, jakby kosztował 10 PLN. No i powinien być w komplecie.

Wygoda
Wygoda podczas noszenia tych słuchawek, jak to zwykle bywa przy tak
osobistych produktach, będzie w dużej mierze zależała od fizycznego
kształtu Waszej czaszki oraz jej rozmiarów. U mnie leżą prawidłowo, ale nie
mam wątpliwości, że znajdą się osoby, dla których nie są akceptowalne.
Same AirPods Max mają ciekawie zaprojektowane przeguby kulowe
wewnątrz puszek, dzięki czemu słuchawki jeszcze lepiej układają się wokół
uszu, ze względu na regulację w płaszczyźnie pionowej puszek.
Pałąk sprawia niesamowicie solidne wrażenie. Jest sztywny i tak solidnie
wykonany, że powinien przeżyć najdłużej z całej konstrukcji. Sam mechanizm regulacji bezstopniowej na pałąku jest tak spasowany, że (prawie na
bank) niechcący go nie przestawimy.
Nosząc AirPods Max, początkowo mocno odczuwałem ich nacisk na
czaszkę i na tu niestety jedyną radą jest czas, aby pianka z pamięcią

Same AirPods Max mają ciekawie zaprojektowane przeguby
kulowe wewnątrz puszek, dzięki czemu słuchawki jeszcze lepiej
układają się wokół uszu, ze względu na regulację w płaszczyźnie pionowej puszek.
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w poduszkach się prawidłowo ułożyła. Podobnie miałem w przypadku
Bose NC700, które potrzebowały dobrych 2–3 tygodni na ułożenie się.
W przypadku AirPods możemy sobie dodatkowo przyspieszyć ten proces
poprzez rozciągnięcie pałąka, aby miał mniejszą krzywiznę. W moim przypadku pomogło to zdecydowanie i szczegóły na temat tej operacji znajdziecie w jednym z moich artykułów na stronie iMagazine. Niedługo po
tej operacji przyzwyczaiłem się do nich niemalże całkowicie. Nadal ściskają
mi czaszkę dosyć mocno, dzięki czemu dodatkowo poprawiają izolację od
świata zewnętrznego, ale jednocześnie nie sprawiają mi bólu.
Cyfrowa koronka, jako urządzenie sterujące, jest znakomita. Zapewnia
ogromną precyzję w regulacji głośności, a nie skoki co 5 czy 10%, i jest też
zdecydowanie wygodniejsza niż dotykowe gesty, których nie lubię. Przycisk od ANC/Transparency ma zaskakująco duży skok, zresztą podobnie jak
koronka, ale jest sensownie wyważony i dobrze wyczuwalny. Zastrzeżeń brak,
wręcz jestem bardzo zadowolony z tego układu. Co ciekawe, można w ustawieniach słuchawek sprecyzować, w którą stronę ma się kręcić koronka, aby
zmniejszać lub zwiększać poziom dźwięku, więc każdy może sobie to dostosować do swoich preferencji (zostałem przy ustawieniu domyślnym).

ANC i tryb Transparency
Wyciszanie szumów w AirPods Max to absolutny majstersztyk. Spisują się
przynajmniej tak samo dobrze, jak Sony WH-1000XM4, jeśli nie lepiej, więc
jeśli szukacie czegoś, co pozwoli Wam odciąć się od świata zewnętrznego,
to jest to jedna z najlepszych propozycji na rynku.
Jednocześnie nigdy nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tryb Transparency
może być tak dobry. Wrażenie jest takie, jakbyśmy nie mieli nic na głowie
– tutaj muszę pochwalić inżynierów Apple’a, ponieważ spisali się na medal.

Jakość dźwięku
Do chwili pisania tej recenzji nie miałem okazji porównać ich bezpośrednio
z niczym poza Bose NC700 i Sony WH-1000XM4. Jako użytkownik Apple
Music testowałem te słuchawki tylko z tą usługą (oraz YouTube’em), więc
nie sprawdzałem ich podczas odsłuchu audio wysokiej jakości. Nie jest to
też coś, co mnie interesuje – ma być przede wszystkim dobrze jakościowo,
ale jednocześnie wygodnie i bez zgrzytów, a to Apple Music zapewnia.
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AirPods Max grają zauważalnie lepiej od NC700 i WH-1000XM4. Nie powiedziałbym, że dwukrotnie lepiej, biorąc pod uwagę, że w cenie jednej pary
AirPods Max prawdopodobnie kupilibyście parę Bose i Sony. Wokółuszne
AirPods nie są słuchawkami neutralnymi, ale cały zakres jest naprawdę
dobrze wyważony i grają tak samo, niezależnie od poziomu głośności
dźwięku. Wygodny poziom to rejon 40–50%, a wszystko powyżej 70% sprawia mi fizyczny ból, nie sądzę więc, aby były dla kogokolwiek zbyt ciche.
Prawdopodobnie najlepszą cechą tej pary puszek jest to, jak czysto brzmią.
Cały zakres częstotliwości brzmi zaskakująco klarownie i pomimo że bas jest
tutaj bardzo dobrze wyczuwalny, to nie spodziewajcie się mniej lub bardziej
przesterowanych niskich tonów, jakie oferują np. Beats czy chociażby Sony.
Jeśli przyjmiemy, że słuchawki studyjne są neutralne, to te nazwałbym…
pogodnymi? Uśmiechniętymi? Mają ciepłe brzmienie, nie zlewają ze sobą
dźwięków i po prostu miło się na nich słucha praktycznie wszystkiego. Osobiście najczęściej słucham alternatywy, rocka oraz muzyki filmowej i klasycznej, więc nie potrafię ocenić, jak spisują się przy ostrzejszym brzmieniu, ale
są tacy, którzy narzekają, że są zbyt mało energiczne przy metalu.
AirPods Max są oczywiście słuchawkami bezprzewodowymi i korzystają z Bluetooth, a konkretnie z kodeku AAC, który ma bitrate na poziomie 256 Kbps.
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To sporo mniej niż np. kodek, który opcjonalnie oferuje Sony (990 Kbps), co zbliża go do
CD-quality (1411 KBps), ale jednocześnie zdecydowanie zmniejsza używalny zasięg słuchawek,
czasami do absurdalnie niewielkich dystansów.
AAC jest jednak zaprojektowane tak, aby wycinać częstotliwości, których i tak nie słyszymy
(a pamiętajmy, że z wiekiem słyszymy coraz
węższy zakres częstotliwości, więc niektórzy
mogą uznać mnie za głuchego) i spisuje się on
więcej niż wystarczająco dla moich potrzeb.
Jeśli jednak zależy Wam na wyciągnięciu
maksymalnej jakości z AirPods Max, to pozostaje Wam kupić wspomniany kabel Apple’a,
z Lightning do 3,5 mm, który poprawia jakość
odtwarzania i przy okazji eliminuje opóźnienia wynikające z Bluetooth.
Spotkałem się już z opinią paru audiofilów,
że jeśli trochę brakuje Wam wysokich tonów,
a środek wydaje się Wam zbyt płaski, to

Jeśli jednak zależy Wam na
wyciągnięciu maksymalnej jakości z AirPods Max, to pozostaje
Wam kupić wspomniany kabel
Apple’a, z Lightning do 3,5 mm,
który poprawia jakość odtwarzania i przy okazji eliminuje opóźnienia wynikające z Bluetooth.

warto w Ustawieniach iOS przejść do Dostępność → Audio/Wizualny → Udogodnienia dla
słuchawek i włączyć opcję Balanced Tone/
Zbalansowane tony, a suwak ustawić na Slight/Trochę, zgodnie ze screenshotem.

Dźwięk przestrzenny
Spatial Audio to funkcja, której demo może-

cie sobie wykonać na własnym komplecie
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AirPods Pro lub Max, pod warunkiem, że uruchomicie go na iPhonie lub
iPadzie. Niestety, miałem początkowo nadzieję, że będę mógł korzystać
z tej funkcji podczas korzystania z Apple TV, czyli tam, gdzie najbardziej
by się przydała, ale nie ma tak dobrze – iPhone lub iPad jest wymagany,
zatem dla mnie ta funkcja jest bezużyteczna.

Problem z kondensacją wody w puszkach
Temat kondensacji wody opisałem szczegółowo na stronie iMagazine i po
dwóch tygodniach jeszcze nie zauważyłem tego problemu u mnie.

Co osoba, to opinia
Przeczytałem i obejrzałem wiele recenzji AirPods Max, będąc ciekawy zdania audiofilów i specjalistów od dźwięku. Jak się okazało, opinii jest tyle, co

Temat kondensacji wody opisałem szczegółowo na stronie iMagazine i po dwóch tygodniach jeszcze nie zauważyłem tego pro-

blemu u mnie.

osób – mogłem się tego spodziewać. To w wielu przypadkach indywidualna kwestia i o ile mnie bardzo AirPods Max odpowiadają dźwiękowo, to
obawiam się, że powinniście wykonać własne testy. Przypominam, że kupując przez internet, macie 14 dni na zwrot, jeśli jednak stanie się najgorsze.

Warte swojej ceny?
Po pierwsze, AirPods Max mogę polecić wyłącznie osobom, które planują
je wykorzystywać z iPhone’ami, iPadami, Macami i Apple TV. Jeśli macie
Androida, to szukajcie czegoś innego – zapraszam do naszych recenzji,
znajdziecie tam naprawdę duży przekrój ciekawych propozycji.
Po drugie, jeśli szukacie słuchawek, które łączą się z większą liczbą źródeł
niż dwa, jak to zazwyczaj jest w przypadku słuchawek BT, np. z iPhone’em,
iPadem i Makiem, to docenicie AirPods Max za wygodę. Fakt, niektórzy
raportują, że automatyczne przełączanie się pomiędzy urządzeniami nie
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zawsze działa prawidłowo, ale wtedy wystarczy tylko wybrać je jako źródło
ręcznie – parowanie nie jest konieczne.
Po trzecie, wiele osób nie dostrzeże różnicy w jakości pomiędzy AirPods
Max a tańszymi odpowiednikami. Podejrzewam, że większość osób będzie
więcej niż zadowolona z takich pozycji jak wspomniane Bose NC700,
Sony WH-1000XM4 (recenzja w iMagazine 12/2020), Audio-Technica ATH-

-ANC900BT, wszelkich B&O, Sennheiserów czy co tam tylko wybierzecie,
a reszta będzie preferowała znacznie tańsze alternatywy na kablu, jak
ogólnie polecane Beyerdynamics DT770 Pro czy Sennheisery HD660S.
Zatem pozostaje mi powiedzieć, że nie do końca są warte swojej ceny. Są
drogie – tego nie da się ukryć – ale jednocześnie grają naprawdę dobrze.
Może gdyby w komplecie znalazł się używalny pokrowiec i kabel Lightning
do 3,5 mm, to miałbym inną opinię. Jednocześnie, jeśli szukacie absolutnie najwyższej jakości, to powinniście zgłębić temat wzmacniaczy i takich
słuchawek jak Audeze LCD-2, Focal Utopia, Sennheiserów HD800S lub
HD820, Hifiman Ananda i wielu innych. Sam preferuję wygodę i lubię mieć
wszystko w jednym, więc decyduję się po prostu na kompromis.

AirPods Max
•
•
•
•

Design: 5/6
Jakość wykonania: 6/6
Oprogramowanie: 6/6
Wydajność: 5/6
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Philips Fidelio X3
– klasycznie dobre
Marka Fidelio jakiś czas temu zniknęła z rynku i została niemal
zapomniana. Jej powrót, możliwy dzięki przejęciu przez TP Vision,
zaczyna się od produktu z najwyższej półki. Nowe słuchawki nauszne
Fidelio X3 to propozycja dla audiofilów, bo bez dobrego źródła
dźwięku nie sposób wykorzystać ułamka ich możliwości.
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Choć słuchawki przewodowe tracą na popularności, to wśród modeli przeznaczonych do stacjonarnego odsłuchu w wysokiej jakości wciąż
dominują te z kablem. Powodów jest kilka:
od ograniczonej przepustowości komunikacji
bezprzewodowej, przez standardy wyjść audio
w odtwarzaczach, po wygodę wynikającą
z niższej wagi i braku konieczności ładowania
akumulatora. Philips Fidelio X3 są, w porównaniu choćby do flagowych modeli Bowers
& Wilkins czy Bang & Olufsen, słuchawkami
wręcz spartańskimi, pozbawionymi nie tylko
takich funkcji jak ANC, ale i nieposiadającymi
nawet przycisków sterowania czy mikrofonu
do rozmów. Te elementy są jednak całkowicie
zbędne, zważywszy na to, dla jakiego użytkownika zostały zaprojektowane. Ich konstrukcja
opiera się na metalowym, giętkim pałąku, nieposiadającym żadnego mechanizmu składania
ani regulacji. Pokryto go częściowo naturalną
skórą, podobnie jak opaskę, która opiera konstrukcję na głowie. Nauszniki są bardzo duże,
swobodnie otaczają całe ucho i komfortowo
opierają się na głowie. Od zewnątrz pokryto
je szorstką tkaniną, wewnątrz natomiast
znajduje się tkanina Kvadrat, przepuszczalna
i niemająca wpływu na powstające wewnątrz
nauszników ciśnienie akustyczne. Nauszniki
również się nie składają, poruszają się jedynie
w osi poziomej. Prawdopodobnie zaburzyłoby to estetykę mocowania, ale chciałbym,
by poruszały się również w osi pionowej,
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zabrakło mi tego do idealnie komfortowego ułożenia na głowie. Poduszki są
co prawda całkiem miękkie, ale niewystarczająco grube, by skompensować
ograniczoną regulację nauszników. Do jakości wykonania i wyglądu nie mam
najmniejszych zastrzeżeń – słuchawki mają całkiem eleganckie wzornictwo,
są świetnie spasowane i dość lekkie. Względy praktyczne wzięły górę nad
ekstrawagancją i uważam to za bardzo dobrą decyzję.
Nauszniki pozbawione są jakichkolwiek przycisków sterujących, nie
ma ich też na kablu. Każdy z nauszników ma osobne gniazdo minijack,
a w komplecie dostajemy dwa 3-metrowe przewody. Jeden z nich ma
standardowy wtyk minijack 3,5 mm, drugi natomiast kończy się mniejszym, o średnicy 2,5 mm. Przeznaczony jest do podłączenia do złącza
zbalansowanego, występującego głównie w odtwarzaczach Hi-Res.
Szkoda trochę, że producent nie dorzucił też krótszego kabla – 3 m
sprawdzają się przy podłączeniu do stacjonarnego zestawu audio, ale są
nieporęczne, gdy używamy przenośnego odtwarzacza. Kable są bardzo
solidne: symetryczne, z prostym wtykiem i w nylonowym oplocie, dzięki
któremu trudniej je przełamać czy przetrzeć. Oprócz kabli w komplecie
dostajemy też przejściówkę z jacka 3,5 mm na 6,3 mm, klips do spinania
kabli oraz woreczek na słuchawki (to nie sprzęt przenośny, więc nie było
potrzeby dorzucania sztywnego etui).
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Chciałbym, by [nauszniki] poruszały się również w osi pionowej,
zabrakło mi tego do idealnie komfortowego ułożenia na głowie.

Jak na duże, nauszne słuchawki domowe przystało, Fidelio X3 mają konstrukcję otwartą, co bezpośrednio przekłada się na słyszaną przestrzeń.
Zastosowano w nich 50-milimetrowe przetworniki polimerowe wypełnione
żelem, które znajdują się pod kątem 15° względem płaszczyzny nausznika,
by lepiej skierować je w stronę kanału słuchowego. Wysoka impedancja,
równa 30 Ω, zmusza do korzystania ze źródła z odpowiednim wzmocnieniem. Do testu używałem odtwarzacza Cowon Plenue D2 (którego test
również możecie przeczytać w tym wydaniu). W odsłuchu wykorzystywałem złącze zbalansowane (zapewniające lepszą separację kanałów).
Muzyka, której słuchałem, była w jakości bezstratnej (16 bitów i 44,1 kHz lub
24 bity i 96 kHz, w formatach M4A oraz FLAC). Tym, co natychmiast zwróciło moją uwagę w brzmieniu Fidelio X3, jest doskonała, bardzo szeroka
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scena i równie dobra separacja instrumentów. To znak szczególny słuchawek o otwartej konstrukcji, choć w testowanych słuchawkach nie odbiło się
to na głębi i możliwości generowania niskich tonów. Tu basu jest dużo, jeśli
tylko jest potrzebny, choć trudno o kinowe dudnienie czy bardzo mocne,
niskie uderzenie. Prócz muzyki filmowej oraz klubowej trudno znaleźć mi
obszar, w którym niskie tony okazałyby się niewystarczające. Zarówno środek, jak i góra charakteryzują się bardzo wysoką szczegółowością. Brzmienie robi wrażenie odrobinę ocieplonego, ale tylko na tyle, by zaznaczyć
własny charakter Fidelio X3.
Nie dziwi mnie, że marka Fidelio została niemal zapomniana. Od zawsze
wychodziły pod nią słuchawki stawiające na pierwszym miejscu brzmienie, a nie pozostałe funkcje, którymi wyróżniałyby się na tle innych. Philips
Fidelio X3 są powrotem w świetnym stylu, świadomym i konsekwentnym.
Ich jedynym zadaniem jest generowanie jak najlepszego dźwięku i dokładnie to robią, kompletnie nie przykładając wagi do kolejnych funkcji, które
ubarwiłyby specyfikację.

Philips 			
Fidelio X3
•
•
•
•

					

Design: 4,5/6
Jakość wykonania: 5,5/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 5,5/6

Plusy:
• bardzo dobre odwzorowanie
przestrzeni
• brak wyraźnie dominującego pasma:
Minusy:
• ograniczona możliwość dopasowania do głowy
Cena: około 1500 PLN
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Bowers & Wilkins PX7
Do posłuchania w ciszy muzyki w wysokiej jakości potrzeba dobrego
stereo, odpowiednio ustawionego w salonie. Można też założyć
słuchawki, włączyć ANC i dać się pochłonąć brzmieniu w dowolnym
miejscu. Bowers & Wilkins od zawsze tworzył sprzęt wyróżniający
się jakością brzmienia, a PX7 to najwyższy i zdecydowanie najlepszy
model słuchawek tego producenta.
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Wzornictwo stosowane w słuchawkach
Bowers & Wilkins mocno zmieniło się przez
ostatnie lata. Błyszczące elementy ze stali
i naturalną skórę zastąpiono włóknem
węglowym, wstawkami ze szczotkowanego
aluminium i materiałami przypominającym
cordurę. Skóry jest znacznie mniej i teraz
jest syntetyczna, choć bardzo dobrej jakości. Stały się dzięki temu przyjaźniejsze
środowisku, ale i lżejsze, znacznie trudniej
je też zniszczyć w transporcie, bo materiał
pokrywający nauszniki i pałąk nie rysuje się
tak, jak skóra, rys nie zbierają też stalowe
elementy, polerowane na wysoki połysk.
Wciąż wyglądają nowocześnie i zgrabnie,
producent zadbał zarówno o najwyższą jakość materiałów, jak i wykończenia.
Ponadto PX7 są świetnie zaprojektowane,
ich przyciski doskonale czuć pod palcami,
a szeroko rozsuwany pałąk i ruchome
nauszniki pozwalają dopasować je nawet do
dużej głowy. Poduszki nauszników są grube,
choć dość sztywne, zdecydowanie wymagają przyzwyczajenia, zwłaszcza jeśli na co
dzień używamy modeli typowo salonowych.
PX7 są z założenia sprzętem uniwersalnym,
dostosowanym też do odsłuchu w ruchu,
muszą więc przylegać do głowy odpowiednio mocno, by z niej nie spaść. Przywyknięcie do tych nauszników zajęło mi chwilę,
ale było warto, bo odwdzięczają się bardzo
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dobrą izolacją otoczenia i przyzwoitym oddychaniem, pomimo tego, że
przylegają do skóry dużą powierzchnią.
Rzadko spotykam się z tak wygodnym sterowaniem muzyką. Na lewej
słuchawce mamy tylko przycisk do przełączania działania ANC. Są cztery
tryby: mocne, słabe, adaptacyjne i wyłączone, a przechodzenie między nimi jest błyskawiczne. Przytrzymanie przycisku włącza natomiast
przekazywanie dźwięków z zewnątrz, przydatne zarówno w biurze, jak
i w sklepie, bo choć to mało komfortowe, to da się w ten sposób rozmawiać. Na prawej słuchawce znalazły się trzy przyciski – środkowy,
wypukły, steruje odtwarzaniem, a dwa skrajne o niższym profilu regulują
wyłącznie dźwięk. Ponadto na tym nauszniku mamy
suwak do włączania i parowania, a także gniazdo mini
jack (3,5 mm) oraz USB-C. Nie zabrakło też diody do
sygnalizowania stanu pracy urządzenia i mikrofonu.

Są wręcz stworzone

W zestawie ze słuchawkami dostajemy sztywne,

do tego, by podkręcić
głośność powyżej tego
poziomu, który dotąd
wydawał się nam za
komfortowy.

porządne etui, w którego wewnętrznej kieszeni mieści
się przewód do ładowania i dwustronny kabel mini jack
(oba przewody są w zestawie). Słuchawki składają się do
niego na płasko, więc nie zajmują zbyt wiele miejsca.
Akumulator PX7 jest bardzo mocny, nie dość, że wytrzymuje do 30 godzin pracy z włączonym ANC, to już po
15 minutach ładowania pozwala na słuchanie muzyki
przez kolejne 6 godzin. Sam ładowałem je po dwóch
tygodniach, słuchając przez około 2 godziny dziennie,

korzystając z nich głównie z włączonym automatycznym ANC, połączonych przez Bluetooth i na średniej głośności.
Lista funkcji PX7 jest na tyle długa, że korzystanie z przeznaczonej do ich
obsługi aplikacji jest wskazane. Program dostępny na iOS oraz Androida
pozwala oczywiście sprawdzić stan baterii akumulatora i zaktualizować oprogramowanie, ale są tu też ustawienia stopnia przepuszczania
dźwięku z zewnątrz, intensywności ANC czy zarządzanie sparowanymi
urządzeniami. ANC działające w trybie automatycznym dobrze radzi
sobie z regulacją stopnia wyciszania dźwięku z zewnątrz; ani razu nie
odczułem potrzeby, by samodzielnie zmieniać jego poziom na niski
lub wysoki (wyłączałem je jedynie całkowicie, jeśli chciałem posłuchać
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muzyki w domu, w ciszy). Słuchawki mogą być połączone z dwoma źródłami dźwięku jednocześnie i przełączać się między nimi automatycznie (co przydaje się na przykład wtedy, gdy podczas słuchania muzyki
zadzwoni telefon, sparowany jako drugie źródło). Aplikacja pozwala też
określić czas do automatycznego wyłączenia słuchawek, czułość czujnika zbliżeniowego w nausznikach, zmienić nazwę, pod jaką widoczne
jest urządzenie czy wyłączyć komunikaty głosowe. Czujnik zbliżeniowy
przydaje się bardzo, wystarczy odchylić na około sekundę–dwie jedną ze
słuchawek, by odtwarzanie zostało wstrzymane (wznowienie następuje
po powtórnym zbliżeniu nausznika). Bardzo przyjemnym dodatkiem jest
zakładka „Soundscapes”, w której znajduje się sześć podkładów z różnymi dźwiękami natury, a także minutnik, pozwalający wyłączyć je po
określonym czasie. W połączeniu z ANC stanowią doskonały sposób na
całkowite odcięcie się od jakichkolwiek hałasów z zewnątrz.
Nie mogłem doczekać się momentu, w którym PX7 trafią na moją głowę.
Po świetnych PX5 i równie dobrych poprzednich modelach (w tym przewodowych P5, których bardzo długo używałem) spodziewałem się, że
Bowers & Wilkins nie zawiedzie ze swoim flagowym modelem. Słuchawek
używałem głównie sparowanych ze smartfonem (Samsung Galaxy S20+,
iPhone Xs), ale można używać ich też przewodowo (zarówno przez mini
jack, jak i przez USB). Ciekawostką jest to, że podczas odsłuchu po kablu
i tak trzeba je włączyć. PX7 mają konstrukcję zamkniętą, a za brzmienie
odpowiadają przetworniki o średnicy 46,3 mm. Cechą rozpoznawczą słuchawek Bowers & Wilkins jest lekko podbity bas i nieco głośniejsza i bardziej szczegółowa góra. PX7 brzmią właśnie tak, mają wyraźny charakter
i nawet nie próbują grać neutralnie. Pomimo konstrukcji zamkniętej scena
jest całkiem szeroka, choć nie mogę narzekać na separację instrumentów.
Bas jest doskonały: elastyczny, o dużej dynamice, będący zawsze pod
kontrolą. W klubowych utworach potrafi uderzać bardzo mocno i miękko,
z kolei w hard rockowych kawałkach również nie brak mu mocy, ale jest

Słuchawki mogą być połączone z dwoma źródłami dźwięku jednocześnie i przełączać się między nimi automatycznie.
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krótki i wyraźny. Środek brzmi bardzo dobrze, niezależnie od utworu nie
daje się zagłuszyć przez pozostałe tony. Separacja dźwięków jest bardzo
wyraźna, wszystko brzmi czysto i szczegółowo. Wysokie tony są natomiast
delikatnie głośniejsze, ale i mają mnóstwo detali. Na niewielu słuchawkach
nawet przy bardzo wysokiej głośności wszystko brzmi dobrze, wliczając
w to górę. PX7 należą do tego wąskiego grona – są wręcz stworzone do
tego, by podkręcić głośność powyżej tego poziomu, który dotąd wydawał
się nam za komfortowy.
Bowers & Wilkins PX7 mają wiele cech, które czynią je świetnymi i nowoczesnymi słuchawkami: sprawnie działające ANC, automatyczne pauzowanie muzyki czy w końcu szybkie ładowanie. Choć wszystkie te rzeczy
znacznie podnoszą komfort słuchania, to na pierwszym miejscu i tak
jest brzmienie. W PX7 okazało się priorytetem – doszlifowano je tak, by
słuchawki brzmiały czysto i mocno, ale jednocześnie miały swój charakter, znany już z innych konstrukcji firmy. Uwielbiam je właśnie za to – są
jakieś i wcale się z tym nie kryją.

Bowers & Wilkins 		
PX7					
•
•
•
•

Design: 5,5/6
Jakość wykonania: 6/6
Oprogramowanie: 5/6
Wydajność: 6/6

Plusy:
• doskonała jakość brzmienia nawet
na dużej głośności
• dobre ANC, również w trybie
automatycznym
• bardzo dobra bateria i szybkie
ładowanie
Minusy:
• dość twarde poduszki nauszników
Cena: 1619 PLN
Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design

SŁUCHAWKI

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

32

Beoplay H95

– słuchawki godne jubileuszu
Na 90-lecie Bang & Olufsen pojawiły się niesamowite głośniki BeoLab
90. Teraz Duńczycy świętują swoje 95-lecie. Z tej okazji pojawiły się
słuchawki oznaczone jako H95. To produkt w pełni wyrażający całe
dziedzictwo marki. Produkt łączący w sobie skandynawski design,
audiofilskie podejście do dźwięku oraz szczyptę luksusu. Bardzo dużą
szczyptę luksusu.
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Zamknijcie oczy. Wyobraźcie sobie, że rok
2020 jest zupełnie inny, znacznie bardziej
normalny. A Wy właśnie lecicie w służbową podróż za ocean. W dodatku lecicie
w pierwszej klasie, w wygodnym przepastnym fotelu. Za chwilę rozpocznie się kołowanie, a Wy delektujecie się powitalnym
drinkiem. Z bagażu podręcznego wyjmujecie sporych rozmiarów aluminiowe pudełko.
Wygląda trochę jak walizka Jamesa Bonda,
tylko nieco bardziej stylowa. Otwieracie
ją i wyjmujecie piękne, wręcz artystycznie
wykonane słuchawki, łączące skórę i aluminium. Zakładacie je na głowę, uruchamiacie i cieszycie się błogą ciszą, a za chwilę
ulubioną muzyką w referencyjnej jakości
dźwięku. Tak jakbyście siedzieli właśnie
wygodnie na kanapie w swej rezydencji
i rozkoszowali się melodią płynącą z podłogowych głośników BeoLab.
Ten iście malowniczy, a w tej chwili wręcz
marzycielski opis, miał za zadanie pozwolić
wyobrazić sobie, jakie wrażenia pozostawia
odsłuch słuchawek Beoplay H95. To jest produkt absolutnie high-endowy, z najwyższej
półki. Produkt właśnie łączony z najwyższą
klasą podróży podniebnych czy najbardziej
prestiżowymi samochodami. Beoplay H95
to słuchawki absolutnie wybitne, a zarazem
absolutnie luksusowe.
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Pierwsze, co rzuca się w oczy, to właśnie ta jakość wykonania. Sam karton nie jest jakiś niezwykły. Dopiero później zaczyna się coraz większa
magia. Otwieramy pudełko, a tam wspomniana aluminiowa skrzynka,
pełniąca funkcję pokrowca. W nim jest miejsce nie tylko na słuchawki,
ale przewód minijack, adapter samolotowy oraz przewód USB-C do
ładowania słuchawek. Centralne miejsce zajmują jednak słuchawki, które
są składane, co dla mnie jest sporym atutem i pozytywną zmianą względem H8, których używałem przez dłuższy czas. Choć i H8 były dobrze
wykonane, to jednak tu mowa o dwóch klasach wyżej. Pod względem
odczuć z obcowania z produktem naprawdę mowa o czymś z innej ligi.
Testowałem, użytkowałem naprawdę wiele słuchawek, ale żadne nie
były tak wykonane jak te.
BeoPlay H95 przenoszą te wrażenia dalej w momencie, gdy założymy
je na głowę. Mięciutkie, delikatne poduszki nauszników dają poczucie
niesamowitego komfortu. One są na tyle komfortowe, że o pracy w nich
chyba nie byłoby mowy, od razu człowiek chce się relaksować. Nie czuć
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ich wagi, choć ważą ponad 300 g. Stylowe, komfortowe, wręcz eleganckie, ale zarazem ponadczasowe i uniwersalne. Takie są te słuchawki.
A jak grają? Za dźwięk odpowiadają dwa 40 mm tytanowe przetworniki
z magnesami neodymowymi. Dźwięk jest w pełni soczysty, klarowny
i przyjemny dla ucha. Nie ma tu żadnej sztuczności, podbijania basów,
jakiegoś specjalnego ocieplania. To raczej próba wydobycia wszystkiego, co możliwe z każdego dźwięku, ale w sposób zgodny ze źródłem.
Na tyle, że ewidentnie muzyka ze streamingu to dla tych słuchawek za
mało. Nakarmienie wyższej jakości plikami muzycznymi i podpięcie pod
amplituner – tu dopiero pokazują wszystko, co potrafią. Mimo wszystko
starałem się testować je w warunkach dla mnie naturalnych, czyli Apple
Music, i zdecydowanie było to przyjemne dla ucha, ale im lepsze źródło, tym te słuchawki pozwolą usłyszeć więcej. Jako że są to słuchawki
z myślą o wielogodzinnych podróżach, to przetestowałem też fragmenty
filmów i tu również nie zawodzą. Przy czym nie ma tu żadnych czarów
– otrzymujemy porządne stereo.
H95 to także adaptacyjny dźwięk z redukcją szumów. Mowa tu o redukcji
na najwyższym możliwym poziomie. Te słuchawki pod tym względem
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są na absolutnym topie. Chociaż też nie deklasują Bose czy Sony. Robią
swoją robotę świetnie i to jest najważniejsze. Wrażenie w H95 robi bardzo wygodne sterowanie, atutem jest możliwość dodatkowego dopasowania dźwięku za sprawą aplikacji. Najbardziej koronnym argumentem
za H95 jest praca do 38 godzin na jednym ładowaniu z włączoną aktywną
redukcją hałasu. To fantastyczny wynik.
BeoPlay H95 są całościowo produktem top of the top. Zdecydujemy
się na nie, zapewne biorąc pod uwagę i dźwięki, i design, i markę. To
produkt luksusowy, z ceną na odpowiednio wysokim poziomie. Najważniejsze, że słuchawki się bronią, nie ma tu mowy o fanaberii. No, może
lekkim łechtaniu swoich uszu i stylu bycia. Ale taki właśnie jest Bang &
Olufsen.
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ATH-M50xBT2
ŁUKASZ SOWIŃSKI

– jeszcze lepsze brzmienie słuchawek
bezprzewodowych Audio-Technica
Firma Audio-Technica, światowy lider w produkcji profesjonalnej
i domowej elektroniki audio, oferuje bezprzewodowe słuchawki ATHM50xBT2. Wywodząca się z legendarnego modelu studyjnego ATHM50x druga generacja cenionego przez krytyków bezprzewodowego
nausznego modelu z serii M wykorzystuje szereg ulepszeń, które
poprawiają wydajność i użyteczność słuchawek.
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Model ATH-M50xBT2 zapewnia podobne, fascynujące wrażenia słuchowe
do tych, które pokochali właściciele przewodowych słuchawek ATH-M50x.
To m.in. zasługa dużych, opatentowanych 45-milimetrowych przetworników elektroakustycznych, gwarantujących wyjątkową czystość brzmienia
i głębokie, precyzyjne basy. Słuchawki M50xBT2, podobnie jak M50xBT2,
oferują również bezprzewodową swobodę użytkowania i możliwość korekcji brzmienia za pomocą aplikacji mobilnej Audio-Technica Connect, która
wykorzystywana była również przez poprzednika. W słuchawkach nowej
generacji pojawiło się jednak wiele ekscytujących ulepszeń.

M50xBT2 – jeszcze lepsze brzmienie
Słuchawki Audio-Technica M50xBT2 zostały wyposażone w najlepszej jakości komponenty audio, w tym zaawansowany przetwornik cyfrowo-analogowy AK4331 i specjalny wewnętrzny wzmacniacz słuchawkowy. Wszystko
po to, aby zapewnić czysty, wysokiej jakości dźwięk.
Oprócz obsługi kodeka SBC dodano kompatybilność z bezprzewodowymi kodekami audio klasy premium – AAC i LDAC, co pozwala uzyskać
jeszcze większą rozdzielczość podczas odtwarzania muzyki z różnorodnych źródeł dźwięku.
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Model M50xBT2 obsługuje również tryb niskiej latencji, co zmniejsza opóźnienia w transmisji sygnału i umożliwia zachowanie synchronizacji dźwięku
i obrazu, zapewniając tym samym płynniejsze przesyłanie strumieniowe.
Rozwiązanie to doskonale sprawdza się także w gamingu.

Komunikacja, kontrola i wygoda użytkowania
Dzięki dwóm mikrofonom i technologii kształtowania wiązki, ATH-M50xBT2
oferuje wyraźniejszy dźwięk podczas rozmów telefonicznych i lepszą
komunikację z wbudowanym asystentem głosowym Amazon Alexa.
Tryb Side Tone obsługiwany przez model ATH-M50xBT2 umożliwia użytkownikowi odsłuch własnego głosu w słuchawkach podczas wykonywania
połączeń z wykorzystaniem większości smartfonów, dzięki czemu łatwiej
jest prowadzić rozmowy telefoniczne i wideorozmowy.
Podczas korzystania ze słuchawek nie musisz już szukać opcji wyciszania
podczas połączeń – mikrofon w modelu M50xBT2 można wyciszyć za
pomocą naciśnięcia jednego przycisku. Sterowanie głośnością/wyciszeniem, muzyką i dostępem do asystenta głosowego (Amazon Alexa, Google
Assistant, Apple Siri) są możliwe dzięki wygodnym w obsłudze przyciskom
wbudowanym w lewy nausznik.
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Producent w nowym modelu zaimplemen-

Dzięki dwóm mikrofonom i tech-

tował również parowanie wielopunktowe,
aby umożliwić bezprzewodowe połączenie

nologii kształtowania wiązki,

z dwoma urządzeniami Bluetooth jedno-

ATH-M50xBT2 oferuje wyraźniej-

cześnie. Co więcej, rozwiązanie Google Fast

szy dźwięk podczas rozmów telefonicznych i lepszą komunikację

Pair umożliwia szybkie parowanie słuchawek
ATH-M50xBT2 ze smartfonem pracującym na
systemie Android lub innym kompatybilnym

z wbudowanym asystentem głoso-

urządzeniem. Wystarczy jedno dotknięcie tele-

wym Amazon Alexa.

fonu, aby nawiązać połączenie!

Długi czas pracy na baterii
i szybkie ładowanie
Ciesz się nawet 50 godzinami ciągłego użytkowania po pełnym naładowaniu słuchawek i do 3 godzin użytkowania po zaledwie 10-minutowym szybkim ładowaniu przez ulepszone połączenie USB-C.
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Do zestawu dołączony jest także kabel o długości 1,2 m, który pozwala na
opcjonalne, przewodowe korzystanie ze słuchawek.

Aplikacja zapewniająca większą kontrolę
Możliwości, jakie daje mobilne oprogramowanie Audio-Technica Connect,
jest naprawdę wiele! Użyj aplikacji, aby aktywować wspomniany tryb
niskiego opóźnienia (LLM, ang. Low Latency Mode), dostosować korektor
brzmienia i zapisać wprowadzone zmiany, zmodyfikować balans głośności
dla lewego i prawego nausznika, wybrać preferowanego asystenta głosowego, zlokalizować zagubione słuchawki, zmienić wykorzystywane kodeki
i nie tylko.
Model ATH-M50xBT2 jest dostępny w ofercie Top Hi-Fi & Video Design
w cenie 999 zł.
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Bose QuietComfort 45

– nastała cisza

ANC, czyli Active Noise Control inaczej zwana NC (Noise Cancellation)
– aktywna redukcja szumów, to w tej chwili absolutna podstawa
i jednocześnie najważniejsza cecha wszystkich słuchawek. Jeśli któreś tego
nie mają, to w zasadzie nie liczą się podczas wyborów dokonywanych
przez klientów. Przez dziesięciolecia pionierem i liderem tego rynku była
firma Bose. Od kilku lat pierwszym wyborem większości zainteresowanych
był model QuietComfort 35. Teraz to się zmieni, bo niedawno swoją
premierę miały słuchawki Quietcomfort 45.
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Testuję je od ponad dwóch tygodni i doszło
do sytuacji, że praktycznie ich nie zdejmuję.
Po pierwsze ze względu na genialny ANC,
a po drugie ze względu na wygodę. Wybrałem kolor biały. Ale po kolei.
Odnoszę wrażenie, że już Wam opowiadałem o firmie Bose. To bardzo szczególny
przypadek na rynku. Firma rodzinna,
założona w 1964 roku w Massachusetts. Jej
założyciel, Amar Bose, w 2011 roku zdecydował się przekazać większościowy pakiet
udziałów w firmie swojej Alma Mater, czyli
MIT – Massachusetts Institute of Technology. Nie kojarzę innego przypadku
z branży, żeby za tak znaną marką stała
uczelnia i to do tego najlepsza na świecie
uczelnia technologiczna. To chyba najlepsza referencja z możliwych.

Co to jest ANC?
Aktywna kontrola szumów, znana również jako redukcja szumów lub aktywna
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redukcja szumów, to metoda redukcji niepożądanego dźwięku poprzez
dodanie drugiego dźwięku zaprojektowanego specjalnie w celu wyciszenia
pierwszego. Koncepcja została po raz pierwszy opracowana pod koniec lat
30. Tyle mówi Wikipedia.
Tymczasem aktywna redukcja szumów to jest genialne rozwiązanie.
Pierwotnie zaprojektowana dla pilotów śmigłowców, potem samolotów,
ostatecznie najbardziej doceniana podczas podróży i pracy wymagającej
skupienia. W dzisiejszych czasach podróże ze zrozumiałych względów trochę ustały, ale za to rozwinęła się praca zdalna, home office. Praca z innymi
domownikami wykonującymi swoje zadania jest trudna. Każdy rozmawia
albo coś ogląda. W takiej sytuacji dobra redukcja szumów jest bezcenna.

Następca
Przyznam szczerze, że byłem wręcz pewien, że Bose prezentując
w 2019 roku model NC 700, zdecydował się zakończyć bardzo udaną linię
QC 35. O tych słuchawkach pisał Krzysiek Kołacz:
„Kiedyś musiał nadejść ten dzień, w którym firma zmieni wygląd najsłynniejszych i przez wielu uważanych za najlepsze (według mnie słusznie) słuchawek ANC na rynku. Stało się.”
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Minęły dwa lata i okazało się, że jednak linia Quietcomfort nie została
zakończona, a NC 700 są pozycjonowane jako najwyższy model w porfolio.
Na pierwszy rzut oka widać, czyimi następcami są Bose Quietcomfort 45.
Wizualnie niewiele się różnią od pierwowzoru, różnice są wewnątrz.

Budowa
Podobnie do QC 35, QC 45 są bardzo lekkie i wygodne. Poza czterema
szczegółami trudno je od siebie odróżnić. Po pierwsze logo Bose już nie
jest chromowane i wystające, tylko zostało zastąpione zwykłym nadrukiem
(niestety, tanio to wygląda). Po drugie na pałąku nie mamy już nubuku,
tylko taką samą jak w nausznikach ekologiczną skórę. Po trzecie nauszniki nie wyglądają już, jakby były plisowane (QC 35) tylko mają klasyczny
kształt. Wreszcie po czwarte wysłużone gniazdo microUSB zostało zastąpione przez USB-C.
Słuchawki są bardzo wygodne. Dobrze wyprofilowane. Muszle świetnie
przylegają do głowy, zakrywając uszy. Niestety, skóropodobny materiał
powoduje, przynamniej u mnie, że uszy się pocą po dłuższym użytkowaniu.
Jest to jednak cecha wszystkich słuchawek z takimi nausznikami. Pałąk jest
wygodny, nie uciska głowy. Konstrukcja całości, poza elementem pałąka,
jest plastikowa. Ma to swoje dobre i złe strony. Dobre jest to, że całość jest
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lekka, złe – że po pewnym czasie możemy
być pewni, że elementy będą trzeszczeć, jak
to było przy QC 35.

Sterowanie dźwiękiem
W QC 45 do sterowania dźwiękiem służą
wbudowane przyciski. Na lewej muszli mamy
przycisk odpowiedzialny za włączenie ANC
i funkcji „Aware”, czyli przepuszczania dźwięków otoczenia. Na prawej muszli znajdziemy
trzy przyciski odpowiedzialne za pogłaśnianie
oraz odbieranie połączeń/włączanie muzyki.
O ile jestem zwolennikiem fizycznych przycisków, to niestety te wbudowane w QC 45 nie
są najwygodniejsze (zdecydowanie za małe i/
lub zbyt blisko siebie) i w moim odczuciu nie
są umieszczone w wygodnym miejscu. Może
to kwestia przyzwyczajenia?

Bateria i ładowanie
Według producenta bateria w QC 45
wytrzyma długo – ok. 24 godz. Z moich
testów wychodziło mi około 21–22 godz., cały
czas z włączonym ANC. Uważam, to za bardzo dobry wynik. Zastosowanie złącza USB-C
umożliwiło też wprowadzenie szybkiego
ładowania. Teraz 15 min ładowania daje do 3
godz. pracy. To zdecydowanie lepsze wyniki
niż w poprzednim modelu.

ANC, Aware i Multipoint
Wprowadzenie QC 45 po zaprezentowaniu NC 700 zrobiło lekkie zamieszanie

SŁUCHAWKI

47

i skonfundowanie u klientów. Wszyscy fani zdążyli się już oswoić z sytuacją i wprowadzeniem zupełnie innego, droższego modelu, tymczasem
Bose wykonał salto i pokazał prawdziwego następcę swojego kultowego
modelu. Ruch ten wymusił na producencie jakieś pozycjonowanie swoich
produktów i QC 45, jako „tańszy” model stracił np. możliwość konfiguracji
siły ANC. W tym modelu, w odróżnieniu od QC 35 i NC 700, mamy tylko
opcję przełączenia się między ANC a Aware. Nie ma możliwości ustawienia
siły ANC ani, co więcej, całkowitego wyłączenia ANC i Aware. Trochę to
dziwne, bo te funkcje w starych QC 35 i NC 700 są. A wyłączenie ich prawdopodobnie zdecydowanie wydłużyłoby czas pracy na jednym ładowaniu.
ANC działa genialnie i mam wrażenie, że jest najlepszy w całym obecnym
portfolio Bose, a nawet zaryzykuję, że na rynku. Zaskoczył mnie niestety
tryb Aware. Według mnie niewiele on daje. OK, słyszymy dźwięki otoczenia, ale nie jest to tak wyraźne jak np. w moich Jabrach Elite 85h.
Zadowolony jestem bardzo z trybu multipoint, który umożliwia równoległe, jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń. Dla mnie, jak już wielokrotnie to podkreślałem, jest to jedna z najważniejszych funkcji, bo na stałe
mam podłączony telefon i iPada, a słuchawki automatycznie się między
nimi przełączają.
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Dźwięk
Tu mam największy zgryz. Słuchawki za
1600 PLN nie są tanie. Wydawałoby się,
że powinny też w tej cenie fenomenalnie
grać. Dźwięk nie jest tak pełny, jakbym
tego oczekiwał, z drugiej strony wyciszenie
jest tak genialne, że umożliwia zatopienie
się w muzyce. Bardzo brakuje możliwości
korekcji dźwięku w aplikacji, bo np. minimalnie podbiłbym basy. Pod tym względem rozpieścili mnie inni producenci i…
inne modele Bose. Nie zrozumcie mnie
źle, dźwięk jest więcej niż dobry, ale jak
mamy porównanie do dobrych słuchawek bez ANC, to różnica jest słyszalna.
Dlatego brakuje w QC 45 opcji całkowitego wyłączenia ANC. Pamiętajcie, to nie
są słuchawki audiofilskie i są kupowane
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przez świadomych użytkowników, którzy wybierają je w konkretnym celu.
Będziecie zadowoleni i nie zawiedziecie się.

Porównanie
Zastanawia Was zapewne, jak wypadają QC 45 w porównaniu do konkurencji. W ostatnim czasie miałem możliwość używania Sony WH-1000XM4
ANC, AirPods Max, a w domu mam jeszcze Jabra Elite 85h.
Sony WH-1000XM4 ANC to chyba w tej chwili największy konkurent.
Świetne ANC, aczkolwiek według mnie w QC 45 jest jednak lepsze.
Podobna jakość wykonania, oba produkty są plastikowe. Jakość dźwięku
porównywalna. Niby bardzo rozbudowana aplikacja, ale poległem na
konfiguracji multipoint, który zwyczajnie nie działał mi przy używaniu
słuchawek – albo nie przełączał się między urządzeniami, albo, jak już się
przełączył, to nie wracał po połączeniu telefonicznym do iPada…
Jabra Elite 85h, mój dotychczasowy towarzysz podróży, jest najtańszą opcją
z wymienionych. Jest też najstarszą konstrukcją, bo ponad dwuletnią. Podejrzewam, że niebawem będzie zaprezentowany ich następca. Dopóki nie
założyłem QC 45, myślałem, że ANC w Jabrze jest wystarczający. Jakże się
zdziwiłem. Na plus Jabry przemawia konstrukcja w części metalowa, świetna
aplikacja, multipoint i bardzo dobry tryb HearThrough.
AirPods Max. Nie ma co ukrywać, że cena zabija, za to
efekt ANC gorszy według mnie niż w QC 45. Oczywiście jakość wykonania wzorowa, „apple’owa”, metal,

`Sony WH-1000XM4 ANC to

ale Bose według mnie zwyczajnie lepiej wyciszają.

chyba w tej chwili najwięk-

Natomiast jeśli chodzi o jakość dźwięku, to tu nie ma

szy konkurent. Świetne
ANC, aczkolwiek według

dyskusji – AirPods Max są zdecydowanie najlepsze
w tej kategorii ze wspomnianych.

mnie w QC 45 jest jednak

Co w zestawie?

lepsze. Podobna jakość

Bose Quietcomfort 45 przychodzą do nas w wygod-

wykonania, oba produkty
są plastikowe. Jakość
dźwięku porównywalna.

nym, twardym etui, w którym, prócz słuchawek,
znajdziemy jeszcze kabel zasilający (USB-A do USB-C)
oraz kabel Jack-Jack umożliwiający podłączenie słuchawek np. do komputerów lub starszych urządzeń
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mobilnych. QC 45 składają się w wygodny sposób, zarówno prawie na
płasko, jak i w „kulkę”. Nie znajdziemy w zestawie wtyczki z podwójnym
Jackiem – dość dziwne posunięcie jak na słuchawki, które w dużej mierze
właśnie do podróży samolotem zostały stworzone.

Podsumowanie
Jak wspomniałem na wstępie, testuję je już ponad dwa tygodnie. Nie
rozstaję się z nimi praktycznie w ogóle. W domu cały czas harmider,
cały czas coś ktoś robi i rozprasza. Bose Quietcomfort 45 skutecznie
pomagają mi skupić się na pracy. Do tego celu zostały stworzone. Pod
tym względem absolutnie je polecam. Dostępne są w cenie 1599 PLN
w dwóch kolorach – jak Ford T czarnym albo białym, ale fajnym, ciepłym. Taki kolor wybrałem.
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Aktywna redukcja szumów
– bogata oferta słuchawek
Philips dla każdego
Aktywna redukcja szumu jeszcze kilka lat temu była dostępna w zaledwie
kilku wybranych modelach słuchawek. Dziś oferta rynkowa produktów
z ANC została poszerzona, a wśród czołowych graczy Philips TV & Sound
wręcz demokratyzuje dostęp do tej niezwykle przydatnej funkcji. Produkty
marki pozwalają cieszyć się idealną muzyką, tak jak chcemy, gdzie chcemy
i w budżecie, na jaki możemy sobie pozwolić. Warto przyjrzeć się bliżej
słuchawkom Philips z ANC i wybrać coś dla siebie lub swoich bliskich.
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W funkcji aktywnej redukcji szumu zakochałem się po raz pierwszy przy
długim międzykontynentalnym locie. To właśnie wtedy moja podróż
okazała się bardziej odprężająca niż zazwyczaj, a szum silników, rozmowy
pasażerów, czasem płacz dziecka (choć do swojego trzeba się przyznawać)
nie były męczące. Jednak te 5–6 lat temu dostęp do słuchawek z ANC był
bardzo ograniczony. Teraz tę funkcję można znaleźć między innymi właśnie w wielu produktach Philipsa, których ceny są znacznie bardziej przystępne. Co więcej, dzięki różnorodnej ofercie każdy jest w stanie znaleźć
model dopasowany do swoich potrzeb. Wszak teraz do wyboru mamy już
nie tylko duże słuchawki nauszne, ale też niewielkie całkowicie bezprzewodowe słuchawki douszne. Przyjrzyjmy się zatem bliżej wszystkim produktom z ANC z aktualnej oferty Philipsa.

Wejdź w świat bogatego dźwięku dzięki słuchawkom Philips Fidelio L3
Chociaż produkty Philips Fidelio reprezentują wyższą półkę cenową, to nie
sposób przejść obok nich obojętnie. Tworzą one luksusową linię w ofercie
Philips TV & Sound, którą wyróżnia najwyższa jakość dźwięku pełnego detali,
najznamienitszy design oraz dopracowane wykończenie, często z wykorzystaniem ekskluzywnych materiałów, takich jak naturalna skóra. Co ważne,
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w przypadku modelu Fidelio L3 cena zdecydowanie nie odstrasza. Jest to produkt,
który od początku daje się poznać wysoką
jakością wykonania, czystym i przestrzennym brzmieniem stereo oraz właśnie skuteczną redukcją szumów. Wiem, bo sam
je przetestowałem. Model wyposażono
w czteromikrofonowy system Hybrid ANC,
który nie wpływa na barwę odtwarzanej muzyki. Całość uzupełnia doskonała
izolacja pasywna dzięki zastosowaniu
wysokiej jakości pianki z pamięcią kształtu
i miękkiej skóry powlekającej nauszniki.
Moimi wrażeniami po testach podzielę się
w listopadowym numerze iMagazine, gdzie
znajdziecie pełną recenzję. A teraz dodam
tylko, że słuchawki oferują doskonały czas
pracy na baterii – 38 godz. odsłuchu lub
32 godz. odtwarzania z włączoną aktywną
redukcją hałasu (ANC) – a także bardzo
szybkie ładowanie poprzez dołączony
przewód USB-C. Już 15 min ładowania
wystarcza na dodatkowe 6 godz. pracy.
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Doskonałe słuchawki z zaawansowaną redukcją
szumów – Philips TAH9505
Seria 9 to najwyższa półka słuchawek w standardowej ofercie Philips TV
& Sound. Wysokie możliwości, duże neodymowe przetworniki akustyczne
o średnicy 40 mm zapewniające szczegółowy i szerokopasmowy dźwięk,
dotykowa obsługa oraz lekka i składana konstrukcja, a przy tym cena
modelu Philips TAH9505 nie przekracza tysiąca złotych. W efekcie otrzymujemy dobrze wykonane słuchawki, z mięciutkimi nausznikami z pianki
zapamiętującej kształt, wygodnym pałąkiem, czasem pracy na baterii – 27
godz. (także przy włączonym ANC), a przede wszystkim z zaawansowaną
aktywną redukcją szumów, która w przypadku Philipsa nosi przydomek
Pro. To słuchawki dla wymagających, a jednocześnie ceniących sobie
korzystny stosunek ceny do jakości.
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Cała doba z muzyką bez szumów w wyśmienitej
cenie – Philips TAPH805
Recenzję tego modelu możecie znaleźć w archiwalnym numerze iMagazine
z lutego 2020 roku. To słuchawki, które zaskakują przede wszystkim tym, że
są wykonane i zapakowane (w futerał) jak produkt klasy premium, a tymczasem kosztują mniej niż 500 PLN. Mogą pochwalić się nie tylko skuteczną
redukcją szumów, choć nie absolutną jak w przypadku sprzętów wyższej
klasy, oraz dobrą jakością dźwięku. W dodatku oprócz łączności bezprzewodowej Bluetooth 5.0 mamy opcję podpięcia słuchawek pod tradycyjny
przewód 3,5 mm. Do tego sterowanie dotykowe i obsługa głosem, możliwość
składania na kilka sposobów oraz 30 godz. pracy na baterii przy wyłączonej i 25 godz. przy włączonej funkcji redukcji szumów. Model oferuje dwa
poziomy przyspieszonego ładowania: błyskawiczne (5 min), które starcza na
2 godz. odtwarzania oraz szybkie (15 min) pozwalające na 6 godz. słuchania
muzyki. I jeszcze jedna ważna zaleta – słuchawki ważą zaledwie 235 g.
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W domu, w podróży, całkowicie bezprzewodowo
i z ANC – Philips TAT8505
Philips TAT8505 to model całkowicie bezprzewodowych słuchawek ANC
z doskonałym stosunkiem ceny do jakości i możliwości. Słuchawki oferują
bogate detale dźwięku oraz mocny bas dzięki dużym przetwornikom neodymowym o średnicy 13 mm, redukcję szumów, a nawet uprzestrzennienie
dźwięku. Mają też tryb Awareness, baterię pozwalającą na odtwarzanie
do 6 godz. (5 godz. z aktywną funkcją ANC) oraz niewielkie etui ładujące
zapewniające dodatkowe 18 godz. działania. Do tego prosta obsługa za
pomocą wygodnych, dotykowych przycisków sterujących oraz funkcja Push-to-talk, która umożliwia korzystanie z asystenta głosowego za
pośrednictwem Google Assistant lub Siri. Dodatkowo słuchawki można
skonfigurować poprzez aplikację Philips Headphones. Model posiada klasę
wodoodporności IPX4, dzięki jest dostosowany do użytku na zewnątrz
nawet w czasie deszczu.
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Niewielkie bezprzewodowe słuchawki z dużymi
możliwościami – Philips TAT5505
Model Philips TAT5505 to dla odmiany propozycja, która pozwala cieszyć
się aktywną redukcją szumów w kompaktowym wydaniu i za rozsądną
cenę. Same słuchawki pozwalają na 5 godz. odtwarzania (4,5 godz. z włączoną funkcją ANC), a dzięki etui ładującemu praca może zostać wydłużona aż do 20 godz. Także w przypadku tego modelu można dostosować
parametry brzmienia ze specjalnej aplikacji Philips Headphones. Plusem
słuchawek jest dobry mikrofon ułatwiający rozmowy i łatwe sterowanie
dotykowe. Alternatywnie funkcja Push-to-talk pozwala na obsługę głosem
za pośrednictwem Google Assistant lub Siri. Wygodna jest też informacja o stanie naładowania etui za sprawą 4 diod umieszczonych na nim.
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Czujnik podczerwieni wykrywa, kiedy
słuchawki są na swoim miejscu – po wyjęciu słuchawki z ucha odtwarzanie zostaje
wstrzymane, a muzyka znów zaczyna
grać po włożeniu słuchawki z powrotem.
Dodatkowo przełącznik umożliwia korzystanie ze słuchawek w trybie mono.
Warto też wspomnieć, że do oferty
Philipsa wkrótce dołączą całkowicie
bezprzewodowe słuchawki z ANC spod
szyldu Fidelio – dokanałowy model Philips Fidelio T1 ma się pojawić na rynku już
w grudniu tego roku.
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Bowers & Wilkins PI5
– trudne początki

Bowers & Wilkins dołącza do grona producentów słuchawek true
wireless wyjątkowo późno. Patrząc na portfolio firmy, wcale to jednak
nie dziwi – priorytetem jest nie bycie pierwszym (bo to będzie
zawsze domeną produktów masowych), ale dostarczenie sprzętu
wysokiej jakości. PI5 są mniej zaawansowanym modelem w ofercie
(obok pokazano też PI7), niemniej są to świetnie brzmiące, choć
niekoniecznie najbardziej komfortowe słuchawki.
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Urządzenia Bowers & Wilkins zawsze charakteryzował dobry design. Firma
odeszła od stali i skóry wraz z premierą PX5 oraz PX7, zastępując je tkaninami, syntetyczną skórą i włóknem węglowym. W PI5 mamy do czynienia
z plastikiem, co robi odrobinę słabsze wrażenie, niemniej jednak na co
dzień nie sposób tego odczuć. Obudowy są solidnie spasowane i przyjemne w dotyku, mają wyraźne krawędzie w części, która wystaje z ucha.
Od strony małżowiny są już odpowiednio zaokrąglone, co przekłada się
na niezły komfort używania. Są to jednak dość duże słuchawki, ponadto
dostarczane w komplecie gumowe nakładki (do wyboru trzy rozmiary)
charakteryzuje spora sztywność – z tego powodu dopasowanie ich do
ucha może być trudne. PI5 bardzo dobrze wyglądają, podoba mi się ich
odrobinę surowy wygląd i cylindryczne kształty. Etui ładujące wypada
mniej elegancko, błyszcząca pokrywka przeciętnie pasuje do matowej
reszty obudowy. Jest jednak bardzo praktyczne, do ładowania ma zarówno
USB-C, jak i bezprzewodowy standard Qi. Do parowania służy przycisk,
a o naładowaniu i trybie pracy informuje duża, poprzeczna dioda umieszczona na zewnątrz.
Teoretycznie sparowanie słuchawek przez Bluetooth jest proste, jednak
z PI5 można niechcący skomplikować sobie życie. Jeśli zaczniemy od zainstalowania aplikacji B&W i przez nią połączymy się ze słuchawkami, nadal
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(Etui) do ładowania ma zarówno USB-C, jak i bezprzewodowy
standard Qi.

nie będziemy mogli na nich odtwarzać nic spoza tej apki. Ponadto na liście
urządzeń słuchawki będą widoczne jako sparowane, nie będą też łączyć
się automatycznie po wyjęciu z pudełka. Trzeba zacząć od standardowego
parowania w ustawieniach telefonu. To niewielki problem, natomiast
uciążliwy – wystarczyłoby dodać odpowiednią informację w aplikacji. Sam
program jest prosty i wygodny, pozwala ustawić korektor graficzny, włączyć
jeden z kilku podkładów dźwiękowych czy zarządzać sparowanymi urządzeniami. Słuchawki zapamiętują je, natomiast nie pozwalają płynnie się
między nimi przełączać (nie mogą być równocześnie połączone z dwoma
źródłami). Można też sterować funkcją ANC oraz Pass-Through (czyli przepuszczania dźwięków otoczenia do ucha). O ile ANC da się włączyć i wyłączyć z poziomu słuchawek, to już Pass-Through można sterować wyłącznie
przez aplikację. Uważam to za złą decyzję, przez którą trzeba często wyciągać słuchawki z uszu. Ponadto funkcja ta przydaje się podczas rozmów
telefonicznych, zapewniając wrażenie słyszenia własnego głosu bliższe
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stanu, w którym nie mamy słuchawek. Aplikacja pozwala też wyłączyć czujnik wykrywający wyjęcie słuchawki z uszu.
Do sterowania słuchawkami Bowers & Wilkins postanowił wykorzystać wyłącznie
dotyk. Zewnętrzne panele obu słuchawek
rozpoznają krótkie stuknięcia i długie przytrzymanie palca, nie ma natomiast obsługi
gestów. Przytrzymanie lewej włącza i wyłącza
ANC, analogiczny gest na prawej wywołuje
asystenta głosowego. Stuknięcia służą natomiast do kontrolowania muzyki i odbierania
połączeń, analogicznie jak w przypadku
fizycznego przycisku pilota EarPodsów.
Zazwyczaj sterowanie dotykowe sprawdza się
przeciętnie i niestety tu również można było
je zrobić lepiej. Głównym problemem jest to,
że poprawiając słuchawkę w uchu, dociskając ją, dotykamy paneli, a więc wywołujemy
różne funkcje. Ponadto sterowania nie da się
skonfigurować, a szkoda, bo najchętniej wyłączyłbym wykrywanie przytrzymania palca
całkowicie. PI5 mają na tyle dobrą izolację
pasywną, wynikającą z zastosowania odpowiednich gumowych nakładek, że wyłączenie
ANC nie poprawia w znaczny sposób słyszenia otoczenia, a brzmienie (o którym będzie
jeszcze mowa) jest lepsze, gdy funkcja działa.
Samo ANC sprawdza się bardzo dobrze,
wycina dużo hałasu. Na co dzień korzystam

SŁUCHAWKI

63

z dwóch par słuchawek true wireless z ANC: AirPodsów Pro oraz Bose QC
Earbuds. PI5 są zdecydowanie bliżej tych drugich, choć do Bose trochę
jeszcze brakuje. Pass-through ma natomiast dwa poziomy i ten pierwszy
mógłby nie istnieć, drugi natomiast jest wciąż zbyt słaby, by komfortowo
rozmawiać przez telefon. Dobrze wypada natomiast bateria: na jednym
ładowaniu PI5 działają około 4 godz. z włączonym ANC, natomiast przy
doładowywaniu ich z etui łączny czas działania to ok. 24 godz.
Jak dotąd żadne słuchawki Bowers & Wilkins nie zawiodły mnie pod
względem brzmienia. PI5 przypominają mi dźwiękiem PX5, aczkolwiek
inne modele tego producenta również brzmią podobnie. Ogólnie dźwięk
jest odrobinę ocieplony, a słuchawki mogą dostarczyć dużo dobrze kontrolowanego basu. Po porównaniu brzmienia z wyłączonym i włączonym
ANC, zdecydowałem się ocenić odsłuch, wyłącznie korzystając z tej funkcji – gdy jest aktywna, poprawia się przestrzeń, dużo lepiej brzmi też bas.
Środek jest wyraźny i w brzmieniu jest go dużo, góra również jest czysta,

Zazwyczaj sterowanie dotykowe sprawdza się przeciętnie i niestety tu również można było je zrobić lepiej.
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szczegółowa, ale nie nazbyt analityczna i kłująca. W każdym paśmie nie
brakuje zresztą detali – słychać, że są to słuchawki z wyższej półki cenowej.
Bas potrafi zejść tak nisko, że aż żałuję, że nie są to słuchawki o bardziej
sportowym charakterze, z lepszym trzymaniem w uchu. Na trening na
siłowni nadałyby się wtedy idealnie.
Korzystając z Bowers & Wilkins PI5, miałem nieodparte wrażenie, że ten
produkt trafił na rynek za wcześnie. Świetne brzmienie i dobrze działające ANC to to, co znamy już z innych modeli tego producenta, tu też go
nie zabrakło. Oprogramowanie wypada jednak słabo: sterowanie nie jest
wygodne, a niektóre funkcje są dostępne wyłącznie w aplikacji. Liczę na
to, że Bowers & Wilkins poprawi te elementy, bo PI5 to sprzęt z wielkim
potencjałem, obecnie jednak niewykorzystanym.

Bowers & Wilkins
PI5 		
		
•
•
•
•

Design: 4,5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 3/6
Wydajność: 4/6

Plusy:
• świetne, szczegółowe i mocne
brzmienie
• bardzo dobre ANC
Minusy:
• niewygodne sterowanie
• mogą sprawiać problem z dopasowaniem do ucha
Cena: 1149 PLN
Do kupienia w: Top Hi-Fi & Video Design
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Devialet Gemini
– reaktor w uchu
Devialet długo kazał czekać na swoje pierwsze słuchawki true
wireless. Spodziewałem się, że będą dobre, lecz się myliłem.
Gemini są niemal doskonałe.
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Bezprzewodowe pchełki pojawiły się w ofercie większości producentów
sprzętu audio, przez co konkurencja na rynku jest spora. W przypadku
segmentu premium wygląda to trochę inaczej, modeli jest mniej, aczkolwiek większość z nich zbiera pozytywne opinie. Z ceną sięgającą niemal
1400 PLN Devialet Gemini jest jedną z najdroższych propozycji dostępnych
na rynku. Marka zawsze jednak zapewniała najwyższą jakość brzmienia,
a i tym razem nie zrobiła wyjątku. Jak na tak drogie słuchawki Gemini
wyglądają bardzo klasycznie. Mają prostą bryłę z dwoma wgłębieniami
na froncie, nawiązującymi kształtem do wyglądu bocznego panelu głośników Phantom Reactor. Wykonano je z porządnego plastiku, matowego
na korpusie i delikatnie błyszczącego na froncie. Ich kształt sprawia, że za
dopasowanie do ucha odpowiadają przede wszystkim gumowe nakładki.
W komplecie dostajemy cztery komplety w różnych rozmiarach. Zdecydowanie nie są to słuchawki sportowe, nie trzymają się w uchu wystarczająco mocno, ale do chodzenia po mieście z powodzeniem wystarczą.
Dzięki temu, że mają IPX4, niestraszny im deszcz (mogą zostać zawilgocone). Integralną częścią zestawu jest etui, zaprojektowane tak, by przede
wszystkim robić wrażenie. Klapka odsuwa się w górę, a działanie mechanizmu przywodzi na myśl telefony sprzed 15 lat, które często były właśnie
„sliderami”. Do ładowania go służy port USB-C, ale można też użyć ładowarki bezprzewodowej w standardzie Qi. Etui wykonano równie solidnie,
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co słuchawki, mam nadzieję, że tyczy się
to również mechanizmu klapki (machinalnie otwieram ją i zamykam, gdy etui trafia
w moje ręce). Niestety, jest dość grube, przez
co noszone w kieszeni spodni może przeszkadzać. Pozwala za to doładować słuchawki do
pełna nawet trzykrotnie, co daje łącznie do 24
godzin pracy z włączonym ANC. Akumulatory
słuchawek wytrzymują bowiem sześć godzin,
a po wyłączeniu ANC nawet osiem.
Gemini nie mają żadnych przycisków – ich
frontowe panele są dotykowe. Nie przepadam za takim rozwiązaniem, ale tu sterowanie jest na tyle proste, że na co dzień się
sprawdza. Pojedyncze stuknięcie wstrzymuje
lub wznawia odtwarzanie, podwójne może
przełączyć na następny utwór lub wywołać asystenta głosowego (nie da się niestety
przypisać dwóch różnych akcji do każdej ze
słuchawek). Przytrzymanie służy natomiast
do przechodzenia między trybem transparentnym (gdy słyszymy otoczenie) a ANC.
Ten pierwszy jest jednym z najlepiej przemyślanych, jakie miałem okazję testować.
Po włączeniu go słyszymy dźwięki otoczenia, ale selektywnie – wciąż wycinana jest
część pasma, w której nie mieści się ludzka
mowa. Dzięki temu jeszcze lepiej słyszymy
innych, choć możemy już nie odnotować
zbliżającego się pojazdu. Tryb transparentny
ma dwa poziomy intensywności działania,
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więc można go dostosować do aktualnych
potrzeb. W przypadku ANC poziomy są aż
trzy i bardzo żałuję, że nie mogłem przetestować w docelowych warunkach najwyższego z nich. Nazwano je kolejno „low”,
„high” i „plane”, dwóch pierwszych używałem zamiennie, w zależności od tego, czy
korzystałem ze słuchawek w mieszkaniu
lub innym, dość cichym miejscu, czy też na
ulicy. Nie znalazłem jednak zastosowania dla
najwyższego poziomu, bo nie przebywałem
w tak dużym hałasie, by różnica w wyciszaniu
pomiędzy „high” a „plane” była zauważalna.
Było za to słychać trochę większe szumy, więc
ostatecznie na ulicy korzystam co najwyżej
ze środkowego poziomu. Jakość wyciszenia
jest świetna, porównywalna z Bose QC Earbuds. W przypadku Bose jest odrobinę lepiej,
natomiast mam wrażenie, że wynika to też
z lepszego dopasowania do ucha i szczelniejszego zatkania kanału słuchowego.
Testowane słuchawki są na tyle złożonym
urządzeniem, że korzystanie z nich bez
aplikacji nie pozwala wykorzystać w pełni
ich potencjału. Appka Devialet jest bardzo
dobrze zaprojektowana: na głównym ekranie
pokazuje stan naładowania obu słuchawek
lub etui, poniżej wyświetla się też suwak
zmiany trybu pracy i przełączniki do regulacji
poziomu ANC i transparentności. W menu
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ustawień możemy natomiast zmienić korekcję brzmienia, oprócz kilku
gotowych presetów możemy też stworzyć ręcznie własny, a także zmienić
balans dźwięku. Warto spędzić tu chwilę, bo domyślny, płaski korektor nie
nadaje się do każdego rodzaju muzyki (najbardziej spodobało mi się ich
brzmienie przy delikatnie zmodyfikowanym presecie „Dynamic”). Aplikacja
pozwala też włączyć automatyczne pauzowanie muzyki po wyjęciu słuchawki z ucha. Ta funkcja niestety nie działała prawidłowo w przypadku
mojego egzemplarza Gemini i to pomimo zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania. Czasami odtwarzanie było wstrzymywane dopiero
w momencie włożenia obu słuchawek do etui. Z nielicznych opinii użytkowników wiem, że nikt inny nie miał tego problemu, być może jest to
więc kwestia tego egzemplarza.
Od strony technicznej Devialet Gemini są dopracowane w każdym calu.
Obsługują kodeki aptX, AAC oraz SBC, mają też autorską technologię Ear
Active Matching, która na bieżąco dopasowuje brzmienie do kształtu
kanału słuchowego. Słuchawki swoim brzmieniem przypominają mi
mocno Phantom Reactor 600. Grają bardzo równo, wszystkie częstotliwości są tak samo dobrze słyszalne, bez wyraźnego podbijania którejkolwiek z nich. Dźwięk jest niesamowicie czysty i szczegółowy, słychać też
dużą przestrzeń. Nawet najdrobniejsze dźwięki w tle są słyszalne, nie giną
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zdominowane przez mocniejsze instrumenty. Bardzo podoba mi się w nich
też to, że w razie potrzeby potrafią zejść z basem bardzo nisko, a także
uderzyć nim niemal filmowo. Nie udało mi się znaleźć utworu, który sprawiłby, że brzmiałyby źle. Są jednak bezlitosne dla kiepskiego masteringu,
wyraźnie słychać też, gdy muzyka jest w jakości bezstratnej.
Debiut Devialet na rynku słuchawek bezprzewodowych jest bardzo udany.
Gemini sprawdzają się wyśmienicie w domu i w ruchu, dostarczając fenomenalną jakość brzmienia oraz świetne ANC. To zdecydowanie najlepiej
brzmiące słuchawki true wireless, jakich używałem – porównywalnej
jakości w dokanałówkach doświadczałem dotąd wyłącznie w przypadku
konstrukcji przewodowych. Nie obyło się co prawda bez drobnych problemów, takich jak nie zawsze działające wykrywanie wyjęcia słuchawki
z ucha – trudno powiedzieć, czy to wada egzemplarza, czy oprogramowania, ale po opiniach innych użytkowników sądzę, że nie jest to powszechny
problem. Na co dzień korzystam z AirPodsów Pro, bo są dobrym kompromisem między jakością a wygodą. Devialet Gemini są pierwszymi słuchawkami, które mogłyby je zastąpić.

Devialet 			
Gemini 		
•
•
•
•

		

Design: 5/6
Jakość wykonania: 5,5/6
Oprogramowanie: 5/6
Wydajność: 5,5/6

Plusy:
• doskonały, czysty dźwięk
• pomysłowy tryb transparentny
• skuteczne ANC
Minusy:
• nieporęczne etui
• problemy z wykrywaniem
wyjęcia z ucha
Cena: 1399 PLN
Do kupienia w:
Top Hi-Fi & Video Design
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Bang & Olufsen Beoplay EQ
– złote, a skromne
Słuchawki true wireless można traktować jako sprzęt, który po
prostu tworzy nam tło do tego, co aktualnie robimy. Bang & Olufsen
podszedł do nich tak, jak do każdego innego produktu, czego efektem
są drogie i doskonale brzmiące Beoplay EQ.
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Przetestowałem już wiele modeli słuchawek premium, wśród nich trafiały
się też modele true wireless. Niby wiedziałem, czego spodziewać się po
Beoplay EQ, ich specyfikacja nie zapowiadała żadnego przełomu, a jedynie
solidny produkt, który z dużym prawdopodobieństwem trafi w moje gusta.
Tymczasem słuchawki zaskoczyły mnie już na wstępie, gdy je rozpakowałem (a później było tylko lepiej). O ile same „pchełki” są standardowych
rozmiarów, to ich etui nie dość, że jest naprawdę małe, to na dodatek zrobiono je z aluminium, a spód pokryto w całości gumą. Robi fenomenalne
wrażenie, jest niezwykle lekkie i doskonale spasowane, na dodatek ma
USB-C, dyskretną diodę sygnalizacyjną i ładuje się też bezprzewodowo
(w standardzie Qi). Same słuchawki mają plastikowe korpusy, z okrągłą tarczą z logo producenta na zewnątrz. Pełni ona jednocześnie funkcję dotykowego przycisku. Po stronie skierowanej do wewnątrz ucha są natomiast
piny ładowania oraz czujnik zbliżeniowy, tu umieszczono też diodę sygnalizującą stan danej słuchawki oraz jeden z mikrofonów. Każda ze słuchawek
waży tylko 8 g, w połączeniu z dość anatomicznym kształtem i wysokiej
jakości silikonowymi nakładkami (w komplecie są cztery komplety takich
końcówek, a dodatkowo jedne pianki Comply) czyni je to niemal niewyczuwalnymi w uchu. Jakość wykonania jest bardzo wysoka, a ich wygląd
wyróżnia się na tle innych takich urządzeń, zwłaszcza w kolorze Sand (choć
bliżej mu do szampańskiego odcienia złota niż do piasku). Alternatywnie
możemy wybrać stonowaną czerń. Do kompletu dostajemy też kabel
USB-A–USB-C do ładowania.
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Beoplay EQ to nie tylko dobrze wyglądające słuchawki, ale i urządzenie
o solidnej specyfikacji. Mają IP54, są więc wystarczająco odporne do uprawiania sportu, pot ani lekki deszcz nie jest im straszny. Obsługują pełny
pakiet współczesnych kodeków, oprócz SBC mają też wsparcie dla AAC i aptX
Adaptive. Dobrze wypada też czas pracy na akumulatorze, z włączonym
ANC uzyskiwałem średnio około 6 godz. (producent deklaruje do 6,5 godz.
przy średniej głośności, widocznie słuchałem głośniej). Przy wyłączonym
ANC czas wydłuża się o godzinę. Pomimo niewielkich rozmiarów etui może
wydłużyć ono pracę słuchawek do łącznego czasu 20 godz. – to już wynik
pozwalający je zasilać nawet przez całą, długą podróż
samolotem. Samo etui ładuje się bezprzewodowo
w standardzie Qi przez około 2 godz., przewodowo
jest nieznacznie szybciej (nie na tyle, by mając pod

Mają IP54, więc są wystarczająco odporne do uprawiania sportu, pot ani

ręką ładowarkę bezprzewodową, szukać kabla). Nieźle
wypada szybkie doładowanie słuchawek – po 20 min
w etui grają przez dodatkowe 2 godz. Nie bez powodu
wspomniałem o podróży samolotem, bo Beoplay

lekki deszcz nie jest im

EQ mają ANC, które wyróżnia się na tle konkurencji

straszny.

i może konkurować nawet z Bose QC Earbuds (to, jak
na razie, dokanałówki z najlepszym ANC, jakie słyszałem). Samo wyciszenie pasywne jest już świetne, bo
nie dość, że silikonowa końcówka dobrze dopasowuje
się do kanału słuchowego, to ponadto osadzona jest
w nim trochę głębiej dzięki odpowiedniemu kształtowi obudowy słuchawek.
Ponadto słuchawki mają 6 mikrofonów, precyzyjnie zbierających dźwięk
otoczenia. Jego poziom definiuje to, jak mocno działa ANC – w ciszy jest ono
redukowane, by zmniejszyć jego wpływ na brzmienie, wzrasta proporcjonalnie do hałasu. Myślałem, że różnica będzie mniejsza, ale po włączeniu go
jakość dźwięku staje się odczuwalnie lepsza, o ile pozwalają na to warunki
otoczenia. Szybkość adaptacji ANC jest bardzo wysoka, właściwie niezauważalna dla użytkownika. Gdy używałem słuchawek w niemal pustym (a więc
i cichym) biurze, kolega musiał podejść i poklepać mnie po ramieniu, bym
zwrócił na niego uwagę – ANC całkowicie wyciszyło to, co mówił. Prócz ANC
równie istotnym dla mnie trybem jest pass-through, czyli przepuszczanie
dźwięku otoczenia. Beoplay EQ radzą sobie z tym bardzo dobrze, nawet rozmawiając, wrażenie bycia „w studni” było stosunkowo niewielkie (co, biorąc
pod uwagę świetną izolację pasywną, robi wrażenie). Świetnie działają też
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mikrofony odpowiedzialne za rozmowy, zakłócenia z zewnątrz są wycinane
tak, że do naszego rozmówcy docierają w bardzo ograniczonej ilości.
Słuchawki są na tyle złożonym produktem, że aplikacja nie jest jedynie
przydatna, a wręcz potrzebna. Ta, którą opracował Bang & Olufsen, jest
niemal wzorowa, jednak brak jest spory. Mimo kilku prób nie mogłem sparować słuchawek ze smartfonem z Androidem, podczas gdy to samo na
iOS nie stanowiło żadnego problemu. Program ma niezwykle przejrzysty
układ, dający podgląd stopnia naładowania etui i każdej słuchawki osobno,
ponadto ma prosty kontroler odtwarzania muzyki. Interesująco wygląda
korektor dźwięku, który oprócz kilku gotowych presetów daje też możliwość
samodzielnego ustawienia tego, jak słuchawki mają brzmieć. Wygląda bardzo nietypowo, bo zamiast suwaków mamy okrąg, po którym przesuwamy
punkt, a w zależności od tego, gdzie go ustawimy, uzyskujemy inny charakter brzmienia. Podoba mi się, bo można obsługiwać go samym kciukiem (na
smartfonie to naprawdę ważne) i jest prosty do zrozumienia, niemniej puryści
mogą być zawiedzeni. Producent mógł dorzucić też bardziej klasyczne suwaki
do precyzyjnej konfiguracji. Oprócz tego apka pozwala zaktualizować oprogramowanie słuchawek, zmienić nazwę, pod jaką są wykrywane oraz ustawić
wariant kolorystyczny urządzenia widoczny w menu programu (aczkolwiek
aplikacja automatycznie wykrywa właściwy kolor).
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Dotykowe sterowanie w słuchawkach ma sporo sensu, aczkolwiek trudno
znaleźć taki model, w którym rozwiązano je idealnie. W Beoplay EQ jest
naprawdę nieźle, bo trudno zrobić tu coś przypadkiem. Każda słuchawka
ma sporą powierzchnię dotykową, dobrze wyczuwalną pod palcem. Jej
pojedyncze dotknięcie nie robi nic, więc bez problemu można poprawić
sobie słuchawkę, gdy ta wysuwa się z ucha. Nie są też rozpoznawane żadne
gesty. Dopiero dwukrotne dotknięcie wywołuje akcję: na prawej słuchawce
jest to wstrzymanie i wznowienie odtwarzania, alternatywnie odebranie
i zakończenie połączenia, na lewej natomiast przełącza ono ANC, pass-through i neutralny tryb pracy (w którym nie działa żadne przetwarzanie dźwięku z zewnątrz). Dotknięcie i przytrzymanie służy natomiast do
regulowania głośności (prawa słuchawka ją zwiększa, lewa – zmniejsza).
Sterowania nie można zmienić, trzeba się też do niego przyzwyczaić,
konieczność podwójnego stuknięcia nie jest oczywista, ale takie rozwiązanie znacznie poprawia komfort obsługi.
Bang & Olufsen jest bardzo popularną marką, rozpoznawalną nie tylko przez
audiofilów, ale i konsumentów o raczej standardowych oczekiwaniach. Mimo
tego ten producent nigdy nie wypuszczał produktów brzmiących tak, by
wpasować się w gusta większości. Beoplay EQ brzmią z wyłączoną korekcją
dźwięku bardzo neutralnie, trudno wskazać mi, które tony wychodzą tu na
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pierwszy plan. Świetne wrażenie robi góra, bardzo szczegółowa, momentami nawet ostra, ale jest to kwestia utworu. Środek zachwyca doskonałą
separacją i kontrolą, tu również nie brakuje detali. Dół nie jest wyjściowo
tak wzmocniony, jak w większości podobnych słuchawek, dzięki czemu nie
zakłóca brzmienia pozostałych pasm. Nie oznacza to jednak, że bas jest
słaby – wręcz przeciwnie, uderza dokładnie wtedy, gdy trzeba, a jeśli wolimy,
gdy jest go więcej, zawsze można ustawić go odpowiednio w korektorze
(i wtedy słychać go zdecydowanie mocniej). Pod względem brzmienia blisko
im do Devialet Gemini, szczególnie góra i scena są podobne, niemniej francuski producent nie oferuje tak zaawansowanego ANC.
Nie spodziewałem się, że Beoplay EQ zrobią na mnie aż takie wrażenie.
O ile jakość dźwięku była do przewidzenia, to to, jak dobrze działa w nich
ANC, znacznie przekroczyło moje oczekiwania. Bang & Olufsen ma już
doświadczenie ze słuchawkami true wireless i to czuć – pod względem
obsługi są świetne, nie popełniono tu żadnych błędów początkującego,
przez co używa się ich bardzo komfortowo. To niezwykle solidny sprzęt,
który, mimo że drogi, jest zdecydowanie wart tych pieniędzy.

Beoplay EQ
•
•
•
•

Design: 6/6
Jakość wykonania: 6/6
Oprogramowanie: 5/6
Wydajność: 5,5/6

Plusy:
• fenomenalny dźwięk
• bardzo dobrze działające adaptacyjne ANC
• wygodne, nawet przy długim
noszeniu
Minusy:
• nietypowy korektor graficzny nie
każdemu może się spodobać
• problemy z połączeniem
z aplikacją na Androidzie
Cena: 1899 PLN
Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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Audio-Technica ATH-ANC300TW
– izolacja przede wszystkim

Aktywna redukcja hałasu, która była długo domeną nausznych
słuchawek, na dobre zagościła też w dokanałówkach. Audio-Technica
w swoim najwyższym modelu skupiła się właśnie na tej funkcji,
brzmienie szlifując tylko przy okazji.
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Dokanałówki, zwłaszcza w wersji całkowicie
bezprzewodowej, to najbardziej mobilne słuchawki na rynku. Niewielkie etui mieści się
bez problemu do kieszeni, a same pchełki
mniej lub bardziej chowają się w uszach.
W przypadku testowanych ATH-ANC300TW
jest to raczej „mniej”, słuchawki są naprawdę
duże i dość wyraźnie wystają z ucha. Czarna,
matowa obudowa nie zdradza tego, z jak
wysokiej jakości produktem mamy do czynienia. To nie wyjątek, Audio-Technica stroni od
krzykliwego wzornictwa i elementów ozdobnych, co nie każdemu musi odpowiadać, ale
dzięki temu słuchawki nie przyciągają niepotrzebnie wzroku. Tak jest również w przypadku ATH-ANC300TW, z matowej obudowy
wystają tylko niewielkie przyciski (po jednym
na słuchawkę), a gdy się przyjrzymy, dostrzeżemy błyszczące, ale niezbyt kontrastujące
z powierzchnią logo. Umieszczono też na
nich pojedyncze diody, które sygnalizują stan
pracy. Końcówki słuchawek są osadzone dość
głęboko w uchu, w komplecie dostajemy
nie tylko cztery pary gumowych nakładek,
ale i parę pianek Comply. Równie skromne
wzornictwo charakteryzuje czarno-granatowe, matowe etui ładujące, mające jedynie
trzy diody sygnalizujące stan naładowania
akumulatora oraz gniazdo USB-C na boku.
Słuchawki trzymają się w nim na magnesach,
nie ma ryzyka, że odłączą się od pinów ładujących w transporcie. Testowałem już wiele
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pchełek bezprzewodowych i żadne nie miały tak wielkiego etui ładującego.
Co prawda mieści się do kieszeni, ale wyraźnie się w niej odznacza, głównie
za sprawą kanciastych kształtów.
Po urządzeniu takim jak ATH-ANC300TW spodziewam się nie tylko dobrego
brzmienia, ale i wygodnej obsługi. Audio-Technica dba zawsze o tę kwestię, oferując przemyślane sterowanie odtwarzaniem i funkcjami zarówno
z poziomu słuchawek, jak i za pomocą aplikacji na smartfona. Pozwala
ona podejrzeć poziom naładowania baterii, zmienić kodek (SBC, AAC lub
aptX – na iOS ten trzeci nie jest obsługiwany przez system), wyregulować
poziom ANC oraz hear-through czy zaktualizować oprogramowanie. Jak
już wspominałem, słuchawki mają tylko pojedyncze przyciski, ale pozwalają one zarówno na pełną kontrolę nad odtwarzaniem, regulację głośności oraz przełączanie funkcji ANC i hear-through. Uproszczone sterowanie
wymaga jednak przyzwyczajenia, wielokrotne wciskanie przycisków na
lewej słuchawce wywołuje inne akcje niż analogiczne akcje na prawej.
W aplikacji można zamienić sterowanie pomiędzy słuchawkami, więc jeśli
komuś nie odpowiada sterowanie odtwarzaniem prawą, a regulacja głośności lewą dłonią, można to zmienić. Oprócz tego w aplikacji możemy wyregulować poziom hear-through oraz ANC, wyłączyć komunikaty głosowe
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oraz automatyczne wyłączanie słuchawek,
nawet jeśli nie trafią do etui. O dziwo w ATH-ANC300TW zabrakło czujników zbliżeniowych, wykrywających, czy znajdują się w uchu.
Odtwarzanie jest więc pauzowane automatycznie dopiero wtedy, gdy jedna z nich trafi
do pudełka. Szkoda, w tak drogich słuchawkach jest to poważny brak. Drobne zastrzeżenia mam też do samej aplikacji – początkowo
miałem problemy z wykryciem słuchawek i to
nawet pomimo to, że były sparowane z telefonem i odtwarzały muzykę.
Audio-Technica przyzwyczaiła mnie do
dobrego ANC. Nigdy nie był to poziom Bose
ani Bowers & Wilkins, ale spełniał swoją funkcję i wycinało sporą część hałasu. W ATH-ANC300TW jest on zdecydowanie lepszy,
co po części może być zasługą dokanałowej
konstrukcji słuchawek. Ma trzy poziomy, ustawiane w aplikacji. Przy najniższym, nazwanym
Office/Study, wyciszane jest tak dużo dźwięków z zewnątrz, że można z niego korzystać
spokojnie nawet na cichszej ulicy. Kolejny
poziom, czyli On The Go, radzi sobie świetnie
z hałasem ruchliwej ulicy. Ostatni, czyli Airplane, jest jeszcze skuteczniejszy, w połączeniu
z muzyką odtwarzaną na połowie maksymalnej głośności nie słychać właściwie nic. Zazwyczaj tryb ANC odbija się w pewnym stopniu
na jakości brzmienia. Ku mojemu zaskoczeniu, ATH-ANC300TW brzmią lepiej właśnie
z włączonym ANC, po wyłączeniu go scena
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maleje, a dźwięk staje się bardzo skondensowany. Drugim, równie istotnym trybem, jest hear-through, czyli przepuszczanie dźwięku otoczenia. Tu
również mamy trzy poziomy, najwyższy nadaje się do rozmów z innymi (ale
trzeba mocno ściszyć bądź wstrzymać odtwarzanie, ponadto wciąż słyszymy
siebie, jakby tryb był wyłączony), średni sprawdza się, gdy chcemy słyszeć
otoczenie, idąc ulicą. Nie znalazłem niestety zastosowania do najniższego
poziomu – dźwięku z zewnątrz dociera w nim naprawdę niewiele. Pomimo
słuchania cały czas z włączonym ANC bateria wystarczała mi na około 3,5–4
godziny odtwarzania. Etui pozwala wydłużyć ten czas o kolejne 12–13 godzin.
Czas pracy jest zadowalający i zbliżony do innych urządzeń tego typu, choć
wydajność ładowania etui mogłaby być lepsza.
Dokanałowe słuchawki z wysokiej półki potrafią zaskoczyć jak żadne inne.
Uzyskanie pełnego brzmienia i dobrej separacji wymaga uporania się z ograniczeniami, jakie nakłada niewielka obudowa, w której trzeba zmieścić całą
elektronikę, baterię i membrany. ATH-ANC300TW brzmią adekwatnie do
swojej ceny, słychać też, że duży rozmiar słuchawek jest uzasadniony. Mają
świetną przestrzeń oraz bardzo dobrą dynamikę brzmienia, nie ma ryzyka, że
nie usłyszymy najsubtelniejszych bądź wyjątkowo cichych dźwięków. Odpowiednio dawkują bas, bardzo podoba mi się zwłaszcza w rocku, zarówno
w przypadku uderzeń bębna, jak i w gitarze basowej. Nie jest jednak bardzo
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mocny i dudniący, nawet w muzyce filmowej. Mnie to odpowiada, ale
uprzedzam osoby, które stawiają go na pierwszym miejscu. Średnie tony
wybrzmiewają czysto, i to nawet w bardzo skomplikowanych utworach.
Nie zakłócają też wokalu – ten nie jest przesadnie wyeksponowany, ATH-ANC300TW dają przestrzeń instrumentom. Wysokie tony są świetne, głównie przez to, że przy każdym poziomie głośności zachowują się właściwie tak
samo, nie mają tendencji do dominowania wraz z jego wzrostem.
Słuchawki Audio-Technica wyróżniały się zawsze bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości, i tak jest również w tym przypadku. Choć ATH-ANC300TW są jednymi z droższych modeli na rynku, to brzmieniem
wyprzedzają wszystko, co do tej pory słyszałem. Mają świetną scenę
i zapewniają bardzo szczegółowy dźwięk. Ich zalety nie kończą się na
brzmieniu – ANC, pozwalający na komfortowe używanie ich w hałasie,
jest bardzo skuteczny. Na obie te cechy jednocześnie natknąłem się dotąd
jedynie w słuchawkach nausznych.

Audio-Technica 			
ATH-ANC300TW
•
•
•
•

Design: 4/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 5/6
Wydajność: 5,5/6

Plusy:
• bardzo wysoka jakość brzmienia
• skuteczne ANC
• wygodne, pomimo rozmiaru
Minusy:
• brak wykrywania wyjęcia z ucha
• duże obudowy
Cena: 1299 PLN
Dostępne
w Top Hi-Fi & Video Design
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Creative Outlier Air V3
– dużo za mało
ANC spowszechniało już do tego stopnia, że pojawia się w produktach
z niemal każdej półki cenowej. Creative Outlier Air V3 nie należą do
drogich słuchawek, a mimo to oferują nie tylko aktywną redukcję
hałasu, ale i spore możliwości modyfikowania tego, jak brzmią.
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Creative zawsze oferowało sporo możliwości w niezłej cenie i nie inaczej
jest tym razem. Nowa wersja słuchawek Outlier Air, oznaczona V3, znacznie
różni się od poprzednika pod względem dostępnych funkcji, natomiast
mocno go przypomina wyglądem. Słuchawki mają bardzo prosty i ładny
design, nie wystają mocno z ucha. Jedynym ozdobnym elementem są
świecące pierścienie, które jednak podczas odtwarzania wygaszają się
(służą jedynie do komunikowania stanu pracy urządzenia). Nie mają fizycznych przycisków, ich powierzchnia reaguje za to na dotyk. Zrobiono je
z dobrej jakości plastiku, są też porządnie spasowane. Zastrzeżenia budzą
natomiast gumowe końcówki, są bardzo cienkie i mało elastyczne, przez co
trudno dopasować je do ucha i nieszczególnie dobrze się w nim trzymają.
Etui słuchawek nie należy do najmniejszych, ale jest całkiem funkcjonalne.
Rozsuwa się, wewnątrz słuchawki trzymają się magnetycznie. Jego baterię można ładować przez USB-C bądź bezprzewodowo, na ładowarkach
w standardzie Qi. Na boku obudowy znalazły się diody sygnalizujące stan
ładowania, są bardzo jaskrawe i świecą długo po tym, gdy zamkniemy etui
– w nocy potrafią przeszkadzać. Niemniej jestem pod wrażeniem tego, jak
solidne jest to akcesorium i ile sposobów ładowania oferuje.
Podobnie jak w przypadku innych produktów Creative, tak i tu do obsługi
przydaje się aplikacja. Konkretniej zaś dwie aplikacje, bo słuchawki
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wspierają rozwiązanie SXFI pozwalające
dostosować brzmienie do kształtu naszego
ucha. Apka, która do tego służy, jest jednorazowa – po tym, gdy utworzymy i wgramy
mapę uszu do słuchawek, nie trzeba z niej
więcej korzystać (można też wykorzystać
istniejącą mapę, sam użyłem takiej z większych, nausznych słuchawek). Radzę to zrobić,
bo różnica w dźwięku jest wyraźna. Druga
aplikacja służy już do podstawowej obsługi
urządzenia. Oferuje korektor graficzny z kilkoma suwakami (brakuje w nim niestety
gotowych presetów), konfigurację sterowania
oraz trybu działania słuchawek. Wspomniane
powierzchnie dotykowe wykrywają zarówno
stuknięcia, jak i przytrzymania. Do dyspozycji mamy podwójne i potrójne stuknięcie
w każdą ze słuchawek z osobna, dodatkowo
dla każdej można wybrać (lub wyłączyć) reakcję na przytrzymanie na niej palca. Dzięki
temu bez problemu można poprawić słuchawkę, dociskając ją, bez wywoływania przy
tym żadnej funkcji. Outlier Air V3 mają ANC,
alternatywnie działają też w trybie ambient,
przepuszczającym dźwięk otoczenia. Można
regulować jego poziom, inaczej możemy ustawić więc słuchawki na przykład do biegania,
a inaczej do pracy w biurze. Da się też zrobić
aktualizację oprogramowania, nie można jednak jej wymusić (a zdarzyło mi się, że aktualizacja była widoczna, ale nie mogłem jej
zainstalować).
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Do zastosowanego w Outlier Air V3 ANC podchodziłem z rezerwą, wszak
cena zestawu jest nieadekwatnie niska do listy oferowanych funkcji. Creative zrobił jednak oszczędności w innych miejscach, podczas gdy redukcja
hałasu stoi na naprawdę niezłym poziomie. Dałoby się ją znacznie poprawić,
wymieniając gumowe nakładki – nie dość, że są niewygodne, to oferują
słabą izolację pasywną (a bez niej nawet najlepsze ANC nie będzie skuteczne). Końcówki są standardowe, więc znalezienie lepszego zamiennika nie
powinno być problemem. Nie spodziewałem się też, że Outlier Air V3 będą
odporne na wodę, tymczasem mają IPX5. Nie trafił do nich natomiast czujnik
zbliżeniowy, przez co nie pauzują muzyki, dopóki obie nie znajdą się w etui
– to akurat zrozumiała oszczędność. Całkiem dobra jest też bateria: Creative
obiecuje do 10 godzin pracy przy wyłączonym ANC, z włączonym czas ten
wynosi około 6 godzin. Etui pozwala na osiągnięcie łącznego czasu 40 godzin
odtwarzania, ponownie z wyłączonym ANC.
Poprzednia wersja Outlier Air wspierała kodeki
AAC, SBC oraz aptX. Tymczasem w wersji V3 tego

W dźwięku spodziewałem
się przede wszystkim niskich
tonów i faktycznie, jest ich dużo

ostatniego zabrakło. Nie jest to co prawda produkt,
w którym różnica między AAC a aptX będzie odczuwalna, niemniej taki krok wstecz zaskakuje. Drugim
zaskoczeniem jest to, jak źle brzmią słuchawki bez
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włączonego korektora i wgranego profilu SXFI. Mam wrażenie, że brzmienie jest wtedy sztucznie spłaszczone, podczas gdy można wycisnąć z nich
naprawdę dużo (trzeba spędzić jednak dłuższą chwilę w korektorze).
W dźwięku spodziewałem się przede wszystkim niskich tonów i faktycznie, jest ich dużo. Bas jest miękki, choć nie najlepiej kontrolowany, słabo
wypada reprodukcja krótkich uderzeń. Środek jest przyjemny i ma sporo
detali, dobrze wypada też szczegółowość góry. Ta staje się jednak męcząco
ostra przy większej głośności. Scena jest dość wąska, choć nie wypada źle,
jak na ten typ konstrukcji słuchawek.
Z całą pewnością Outlier Air V3 nie są produktem ekscytującym czy przełomowym, niemniej okazały się dla mnie zaskakujące. W niskiej cenie
dostajemy słuchawki true wireless z działającym ANC, wygodnym etui
i zadowalającym brzmieniem. Do pełni szczęścia brakuje lepszych gumowych końcówek, te można jednak niewielkim kosztem wymienić. Nawet
gdyby były wycenione półkę wyżej, mógłbym jej polecić. W tej cenie są
natomiast świetną propozycją dla osób, które dotąd nie przekonały się do
tego typu słuchawek.

Creative Outlier 		
Air V3		
•
•
•
•

Design: 4/6
Jakość wykonania: 4/6
Oprogramowanie: 4/6
Wydajność: 4,5/6

Plusy:
• niezłe ANC
• etui ładujące z obsługą Qi
• konfigurowalne sterowanie
Minusy:
• kiepskiej jakości gumowe nakładki
Cena: około 280 PLN
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Jabra Elite 85t

– cisza w wydaniu dousznym
Jabra mocno zaskoczyła mnie w 2020 roku. Najpierw zaprezentowała
świetny model słuchawek True Wireless Elite 75t, potem wspomniany
model doposażyła w ANC dzięki aktualizacji. Jak już wydawało się, że
na ten rok powiedziała ostatnie słowo, zaprezentowała zupełnie nowy
model – Elite 85t – z jeszcze lepszym ANC i poprawionym audio.
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Gdy na nie czekałem, zastanawiałem się
nad tym, jak duża różnica będzie między
modelami. W końcu oba są bardzo do siebie
podobne i na papierze, tzn. na www, mają
niewiele różniącą się specyfikację. Jednak
powiem Wam, że różnica jest duża i warta
rozważenia, choć pod pewnymi warunkami.
Jabra Elite 85t to zupełnie nowe słuchawki
douszne z technologią Jabra Advanced ANC,
które oferują najwyższej klasy redukcję
szumów.
Dzięki półotwartej konstrukcji należą do
najwygodniejszych słuchawek dousznych,
z jakimi kiedykolwiek miałem do czynienia. Ponieważ eliminowany jest dźwięk np.
własnych kroków czy przeżuwania, można
słuchać i rozmawiać bez izolującego efektu
zatyczek do uszu.

Jabra Advanced ANC
Możliwości technologii Jabra Advanced ANC
nie ograniczają się tylko do jej włączania
i wyłączania. Podwójnym suwakiem można
ustawić funkcje ANC i podsłuchiwania (HearThrough) w dowolnym zakresie, dzięki czemu
możemy decydować, czy chcemy słyszeć
otoczenie, czy też się od niego odizolować.
Mamy do dyspozycji aż 11 poziomów dźwięku.
Każdy poziom – od pełnego trybu ANC,
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przez wszystkie pośrednie ustawienia, aż do poziomu HearThrough – różni
się o około 3 dB od kolejnego i tym samym zapewnia zauważalną różnicę
z każdą kolejną zmianą ustawień. Z maksymalnym poziomem ANC jest to
jeden z najlepszych wyników na rynku.
To, co przede wszystkim odróżnia 85t od 75t, to technologia sześciu mikrofonów zlokalizowanych wewnątrz i na zewnątrz słuchawek (po trzy na
każde ucho: dwa na zewnątrz i jeden wewnątrz) oraz ulepszona ochrona
przed szumem wiatru. Właśnie to sprawia, że wyraźne rozmowy można
prowadzić wszędzie.

12-milimetrowe przetworniki
12-milimetrowe przetworniki w słuchawkach Jabra Elite 85t emitują donośny dźwięk z mocnymi basami, jednak jest on bardziej neutralny niż w 75t.
Powinno to przypaść do gustu wszystkim tym, którzy cenią sobie słuchawki, które jak najmniej zmieniają nagranie, oferując dźwięk możliwie
zbliżony do tego, jak zmasterował go producent. Oczywiście brzmienie
audio można personalizować w aplikacji Jabra Sound+. Funkcja MySound profesjonalnie optymalizuje i konfiguruje dźwięk w wyniku działania
dostępnego w aplikacji testu słuchu, a następnie kalibruje słuchawki.
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W efekcie muzyka jest genialnie dostosowana do indywidualnego profilu
słuchowego użytkownika.

Multipoint
Oczywiście, jak przystało na Jabrę, Elite 85t są wyposażone w moją ulubioną funkcję, czyli multipoint. Jest to możliwość podłączenia równoległego jednocześnie do dwóch urządzeń. Bez tego nie wyobrażam sobie
w tej chwili żadnych słuchawek. Jeśli jakieś tego nie mają, automatycznie
u mnie się nie sprawdzają.

Bezprzewodowe ładowanie
Słuchawki Jabra Elite 85t obsługują funkcję bezprzewodowego ładowania
i są zgodne ze wszystkimi ładowarkami z certyfikatem Qi, dzięki czemu
w przypadku spadku poziomu ich naładowania wystarczy położyć je
na podkładce do ładowania lub użyć kabla USB-C. Model ten działa na
baterii według producenta przez 5,5 godziny z włączoną funkcją ANC lub
do 25 godzin przy użyciu etui ładującego (z włączoną funkcją ANC) i do 7
godzin lub 31 godzin przy użyciu etui ładującego z wyłączoną funkcją ANC.
W praktyce jeszcze nie udało mi się ich rozładować podczas używania,
a o ładowaniu etui… zapominam.
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Bose QuietComfort Earbuds
– legendarne ANC w wersji mini

Dzięki modelowi nausznych słuchawek QC35 Bose stało się liderem
wśród producentów sprzętu audio z ANC. Jakość redukcji hałasu
połączona z bardzo dobrym brzmieniem była długo nie do przebicia.
Teraz firma zaimplementowała tę technologię do mniejszych, ale
równie dobrych QuietComfort Earbuds.
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To, że każdy producent ma w ofercie słuchawki true wireless, stało się
normą. Sukces AirPodsów pokazał, że wygoda jest na co dzień ważniejsza
niż jakość brzmienia, inni producenci bardzo szybko podążyli tym śladem.
W przypadku QuietComfort Earbuds trudno jednak odnieść wrażenie, że
Bose chciało za wszelką cenę konkurować ze słuchawkami Apple. Testowane przeze mnie słuchawki są bowiem całkiem spore, nawet jak na bezprzewodowe pchełki, mają naprawdę duże pudełko ładujące, którego nie
sposób zmieścić ot tak do każdej kieszeni, a ich wzornictwo jest co najwyżej ładne, ale z całą pewnością nie ekstrawaganckie i rzucające się w oczy.
Co ważniejsze jednak, nie brzmią też przeciętnie, jak zwykłe AirPodsy. Bose
nie pozwoliłoby sobie na obniżenie jakości dźwięku kosztem mobilności,
co wyraźnie słychać – brzmienie jest pełne i szczegółowe. Obudowy słuchawek są surowe, nie mają fizycznych przycisków, zewnętrzna część każdego panelu jest natomiast dotykowa. Płytki rozpoznają stuknięcia i gesty,
ale na szczęście nie przesadzono z ich liczbą i sterowanie jest proste.
Wewnętrzna część słuchawki, zwrócona w stronę ucha, jest już błyszcząca,
a na dole i boku odznaczają się wyraźnie liczne otwory mikrofonów. Nie
sposób nie zauważyć też dużej, gumowej nakładki dousznej, połączonej
ze skrzydełkiem, zaczepiającym się o wnętrze małżowiny. Niestety, nie da
się ich dobrać osobno, więc mamy ograniczone możliwości dopasowania
ich do swojego ucha. Wkładki zrobiono z bardzo wysokiej jakości silikonu,
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który nie jest sztywny i nie męczy pomimo kilku godzin w uchu. Pudełko
ładujące jest jednym z największych, jakie widziałem. Na zewnątrz plastik
jest matowy, wewnątrz natomiast użyto błyszczącego – wygląda bardzo
elegancko, szczególnie tuż po otwarciu, gdy włączają się białe diody na
słuchawkach. Na środku jest tylko jeden przycisk parowania przez Bluetooth, diody sygnalizujące stan naładowania etui umieszczono natomiast na
zewnątrz, pod przyciskiem do otwierania. Do ładowania go służy USB-C,
znajdujące się na tylnej ścianie.
Niedawno Bose wydało nową aplikację do obsługi swoich nowych produktów. Bose Music, bo tak się ona nazywa, jest świetnie zaprojektowana,
przejrzysta i prosta w obsłudze. Widać w niej zarówno poziom naładowania każdej słuchawki z osobna, jak i stopień redukcji hałasu, głośność
i źródło dźwięku. QC Earbuds można sparować z dwoma urządzeniami
jednocześnie i przełączać między nimi automatycznie. Podczas gdy oglądamy na tablecie film i zaczyna dzwonić telefon, słyszymy w słuchawkach
właśnie dźwięk z niego. Niestety, o ile w przypadku iPada i iPhone'a przełączanie działa dobrze, to już nijak nie udało mi się zmusić go do działania
z MacBookiem. Na liście sparowanych urządzeń wyświetlał się zarówno
komputer, jak i smartfon, ale funkcja nie działała. Szkoda, bo często
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w ciągu dnia korzystam właśnie z tej pary urządzeń. W aplikacji można też
skonfigurować sterowanie za pomocą dotyku. Jest bardzo prosto – przytrzymanie palca na lewej słuchawce wywołuje informację głosową o poziomie baterii lub przejście do kolejnego utworu. Wykonywanie gestu w górę
i w dół na prawej słuchawce reguluje natomiast głośność (funkcja pojawiła się w ostatniej aktualizacji oprogramowania), dwukrotne stuknięcie
pauzuje i wznawia odtwarzanie, a przytrzymanie na niej palca wywołuje
Siri. Brakuje możliwości powrotu do poprzedniego utworu oraz włączenia
pass-through, czyli przepuszczania dźwięku z zewnątrz. Niestety, ale tej
funkcji nie da się samodzielnie aktywować, choć włącza się podczas rozmów i działa naprawdę dobrze (można nawet ustawić w aplikacji stopień
przepuszczania dźwięków z zewnątrz). To poważny brak, ograniczający
możliwość stosowania ich choćby podczas jazdy rowerem. Słuchawki mają
czujnik zbliżeniowy, który wstrzymuje odtwarzanie po wyjęciu jednej
z ucha, można go też wyłączyć.
Najważniejszą funkcją QC Earbuds jest bez wątpienia ANC. Ma kilkanaście
poziomów wyciszania dźwięku otoczenia, w połączeniu z bardzo szczelnym
dopasowaniem do kanału słuchowego jest w stanie wyciąć bardzo dużo
hałasu. Przy najwyższym poziomie ruchliwa ulica z przejeżdżającymi tramwajami jest lekkim szumem, który przestaje zwracać na siebie kompletnie
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uwagę, gdy tylko włączymy muzykę. Nawet
przy ANC zmniejszonym do minimum słuchawki dobrze izolują, choć oczywiście różnica
jest ogromna. Na tym przykładzie doskonale
widać, jak ważne jest stosowanie odpowiedniej
izolacji mechanicznej – bez niej ANC nigdy
nie da oczekiwanego efektu. Korzystając z QC
Earbuds, zauważyłem jeden dość męczący drobiazg. Zdarza mi się słuchać przed zaśnięciem
podcastów, leżąc na boku – używam wtedy
tylko jednej słuchawki. Jeśli jest to prawa,
wszystko działa prawidłowo. W przypadku
lewej nie jest tak łatwo, bo wystarczy zamknąć
pudełko, by ta się rozłączyła. Wygląda na to,
że komunikuje się ona z prawą, a dopiero
ta paruje się ze źródłem. Bateria słuchawek
wypada bardzo dobrze – to około sześć godzin
słuchania bez ładowania, etui wydłuża ten czas
o kolejne 12 godzin. Ponadto samo pudełko
może być zasilone nie tylko przewodowo, ale
też bez kabla, w standardzie Qi.
Brzmienie Bose QC Earbuds jest dokładnie
takie, jakiego się spodziewałem. Zamknięta
konstrukcja ogranicza szerokość sceny i separację, mimo tego słychać ją naprawdę dobrze.
Przestrzeń też jest odczuwalna, choć nie tak,
jak choćby w słuchawkach półotwartych. Tym,
co słychać od razu, jest ocieplenie brzmienia,
środek i dół są wyraźnie niższe, niż na bardziej
„płaskich” słuchawkach referencyjnych. Mnie
ten dźwięk odpowiada – typowo sportowa
konstrukcja tego modelu od razu sugeruje
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podbicie basu, przydatne podczas treningu. I jaki to jest bas! QC Earbuds
dostarczają mięsistych, głębokich niskich tonów, budujących świetne tło, ale
i nadających rytm. Nie są przy tym przesadzone, choć nie można im odmówić
mocy. Środek nie został zanadto wyeksponowany, jest dobrze słyszalny. Brakuje w nim trochę detali, choć nie słychać tego w każdym utworze. Góry jest
zauważalnie mniej, słychać ją dobrze i całkiem szczegółowo. Nie przeszkadza
przy głośnym słuchaniu, zniekształcenia pojawiają się dopiero przy bardzo
dużej głośności.
Słuchawek true wireless jest na rynku wiele, ale tylko niektóre modele
mają tak imponującą listę funkcji, co Bose QuietComfort Earbuds. W tej
cenie można mieć lepiej brzmiące słuchawki, ale nie znaczy to, że nie są
warte swojej ceny – wyraźnie słychać, że dokładnie taki dźwięk miały
generować. Ponadto nie spotkałem jeszcze dokanałówek z równie dobrym
ANC i tak świetnie trzymających się w uchu, niezależnie od tego, czy tylko
idziemy, czy też ćwiczymy. Choć zaprojektowano je wyraźnie z myślą
o sporcie, to ich zastosowania nie ograniczają się tylko do niego. Są tak
wygodne, że biurze czy w domu sprawdzą się równie dobrze.

Bose QuietComfort
Earbuds 		
•
•
•
•

Design: 4,5/6
Jakość wykonania: 5,5/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 5/6
Plusy:

• doskonałe ANC
• bardzo dobre, pełne brzmienie
• świetnie trzymają się w uszach
Minusy:
• pass-through tylko podczas
rozmów
• nie można słuchać tylko na lewej
słuchawce
Cena: około 1200 PLN
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Jabra Elite 3

– basowe brzmienie w niezłej cenie
Dzięki temu, że technologia Bluetooth jest dziś tak rozpowszechniona,
mamy ogromny wybór sprzętów działających z jej pomocą. Tyczy
się to również słuchawek. W ich przypadku bezprzewodowość to
prawdziwa wygoda. Co najlepsze, nie musimy wydawać na nie, nie
wiadomo ile, aby cieszyć się dobrą jakością dźwięku.
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Świetnym przykładem jest tu nowy produkt
duńskiej firmy Jabra. Elite 3 to przedstawiciel słuchawek z kategorii „pchełek”, czyli
dokanałowych miniprzekaźników. Dostępne
są w czterech kolorach: jasnobeżowym, lilowym, granatowym oraz ciemnoszarym. Do
mnie trafiły te ostatnie.
W małym kartonowym pudełku znajdziemy
oczywiście słuchawki razem ze specjalnym
pudełkiem do przechowywania. Służy ono
także jako stacja ładowania z własną baterią.
Oprócz tego znajdziemy też wkładki żelowe
w trzech rozmiarach – małe, średnie i duże,
z czego średnie są założone. Nie zabraknie
również kabla USB-C do ładowania. Nie
uświadczymy za to samej ładowarki, ale do
tego powinniśmy już przywyknąć.
Słuchawki i pudełko wykonane są z wysokiej jakości plastiku. Te pierwsze są w większości jedną bryłą, z wyjątkiem płaskich
powierzchni, które służą za przyciski. Tutaj
warto się na chwilę zatrzymać. Przyciski, jak
łatwo się domyślić, służą do sterowania. Co
ciekawe, każdy z nich odpowiedzialny jest
za kilka innych funkcji muzycznych. Krótkie
wciśnięcie przycisku na prawej słuchawce
włącza i wstrzymuje muzykę, dwukrotne
– to przechodzenie do następnego utworu,
trzykrotne – powrót do poprzedniego,
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a przytrzymanie przycisku zwiększy poziom dźwięku. Z kolei jedno wciśnięcie w lewej słuchawce odpowiedzialne jest za włączanie i wyłączanie
funkcji HearTrough (o której nieco dalej), podwójne uruchomi asystenta
głosowego, a przytrzymanie – zmniejszy poziom dźwięku. Wszystko to
jest bardzo sprytnie rozwiązane, a dzięki temu, że powierzchnia naciskowa przycisku znajduje się na wysokości wewnętrznej małżowiny ucha,
to, kiedy wciskamy przyciski, to nie mamy uczucia, jakbyśmy wciskali je
głębiej w uszy.
Skoro już wspomniałem o HearTrough, to warto uzmysłowić sobie, czym
ta funkcja jest. Jej nazwa mówi w zasadzie wszystko. Słuchawki Jabra
Elite 3 nie mają co prawda aktywnej redukcji dźwięków, ale sama dokanałowa natura sprawia, że i tak skutecznie wyciszają otoczenie. Z kolei
HearTrough ma umożliwić usłyszenie tego, co dzieje się wokół nas. I robi
to bardzo dobrze, czego zasługą jest technologia 4-mikrofonowa.
A co, jeśli chodzi o najważniejsze, czyli dźwięk? Muszę przyznać, że
jest bardzo przyjemnie. Same słuchawki mają podbity bas, co zresztą
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jest w ich przypadku reklamowane jako jedna z głównych zalet. Nie
każdemu musi to przypaść do gustu, ale w moim przypadku się udało.
Ponadto dzięki dobremu wyciszeniu nie trzeba słuchać głośno muzyki,
żeby słyszeć ją bardzo dobrze. Same słuchawki leżą też bardzo komfortowo w uszach i nie wypadają, choć to jest często uzależnione od osobistych preferencji.
Firma Jabra udostępnia do swoich produktów aplikację wspomagającą
– Jabra Sound+. Dostępna jest zarówno w sklepie Google Play, jak i App
Store. Umożliwia ona podgląd naładowania słuchawek, włączanie i wyłączanie funkcji HearTrough czy też skorzystanie z dźwiękowego korektora
graficznego. W trakcie połączenia telefonicznego pojawia się też dodatkowy przełącznik – Sidetone, czyli efekt lokalny odpowiedzialny za to,
żebyśmy lekko siebie słyszeli. Z jednej strony rozmawia się nam wtedy
bardziej naturalnie, bez uczucia mówienia w głuchym pomieszczeniu, ale
z drugiej – kiedy Sidetone jest włączone, to odbiorca słabiej nas słyszy.
Może uda się to załatać jakąś aktualizacją.
Jeśli chodzi o czas na baterii, to też jest bardzo dobrze. Same słuchawki
mogą wytrzymać mniej więcej 7 godz. bez ładowania. Futerał może pomnożyć ten czas 4-krotnie, zanim będziemy musieli podpiąć wszystko do
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gniazdka. Wystarczy jednak tylko 10 min
ładowania, aby energii starczyło na najbliższą godzinę. Całkiem nieźle, prawda?
Podsumowując, Jabra Elite 3 to bardzo
fajne słuchawki dokanałowe. Oferują
przyjemny, podbity basem dźwięk,
dobrze leżą i oferują kilka rozsądnych
rozwiązań. A przede wszystkim nie kosztują, nie wiadomo ile. Można je zakupić
za nieco ponad 300 PLN. Polecam!

Producent: Jabra
Cena: 319 PLN
Dostępne w x-kom

Ocena
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Samsung Galaxy Buds2
– ewolucja, i to jaka!

Portfolio słuchawek true wireless Samsunga jest bardzo obszerne.
Firma eksperymentowała zarówno z formą, jak i z funkcjami, dlatego
też Galaxy Buds2 mogą wydawać się zaskakująco proste.
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Galaxy Buds2 wyglądają jak połączenie
wzornictwa zapoczątkowanego przez
model Live z bardziej tradycyjnymi
modelami. Słuchawki mają obły, przypominający fasolki kształt, ale wystają
z nich klasyczne, gumowe końcówki,
wsuwane do kanału słuchowego. Obudowy pozbawione są jakichkolwiek
przycisków i elementów ozdobnych,
a ich kształt dopasowano do małżowiny
ucha. W połączeniu ze świetnej jakości
końcówkami, które są nie tylko miękkie,
ale i bardzo elastyczne, daje to mocne
trzymanie w uchu. Galaxy Buds2 są też
bardzo lekkie, nawet przy noszeniu ich
kilka godzin nie zaczęły robić się niekomfortowe. W komplecie ze słuchawkami dostajemy etui ładujące, które
z zewnątrz jest zawsze białe, natomiast
w środku jest wykończone tym samym
kolorem, co słuchawki. Z tego powodu
kolor biały stał się najmniej interesujący
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– słuchawki w tym kolorze mają jako
jedyne jednolite etui. Nie widziałem ładniejszej konstrukcji tego typu – etui jest nie
tylko bardzo eleganckie, ale też niezwykle zgrabne i to pomimo całkiem solidnej
baterii. Ładowane jest przez USB-C bądź
bezprzewodowo (obsługiwany jest standard
Qi), a stan naładowania sygnalizują diody
(jedna na zewnątrz i jedna w środku). Jakość
wykonania stoi na najwyższym poziomie,
wzornictwo również bardzo mi odpowiada.
W momencie pisania testu mija tydzień,
odkąd używam Galaxy Buds2 i na razie
zarówno słuchawki, jak i etui wyglądają jak
nowe, a przypadkiem przez cały dzień nosiłem je luzem w torbie, razem z kluczami,
ładowarką i kilkoma drobnymi przedmiotami. Producent nie sprawdził ich odporności na pył i wodę, sam w nich biegałem
i nic im się nie stało – nie zamoczyłem ich
jednak mocno.
Proces parowania i konfiguracji jest dokładnie taki, jak lubię – jeśli korzystacie ze
smartfona Samsunga, Galaxy Buds2 połączą
się z nim automatycznie po otwarciu przy
nim etui. Dalsza konfiguracja nie jest wymagana, by zacząć z nich korzystać, ale warto
ją przeprowadzić, bo słuchawki mają kilka
bardzo przydatnych opcji. Służy do tego
aplikacja Samsung Wearable, obsługująca
też inne akcesoria. Pokazuje ona stan naładowania obu słuchawek i etui (wygodniej
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korzystać z tego podglądu z widżetu na ekranie), pozwala też skonfigurować reakcję na dotyk. Samsung uprościł sterowanie i wyeliminował gesty, przez co rozpoznawane są tylko stuknięcia i przytrzymanie.
Pojedyncze wstrzymuje lub wznawia odtwarzanie, podwójne przełącza
do następnego, a potrójne cofa do poprzedniego utworu. Można też
ustawić reakcję na przytrzymanie lewej i prawej słuchawki osobno
(dostępna jest zmiana trybu wyciszania otoczenia, Bixby bądź regulacja
głośności). Każdy z rozpoznawanych gestów można wyłączyć, ale ich
obsługa nie nastręcza problemów. Jeśli w słuchawkach ma być stosowane sterowanie dotykiem, to w takiej formie jest ono według mnie
najwygodniejsze w obsłudze.
Aplikacja oferuje test dopasowania dobranych
do słuchawek końcówek. W zestawie dostajemy
trzy komplety w różnych rozmiarach, możliwości

Etui jest nie tylko bardzo
eleganckie, ale też niezwykle zgrabne, i to pomimo
całkiem solidnej baterii.

dopasowania jest więc sporo. Galaxy Buds2 mają
ANC i pass-through, czyli przekazywanie do ucha
dźwięków otoczenia. ANC nie ma żadnej regulacji
poziomu działania, ale już w przypadku pass-through dostępne są trzy poziomy. Sam zostałem przy
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średnim, otoczenie jest wtedy słyszalne trochę ciszej niż faktycznie,
maksymalny podbija lekko dźwięk. Gdy jest włączone, słychać lekki
szum – nie przeszkadza, ale jest zauważalny. Jakość ANC stoi na wysokim
poziomie, najskuteczniej wycinane są wysokie tony, ale pozostałe pasma
również ulegają znacznej redukcji. Włączenie aktywnej redukcji hałasu
nie pogarsza też zauważalnie brzmienia, a to wcale nie takie oczywiste.
W Galaxy Wearable można ustawić jeden z sześciu presetów korekcji
dźwięku, zabrakło niestety możliwości ręcznej konfiguracji korektora.
Słuchawki pozwalają wywoływać głosowo Bixby i odczytywać powiadomienia, mają też opcję ustawienia balansu brzmienia oraz aktywację
ANC w przypadku używania tylko jednej z nich. W Galaxy Buds2 zabrakło mi automatycznego przełączania na dźwięk otoczenia, gdy odbieramy telefon – trzeba to robić ręcznie. Nie pauzują też odtwarzania po
wyjęciu jednej z ucha – to akurat dość poważny brak.
Gdy zobaczyłem Galaxy Buds2 na żywo, zacząłem poważnie zastanawiać
się nad tym, ile czasu pracy zapewni dodatkowo tak małe etui. Same
słuchawki działają na jednym ładowaniu do 5 godzin przy włączonym
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ANC i do 7,5 godziny po wyłączeniu go. Wyniki te dotyczą wyłącznie
odsłuchu, prowadzenie rozmów znacznie skraca ten czas. Mnie wytrzymują one około 4–4,5 godziny, ale rozmawiam przez nie całkiem sporo
(30–60 minut dla jednego ładowania), przez większość czasu korzystam
z ANC. Etui doładowuje je do pełna trzy razy, co daje łącznie około 20
godzin pracy (z włączonym ANC). To satysfakcjonujący wynik, zwłaszcza
że po 5 minutach ładowania słuchawki działają przez około godzinę.
Napis „Sound by AKG” zobowiązuje – w przypadku Galaxy Buds2 nie
dodano go tylko dla ozdoby. Testowałem słuchawki z korektorem ustawionym domyślnie, czyli prawdopodobnie płasko. Jako źródło posłużyło mi
Apple Music z muzyką w jakości bezstratnej. Brzmienie słuchawek jest lekko
ocieplone, mają zauważalnie cichsze wysokie tony, wyraźny środek i przyjemny, miękki bas. Scena jest całkiem szeroka, zwłaszcza jak na słuchawki
dokanałowe. Dobra jest też separacja dźwięków. Dynamika mogłaby być
lepsza, drobne, ciche dźwięki w tle nie zawsze były słyszalne. Niemniej jednak jak na słuchawki w tej cenie, brzmienie jest więcej niż dobre. Tego typu
słuchawki nie mają służyć głównie do odsłuchu w ciszy i analizy dźwięku,
a towarzyszyć w ciągu dnia. I w tym sprawdzają się świetnie.
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Samsung ma duże doświadczenie ze
słuchawkami true wireless, żaden producent smartfonów nie ma w portfolio tylu
modeli. Galaxy Buds2 ma szansę zdobyć
dużą popularność – zamiast eksperymentów mamy dopracowaną formę, dobrze
działające ANC i pass-through oraz świetny
design. Rozsądnie rozwiązano też sterowanie, które, choć wykorzystuje dotyk, jest
intuicyjne i wygodne. Szkoda jedynie, że
nie wykrywają, gdy wyjmie się je z ucha.
Nawet bez tego stosunek ceny do ich jakości jest świetny, nie potrafię wskazać im
konkurenta na tej półce.

Samsung Galaxy 		
Buds2
•
•
•
•

Design: 5/6
Jakość wykonania: 5,5/6
Oprogramowanie: 5/6
Wydajność: 5/6

Plusy:
• świetnie leżą w uchu
• skuteczne ANC
• bardzo dobra jakość dźwięku
Minusy:
• brak czujnika wyjęcia z ucha
• brak opcji ustawienia korekcji
dźwięku ręcznie
Cena: 469 PLN
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Sennheiser IE 300
– dźwięk kinowy
Przewodowe, douszne słuchawki to rzadki widok na ulicy. Większość
osób nad jakość przedkłada wygodę bezprzewodowego połączenia.
Dla tej drugiej i mniej licznej grupy Sennheiser opracował IE 300
– wysokobudżetowe słuchawki, które mają nie tylko brzmieć, ale
i wygodnie leżeć w uchu.
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Nowe dokanałówki Sennheisera zaprojektowano z myślą o jakości
dźwięku, aczkolwiek ich wygląd sugeruje sportowy charakter tego
produktu. O ile jednak IE 300 z całą pewnością nie są modelem przeznaczonym do użycia podczas aktywności fizycznej, to ich konstrukcja
przekłada się na bardzo dobre trzymanie w uchu. Słuchawki mają plastikowe, pozbawione przycisków obudowy. Zakończone są złączami MMCX,
które dzięki temu, że pozwalają obracać się kablowi, ułatwiają dopasowanie ich do ucha. Rozwiązanie to umożliwia też ewentualną wymianę
przewodu w przypadku uszkodzenia go lub chęci podłączenia takiego,
który zakończony jest innym wtykiem. Na drugim końcu obudowy znalazło się jedynie mocowanie gumki bądź pianki dokanałowej. W komplecie dostajemy trzy komplety nakładek gumowych oraz piankowych,
dopasowanie do ucha nie powinno więc stanowić problemu. Przewód
słuchawek ma kilka segmentów. Pierwszy to usztywniony pałąk, który
zakładamy za ucho. Można go kształtować w niewielkim zakresie, co
wystarcza do odpowiedniego poprowadzenia kabla. Przewody obu słuchawek schodzą się symetrycznie do aluminiowego elementu, w którym
się łączą. Wychodzi z niego kolejny, już grubszy i sztywniejszy przewód,
zakończony kątowym wtykiem mini Jack 3,5 mm. Do wykonania izolacji
wykorzystano para-aramid, zwiększający jej wytrzymałość.
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Konstrukcja słuchawek robi wrażenie bardzo trwałej, ale też przemyślanej pod względem komfortu. Kabel nie ma tendencji do plątania się,
a pomimo grubej izolacji ostatniego fragmentu pozostaje elastyczny.
Ponadto dzięki złączom MMCX nie miałem wrażenia, że słuchawki
wysuwają się z ucha przy pierwszym lepszym pociągnięciu kabla.
Zestaw, w którym sprzedawane są IE 300, jest dobry, choć w tej cenie
można oczekiwać odrobinę więcej. Oprócz wspomnianych już końcówek dostajemy do nich też niewielkie, sztywne etui oraz narzędzie do
czyszczenia (czyli kawałek plastiku z niewielkim, zagiętym drucikiem).
Szkoda, że producent nie pokusił się o dodanie zamiennie kabla zbalansowanego (ten dostępny jest jako osobne akcesorium, w wariancie
z wtyczką 2,5 mm lub 4,4 mm).
Sennheiser zbudował IE 300 na podstawie udoskonalonej wersji przetwornika XWB o średnicy 7 mm. Producent chwali się też komorą za
przetwornikiem, poprawiającą ciśnienie powietrza wewnątrz obudowy.
Jak przekłada się to na dźwięk? Konstrukcja słuchawek zachęca do wyjścia z nimi na spacer i choć coraz mniej smartfonów ma gniazdo mini
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Jack, to miałem pod ręką właśnie takie.
Dzięki niskiej impedancji równej 16 omów
nawet smartfon jest w stanie sensownie
napędzić IE 300. O ile jednak moc wbudowanego w telefon DAC nie jest problemem, to izolacja od otoczenia już tak.
Testowane słuchawki nie mają oczywiście
ANC, przez co pasywne izolowanie musi
wystarczyć – na zewnątrz słucham po
prostu głośniej niż w domu. Przy dużej
głośności IE 300 radzą sobie wyśmienicie, choć słychać przede wszystkim dół
i górę, środek jest lekko wycofany. Bardzo
podoba mi się szczegółowość wysokich tonów. Dół jest natomiast mocny,
solidnie wypełnia brzmienie. Środek
gra zbyt cicho, niezależnie od utworu,
choć nie brakuje mu detali. Separacja
również jest dobra, szczególnie jak na
dokanałówki. Podobnie wypada scena
– jest szeroka, jak na słuchawki dokanałowe nawet bardzo. Testując słuchawki
w domu, słuchałem ich już ciszej i było to
zauważalnie odmienne doświadczenie.
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Owszem, przestrzeń i szczegółowość pozostają przy niższym poziomie
głośności niezmienione, natomiast czuć wyraźnie, że środek również przy
mniejszej głośności jest odczuwalnie wycofany. W efekcie otrzymujemy
dźwięk, który można porównać z kinowym: bas jest podkręcony, świetnie słychać też wysokie tony.
Sennheiser podjął dość ryzykowny krok, tworząc IE 300. Nie jest to
model z najwyższej półki, konkurujący z najlepszymi audiofilskimi dokanałówkami na rynku. Skierowano je do użytkownika, który oczekuje
dobrej jakości brzmienia na co dzień i jest w stanie poświęcić wygodę,
jaką daje brak kabla. W podobnej cenie mamy spory wybór słuchawek
true wireless, i to wysokiej jakości. Czy IE 300 to produkt udany? Zdecydowanie tak. Przemawiają za nim szczegółowość dźwięku i doskonała
jakość wykonania. Nie spodziewam się jednak, że będzie częstym widokiem na ulicach.

Sennheiser					
IE 300 		
•
•
•
•

Design: 5/6
Jakość wykonania: 5,5/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 4,5/6

Plusy:
• wysoka szczegółowość dźwięku
• solidna i komfortowa konstrukcja
Minusy:
• zauważalnie wycofane średnie tony
Cena: 1369 PLN
Dostępne na stronie producenta
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Let’s go z Philips GO!
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– przegląd ciekawych słuchawek
sportowych dla każdego
Jeśli czytasz iMag Audio, to z pewnością kochasz muzykę, lubisz się nią
otaczać i chcesz jej słuchać wszędzie. Sprzęty audio, które sprawdzają się
w domu czy w podróży, niekoniecznie nadają się do uprawiania sportu.
I tu pojawia się Philips TV & Sound ze swoją bogatą ofertą słuchawek
stworzonych z myślą o aktywności fizycznej. To produkty, które zaskoczą
nie tylko dźwiękiem, ale też dodatkowymi funkcjami i praktycznymi
rozwiązaniami dla fanów różnego typu treningów.
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Philips TV & Sound mocno rozszerzył swoją ofertę audio w ostatnich
latach. Producent przede wszystkim stawia na różnorodny wybór słuchawek, tak aby trafić w konkretne potrzeby użytkowników. Najlepsze jest to,
że są to modele świetne jakościowo, dźwiękowo, a jednocześnie w dobrych
cenach. Dlatego też często, nawet gdy mamy już w swoim ekwipunku słuchawki, warto pomyśleć o zakupie dodatkowej pary od Philipsa stworzonej
stricte do aktywności sportowych. Oto kilka bardzo ciekawych propozycji:

Philips TAA6606 dla biegających w dynamicznym otoczeniu
Philips TV & Sound dołącza do grona jednego z nielicznych producentów
słuchawek wykorzystujących innowacyjny i niezwykły system akustyczny
przewodzenia kostnego. Taka konstrukcja zapewnia niesamowite wrażenia
muzyczne, a jednocześnie sprawia, że można swobodnie słyszeć dźwięki
w tle, szczególnie w dynamicznym otoczeniu. Dzięki temu nadjeżdżający
z tyłu rower czy samochód nas nie zaskoczy. Dodatkowo bezpieczeństwo
podczas treningu zwiększają światełka LED zamontowane w słuchawkach,
dzięki czemu jesteśmy bardziej widoczni, biegając przed świtem lub po
zmroku. Model Philips TAA6606 zapewnia klasę wodoodporności na poziomie IP67, a jedno ładowanie starcza na aż 9 godz. odtwarzania. Unikalna
konstrukcja przekłada się też na atrakcyjny design oraz komfort noszenia
za sprawą lekkiego pałąka na kark.
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Philips TAA7306 dla osób monitorujących swoje tętno
Te sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless są wyposażone
w monitor tętna synchronizujący się z większością popularnych aplikacji fitness. Dzięki temu podczas treningu słyszymy na bieżąco odczyty
rytmu serca, żeby wiedzieć, kiedy podkręcić tempo. Model jest komfortowy w noszeniu, a dzięki zdejmowanym zaczepom na uszy pozostanie
na swoim miejscu nawet podczas dynamicznych ćwiczeń. Etui ładujące
wyposażono w funkcję czyszczenia UV, która usuwa do 99% bakterii – to
zdecydowanie poprawi higienę tego sprzętu używanego podczas intensywnego treningu. Po jego zakończeniu wystarczy wło¬żyć słuchawki
do futerału i poczekać 20 sek. Philips TAA7306 to klasa szczelności IP57
(pozwala na zanurzenie do 1 m przez 30 min) oraz odporność na kurz
i pot. Model sam w sobie pozwala na 6 godz. gry, a etui zapewnia dodatkowe 18 godz. słuchania. 15 min szybkiego ładowania to dodatkowa
godzina odtwarzania. Jest moc!
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Philips TAA3206 dla trenujących po zmroku
Niezwykle zgrabne douszne słuchawki sportowe z wyjątkowym elementem w postaci odblaskowego przewodu z kevlaru. Taki drobny akcent może
sprawić, że będziesz lepiej widocznym na drodze po zmroku. Jednocześnie
są tak skonstruowane, aby umożliwić słuchanie muzyki z soczystym basem,
ale też przepuszczać otaczające dźwięki dla większego bezpieczeństwa
podczas treningu. Słuchawki Philips TAA3206 zapewniają odporność na
kurz i wodę klasy IP57, co oznacza, że możesz je zabrać ze sobą nawet pod
prysznic. Dodatkowo model oferuje do 10 godz. pracy na jednym ładowaniu. Świetne jest to, że słuchawki mają zdejmowane zakładki na uszy oraz
douszne skrzydełka. Końcówki możemy wybierać w zależności od intensywności treningu i bieżących potrzeb.
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Philips TAA4216 dla tych, co chcą mieć temperaturę pod kontrolą
Duże nauszne słuchawki stworzone z myślą o aktywnym trybie życia.
Nadają się idealnie do biegania na bieżni, ale sprawdzą się też do słuchania muzyki i podcastów podczas długich spacerów. A wszystko za sprawą
specjalnego żelu chłodzącego w poduszkach, który jest w stanie obniżyć
temperaturę przy skórze o kilka °C, dzięki czemu słuchawki zapewniają
komfort użytkowania nawet podczas wzmożonego wysiłku. Dodatkowo
przepuszczające powietrze poduszki są zdejmowane w łatwy sposób
i nadają się do mycia, więc łatwo je wyczyścić po treningu. Ten bezprzewodowy model zapewnia aż 35 godz. ciągłego odtwarzania muzyki. Dzięki
IP55 można go śmiało używać nawet podczas ulewnego deszczu. Oprócz
Bluetooth znajdziemy tu gniazdo 3,5 mm.
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Philips TAA5205 dla fanów długich treningów
Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki sportowe Philips TAA5205 zostały
wyposażone w 6-milimetrowe przetworniki, które odpowiadają za czysty
dźwięk i mocne basy. Same słuchawki pozwalają na 5 godz. odtwarzania,
ale dzięki etui z funkcją ładowania zyskujemy kolejne 15 godz. działania. Model jest zgodny ze standardem IPX7, co oznacza, że słuchawki są
odporne na całkowite zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 m przez
maksymalnie 30 min. W zależności od potrzeb i aktywności fizycznej
możemy je nosić w wersji z zaczepami na ucho. Dzięki takiej konstrukcji
słuchawki będą się doskonale trzymać nawet podczas intensywnego treningu i to niezależnie od warunków pogodowych.
Przy tak szerokim wyborze słuchawek sportowych trudno będzie znaleźć
wymówkę, żeby nie pójść na trening. Radzimy zatem zadbać o formę przez
jesień i zimę, żeby potem nie było, że nie uprzedzaliśmy, gdy znów trzeba
będzie wskoczyć w letnie ciuchy.
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Creative Sound Blaster Jam 2
– nowa wersja kultowych słuchawek
Czy dobrze grające słuchawki muszą być drogie? Niekoniecznie, tylko
trzeba wiedzieć, co wybierać. Pięć lat temu Creative wprowadził na
rynek model JAM. Od razu został doceniony przede wszystkim przez
sportowców. Był nawet oficjalnie promowany przez triatlonistów
z Polish Ironman Team. Teraz producent prezentuje nową, odświeżoną
ich wersję – Sound Blaster JAM V2.
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Wizualnie JAM V2 niewiele różni się
od poprzednika. Na obudowie został
dodany przedrostek „Sound Blaster”,
poza tym słuchawki wyglądają praktycznie tak samo. Odróżnia je zastosowanie
złącza USB-C w miejsce micro USB.
Zmiana jest spora w kwestii możliwości
nowego modelu. Po pierwsze, działa on
w tej chwili na jednym ładowaniu ponad
22 godziny, czyli prawie dwa razy dłużej
niż poprzednik. Po drugie, mamy wbudowane dwa mikrofony i technologię
redukcji szumów Qualcomm cVc 8.0,
które współdziałają ze sobą, aby wyłapywać głos i tłumić szumy z otoczenia,
co zapewnia doskonałe efekty podczas
rozmów w trybie bezprzewodowym. Po
trzecie, mamy teraz dostępny Bluetooth
5.0 wraz z multipointem, czyli możemy
równolegle być podłączeni do dwóch różnych urządzeń, np. telefonu i tabletu lub
komputera.
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Po czwarte, o ile producent zdecydował się
zastosować dokładnie te same przetworniki neodymowe (32 mm), co w poprzednim
modelu, o tyle zamiana oprogramowania
i dodanie obsługi większej liczby kodeków – obsługiwane są teraz aptX HD, aptX
LL, aptX i SBC – powodują, że dźwięk jest
wyraźnie lepszy. Mam stary model i różnica
w dźwięku jest zaskakująco duża, na plus.
Po piąte, JAM V2 możemy teraz podłączyć
kablem USB-C bezpośrednio do naszego
komputera i używać ich jako przewodowego
systemu głosowego, który idealnie sprawdzi
się podczas telekonferencji itp. Oczywiście,
jednocześnie ładując słuchawki. Zaledwie
10 minut ładowania pozwala cieszyć się bezprzewodowym działaniem zestawu słuchawkowego przez kolejne cztery godziny. Funkcja
VoiceDetect automatycznie wycisza i wyłącza
wyciszenie mikrofonu bez uniesienia nawet
palca lub eliminuje wszelkie odgłosy tła we
własnym otoczeniu, a także u innych osób,
korzystając z dwukierunkowej technologii
redukcji szumów NoiseClean. Co więcej,
z aplikacji Creative możemy, korzystając
z komputera, zmienić equalizer i dostosować
dźwięk do naszych preferencji. Niestety nie
ma aplikacji mobilnej,
Jak widzicie, zmian jest mnóstwo i to
wszystko przy zachowanej mniej więcej tej
samej, bardzo dobrej cenie – 169 PLN.
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Wizualnie JAM V2 niewiele różni się od poprzednika. Na obudowie dodany został przedrostek „Sound Blaster”, poza tym słuchawki wyglądają praktycznie tak samo.

Sportowcy doceniali JAM za to, że były bardzo lekkie (83 g) i wygodne. Bardzo dobrze sprawdzały się podczas treningów. Sam ich używam podczas
dłuższych aktywności, gdy bardziej się pocę i słuchawki douszne zaczynają
mi wypadać z uszu. Nowy model jest cięższy o… 1 g. Co więcej, w zestawie
mamy dodatkowe, zamienne nauszniki, które bardzo szybko docenimy, gdy
pierwsze będą przepocone.
Zmian jest naprawdę sporo, wszystkie na duży plus i to tylko za te 169
PLN. W tej cenie to „no brainer”, lepszych w tej kategorii nie znajdziecie.
Można je kupić w oficjalnym sklepie Creative na stronie. Więcej informacji na stronie produktu.
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Aftershokz OpenMove
– stały kontakt
Kontakt z otoczeniem podczas uprawiania sportu jest bardzo ważny,
szczególnie jeśli nie trenujemy na zamkniętym, przeznaczonym
do tego obiekcie. Wiele modeli słuchawek oferuje specjalny tryb
przepuszczania do ucha dźwięków z zewnątrz. Słuchawki Aftershokz
nie potrzebują takiego rozwiązania – dzięki przewodnictwu kostnemu
to, co dzieje się wokół, słyszymy zawsze.
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Pierwsze modele słuchawek Aftershokz
zrobiły na mnie naprawdę duże wrażenie. Przylegały do głowy obok ucha,
a mimo tego były w stanie transmitować
do niego dźwięk, nie blokując przy tym
odbioru żadnych sygnałów z zewnątrz.
To było niemałą nowością w produktach
konsumenckich; przewodnictwo kostne
było wykorzystywane głównie w sprzęcie
medycznym. Do dziś korzystam z modelu
Trekz Titanium, który mimo kilku lat na
karku wygląda i działa jak nowy. OpenMove, czyli nowe słuchawki Aftershokz,
bardzo go przypominają, choć to najtańszy
model w ofercie. Ich zasada działania nie
zmieniła się, ale są zdecydowanie dojrzalszym produktem. To urządzenie przeznaczone do sportu, bardzo lekkie (ważą tylko
29 g) i odporne na wodę (IP55). Obudowa
jest zrobiona z matowego, wysokiej jakości
plastiku, a elastyczny pałąk pokryto gumą.
Na lewej słuchawce znalazł się przycisk do
sterowania odtwarzaniem, na obudowie
prawego zausznika mamy natomiast dwa
przyciski, służące nie tylko do regulacji
głośności, ale i włączania urządzenia, parowania i zmiany korekcji brzmienia. Obok,
pod zaślepką, znajduje się port USB-C. Słuchawki robią wrażenie bardzo trwałych, są
też ładne, aczkolwiek ich nietypowe wzornictwo łatwo rzuca się w oczy, niezależnie
od koloru obudowy.
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Podstawowym zastosowaniem OpenMove jest sport, muszą więc być
wygodne w obsłudze i odporne na warunki zewnętrzne. Ich konstrukcja
sprawia, że bardzo trudno je uszkodzić. W zestawie dostajemy zresztą
miękkie etui do transportu, w bagażu się zatem nie porysują (ale materiał obudowy jest na tyle wytrzymały, że i tak bym się o niego specjalnie
nie martwił). Pomimo niewielkiej liczby przycisków obsługa słuchawek
jest bardzo wygodna. Klawisze mają wyraźny, wyczuwalny skok i nie
wymagają użycia przesadnie dużej siły. Ponadto wyłącznik jest bardziej
wypukły od przycisku obok, nie sposób ich pomylić. Trzeba jednak
zapamiętać kilka kombinacji przycisków, bo sterowanie jest całkiem
rozbudowane. Zmiana korekcji dźwięku odbywa się przez przytrzymanie obu przycisków głośności, poziom baterii sprawdzamy, wciskając
przycisk do ściszania, ale tylko wtedy, gdy muzyka nie jest odtwarzana.
Nawet po kilku dniach nadal zastanawiałem się, jak wywołać daną
funkcję, choć problematyczne są tylko te, z których korzysta się rzadko.
Pewnym ograniczeniem w zastosowaniach sportowych jest konstrukcja
słuchawek, konkretniej zaś opierający się na karku pałąk. W ćwiczeniach
wymagających odchylania głowy do tyłu powoduje to przemieszczanie
się słuchawek (nie spadają, ale ich ruch wpływa na brzmienie odtwarzanego dźwięku).
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Nie ma lepszych słuchawek do biegania czy jazdy rowerem w mieście, jeśli zależy nam na zachowaniu kontaktu
z otoczeniem.

Przez to, że OpenMove mają konstrukcję otwartą, kiepsko nadają się do
używania w hałaśliwych miejscach pokroju siłowni czy samolotu. Nie
pomaga im też stosunkowo niska głośność maksymalna, są zbyt ciche, by
przebić się w takim otoczeniu. Zupełnie inaczej wygląda to na zamkniętych obiektach sportowych, w parkach czy innych przestrzeniach, gdzie
jest cicho. Ponadto nie ma lepszych słuchawek do biegania czy jazdy
rowerem w mieście, jeśli zależy nam na zachowaniu kontaktu z otoczeniem (a ten, ze względu na bezpieczeństwo, jest zdecydowanie ważniejszy niż jakość brzmienia). Ich konstrukcja sprawia, że dźwięk słyszymy nie
tylko my, ale i osoby w najbliższym otoczeniu (choć tylko w minimalnym
stopniu). Ich użyteczność w zastosowaniach sportowych podnosi też niezła bateria, która ładuje się co prawda długo, bo niecałe dwie godziny, ale
wystarcza za to nawet na sześć godzin odtwarzania. Trzeba jednak pilnować, by je wyłączyć, bo nie robią tego automatycznie. Ponadto słuchawki
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mogą być połączone z dwoma urządzeniami jednocześnie, umożliwia to
też płynne przełączanie (i to automatyczne) pomiędzy źródłami dźwięku.
Słuchawki mają trzy ustawienia korekcji brzmienia, oprócz standardowego mamy też wzmocnienie głosu, doskonale sprawdzające się podczas
rozmów czy słuchania podcastów oraz tryb słuchania z zatyczkami do
uszu. Dostajemy je w zestawie, są spakowane w niewielkie etui, można
je też czyścić na mokro. Po założeniu ich dźwięk faktycznie jest inny,
choć trudno nazwać go lepszym. Pojawia się trochę basu, całe brzmienie
znacznie się obniża, ale jednocześnie znacznie spada szczegółowość. To
zawsze jakiś sposób na głośne otoczenie, ale długofalowo nie wyobrażam sobie zakładania zatyczek równolegle ze słuchawkami. Przez zdecydowaną większość czasu używałem korekcji standardowej do muzyki
i wzmocnienia głosu do podcastów. Wrażenia z odsłuchu muzyki były

Niskich tonów nie ma właściwie wcale, ale przy takiej konstrukcji nie spodziewałem się, że będzie inaczej.
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niezłe, szczegółów jest całkiem sporo, separacja instrumentów jest na
akceptowalnym poziomie, dobrze brzmi przede wszystkim środek, góra
została zauważalnie wyciszona. Niskich tonów nie ma właściwie wcale,
ale przy takiej konstrukcji nie spodziewałem się, że będzie inaczej. Podczas rozmów czy w czasie odtwarzania podcastów OpenMove spisują się
znacznie lepiej. Odsłuch jest bardziej naturalny, rozmowa również, bo nie
tłumią dźwięków z zewnątrz. Mikrofon też daje radę, przyzwoicie zbiera
dźwięk, nawet w głośnym otoczeniu mowa jest zrozumiała.
Bardzo lubię urządzenia pokroju OpenMove. Te słuchawki są bardzo
niszowe, ich konstrukcja nie pozwala na uzyskanie wysokiej jakości brzmienia, ale to nigdy nie było celem ich producenta. Mają gwarantować kontakt
z otoczeniem, a jednocześnie odtwarzać dźwięk (który wcale nie musi być
muzyką). W przypadku tego modelu mamy do czynienia z urządzeniem
dopracowanym, pomimo dość skromnego wachlarza funkcji. Zdecydowanie polecam, zwłaszcza jeśli mają urozmaicić trening w mieście.

Aftershokz 			
OpenMove 		
•
•
•
•

Design: 4,5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 4/6

Plusy:
• zapewniają komfort słyszenia otoczenia
• naturalne prowadzenie rozmów
• wygodne i lekkie
•
•
•
•

Minusy:
brak automatycznego wyłączania
przeciętne brzmienie i brak basu
opierają się na szyi przy odchylaniu głowy
dane

Cena: 399 PLN
Dostępne w: Aftershokz
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Audeze Penrose

– gry też mogą brzmieć doskonale
Sprzęt gamingowy jest bardzo specyficzną kategorią – zazwyczaj
odbiega estetyką od innych produktów każdego producenta,
a produkty opatrzone tą metką są mniej lub bardziej dostosowane do
potrzeb graczy. Audiofilskich słuchawek gamingowych nie spotkałem
nigdy wcześniej – dopiero Audeze Penrose to zmieniły.
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Niedawno miałem okazję testować Audeze
LCD-1. Wykorzystanie przetworników planarnych czyni je wyjątkowymi, mało który
producent się na nie obecnie decyduje.
Największą korzyścią płynącą z tego rozwiązania jest bardzo czysty i równy dźwięk,
a także szeroka scena. Model Penrose również je ma i to wyraźnie słychać, odbija się
to też na cenie tych słuchawek. Kwota prawie 1500 PLN to bardzo dużo jak na zestaw
przeznaczony do połączenia z konsolą bądź
PC. Audeze podjęło spore ryzyko, wchodząc
w segment produktów dla graczy – firma
koncentruje się na jakości brzmienia, podczas gdy w słuchawkach gamingowych nie
jest ono najważniejsze. Istotna jest zarówno
wygoda wielogodzinnego noszenia, dobry
mikrofon, jak i funkcje ułatwiające rozgrywkę
(jak na przykład szybkie przełączenie korekcji dźwięku na taką z podbitymi wysokimi
tonami, by lepiej słyszeć przeciwników). Penrose wydały mi się niedopasowane do tych
wymagań, choć przyznaję, że kilkadziesiąt
godzin pozwoliło mi się do nich przekonać.
Wykonano je z porządnego plastiku, nauszniki mają też niebieskie wstawki, kojarzące
się z kolorystyką konsol Sony. W wersji przeznaczonej do Xboksa (nazwanej Penrose
X) akcenty mają kolor zielony. Wzornictwo
jest dość skromne, jedynie na nausznikach
i pałąku znajdziemy wyraźne nadruki, reszta
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elementów jest jednolita. Pałąk rozsuwa się dość szeroko, a od wewnątrz
ma bardzo komfortową i grubą poduszkę, pokrytą syntetyczną skórą.
Podobnie wykończono poduszki nauszników, te jednak mają znacznie
sztywniejszą piankę i bardzo mocno przylegają do głowy. Sprawia to, że
izolacja od dźwięków z zewnątrz jest lepsza, ale też powoduje dyskomfort,
jeśli nosi je osoba o dużej głowie. Poduszki zapewniają też niezłą wentylację, po trzech godzinach nie odczułem, by mnie grzały. Penrose to typowo
domowe słuchawki i z tego powodu nie składają się do szczególnie kompaktowych rozmiarów – zastosowano jedynie obrót nauszników na płasko,
dzięki czemu można wsunąć je łatwiej na przykład na niską półkę.

Pokrętła są świetne, mają wyraźnie wyczuwalny skok,
sprawiają też wrażenie bardzo trwałych.

Do obsługi słuchawek służą przyciski umieszczone na lewym nauszniku.
Przeniesienie wszystkich na jedną stronę uważam w tym przypadku za
sensowny ruch – potrzeba drugiej ręki, by podczas gry trzymać pada.
Na pokrywie nausznika znalazł się włącznik oraz przełącznik mikrofonu,
natomiast na dolnej krawędzi mamy dwa pokrętła do regulacji poziomu
głośności oraz mikrofonu, gniazdo minijack, port USB-C (tylko do ładowania), gniazdo mikrofonu i przycisk zmiany źródła. Pokrętła są świetne, mają
wyraźnie wyczuwalny skok, sprawiają też wrażenie bardzo trwałych (jak
dotąd w trzech kolejnych parach słuchawek do grania, z których korzystam,
w każdej padł mi właśnie potencjometr). Początkowo miałem jedno, za to
poważne zastrzeżenie do obsługi słuchawek. Zmiana źródła, tryb parowania
oraz włączenie bądź wyłączenie sygnalizowane są komunikatami głosowymi.
Te były bardzo głośne, niezależnie od tego, na jakim poziomie ustawiona
jest głośność słuchawek. Rozwiązaniem okazała się aktualizacja oprogramowania, która wyeliminowała problem – zróbcie ją od razu po wyjęciu ich
z pudełka, by oszczędzić sobie tego problemu. Wraz ze słuchawkami w komplecie dostajemy mikrofon, który podłącza się do nich gniazdem minijack.
Wygląda bardzo niepozornie, ale świetnie zbiera dźwięk. Jakość nagrywania
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również stoi na wysokim poziomie – to zdecydowanie więcej, niż potrzebuje jakikolwiek
gracz (chyba że streamujecie).
Audeze Penrose zapewniają kilka sposobów
połączenia się ze źródłem dźwięku. Po części
są one wymuszone ograniczeniami konsol
– PlayStation 4 oraz 5 mają wbudowany Bluetooth, ale nie łączą się nim ze słuchawkami.
Do komunikacji z tymi konsolami mamy więc
klucz USB, zapewniający łączność bezprzewodową na częstotliwości 2,4 GHz. Alternatywą jest podłączenie się do wyjścia audio
w padzie, Penrose mają gniazdo minijack
3,5 mm, a w komplecie dostajemy odpowiedni przewód. Nie jest to jednak sposób na
obejście rozładowanego akumulatora, muszą
być włączone, by było w nich coś słychać.
Słuchawki mają też Bluetooth, przez które
można sparować je na przykład ze smartfonem i jednocześnie rozmawiać przez niego
i grać na konsoli, podłączonej bezprzewodowo z kluczem USB. To świetne rozwiązanie,
pozwalające wygodnie korzystać choćby
z alternatywy konsolowego komunikatora.
Spodziewałem się, że z uwagi na markę
i pozostałe parametry, Penrose będą obsługiwały kodek aptX HD. Tymczasem do dyspozycji jest jedynie SBC bądź AAC – jeśli macie
lepsze źródło dźwięku niż iPhone, możecie
czuć się zawiedzeni.
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Oprócz bezsensownych dodatków, jak wszechobecne diody, słuchawki
gamingowe mają też naprawdę przydatne funkcje. Audeze Penrose również
dodało kilka udogodnień dla graczy, aczkolwiek nie każdy może z nich skorzystać. Do konfiguracji słuchawek służy aplikacja Audeze HQ, dostępna
na Windowsie, macOS, Androidzie i iOS. Niestety, ta na macOS nie otrzymała jeszcze wsparcia Penrose, a wersja na iOS go w ogóle nie dostanie.
Tym samym, aby skorzystać ze wszystkich oferowanych funkcji (a także
zaktualizować oprogramowanie), trzeba mieć komputer z Windowsem lub
smartfona z Androidem. Program pozwala utworzyć kilka zestawów korekcji dźwięku oraz włączyć funkcję Sidetone, przesyłającą dźwięk z mikrofonu również do słuchawek. Z uwagi na to, jak mocno słuchawki biernie
izolują od otoczenia, funkcja ta bardzo się przydaje, czyni rozmowę dużo
bardziej naturalną. Niestety, na tym funkcje gamingowe się kończą. Zabrakło mi możliwości szybkiego przełączenia się pomiędzy dwoma presetami
za pomocą przycisku. Pozwoliłoby to otworzyć osobny profil na przykład
do grania online (gdzie najważniejsze jest słyszenie przeciwnika) i do multimediów. Nie da się też nie zauważyć, że Penrose są ciężkie, ważą 380 g. Po
kilkugodzinnej sesji można to odczuć. Ważnym elementem jest bateria – ta
jest dobra, działała mi nieco dłużej, niż deklarował producent. W moim
przypadku wytrzymywała około 16 godz. Zauważyłem, że słuchawki dość
wcześnie informują o słabej baterii i spokojnie można przegrać jeszcze
przynajmniej 3–4 godz. bez podłączania ich do prądu.
W sferze brzmienia Audeze Penrose zmiata absolutnie wszystkich konkurentów. Dzięki zastosowaniu przetworników planarnych dźwięk jest
niezwykle czysty i dynamiczny, a scena bardzo szeroka. Słychać mnóstwo
detali, i to również tam, gdzie udźwiękowienie gry miesza się z muzyką.
Nawet w chaotycznej rozgrywce Dooma (z 2016 roku), w której ciężkie gitarowe riffy Micka Gordona mieszają się ze skrzekiem potworów, trzaskiem
kości i wystrzałami, nie czułem się przytłoczony nadmiarem dźwięków.
Penrose nie podbijają wyraźnie żadnego pasma, ich brzmienie jest bardzo
neutralne, choć absolutnie nie płaskie. Sprawdzają się nie tylko w grach,

W sferze brzmienia Audeze Penrose zmiata absolutnie wszystkich konkurentów.
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ale i w filmach, wszak PlayStation 5, z którym głównie ich używam, jest
naprawdę dobrym centrum multimediów. Doświadczyłem chwilowo problemów ze zniekształceniami dźwięku, występującymi, gdy w całkowitej
ciszy pojawiały się dźwięki, ale to również zostało rozwiązane aktualizacją.
Ogólnie wrażenia z oglądania filmów w Penrose są bardzo kinowe, seans
„Tenet” nie mógł brzmieć lepiej.
Gdyby Audeze Penrose nie były słuchawkami gamingowymi, byłoby mi je
znacznie łatwiej ocenić. Brzmią bardzo czysto i szeroko, obsługują też kilka
źródeł dźwięku. Brakuje im co prawda kodeka aptX HD, a ich konfiguracja
możliwa jest tylko na Windowsie i Androidzie. Nie wpływa to jednak na
jakość dźwięku, tak bardzo wybijającą się na tle innych słuchawek gamingowych. I tu zaczynają się schody, bo funkcji z tego segmentu Penrose mają
niewiele. Fakt, to prawdopodobnie najlepsze słuchawki bezprzewodowe,
jakich można używać obecnie z PlayStation 5, niemniej jednak obawiam
się, że niewielu graczy doceni to, co mają do zaoferowania.

Audeze Penrose
•
•
•
•

Design: 4,5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 3/6
Wydajność: 4,5/6

Plusy:
• doskonałe, czyste brzmienie
• bardzo dobra izolacja od otoczenia
• możliwość jednoczesnego połączenia z konsolą i smartfonem
Minusy:
• ciężkie
• brak typowo gamingowych funkcji
• Audeze HQ z obsługą Penrose działa
tylko na Windowsie i Androidzie
Cena: 1449 PLN
Dostępne w: Top Hi-Fi & Video Design
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Audeze Mobius Carbon
– zabawy dźwiękiem

Audeze, które do niedawna specjalizowało się w audiofilskich
słuchawkach, wprowadziło do oferty kilka modeli przeznaczonych
dla graczy. Po bardzo udanych Penrose w moje ręce trafił pozornie
podobny model Mobius. Dzięki zastosowanej elektronice
i oprogramowaniu są to jednak zupełnie inne słuchawki.

SŁUCHAWKI

138

Wyodrębnienie się kategorii sprzętu gamingowego nie wzięło się znikąd. Gracze zwracają uwagę na zupełnie inne parametry monitorów, klawiatur czy
myszy i dokładnie tak samo jest ze słuchawkami. Nad jakość dźwięku przekłada się komfort korzystania z nich przez wiele godzin oraz jakość komunikacji z innymi graczami. Dobrze brzmiące słuchawki nie muszą więc okazać
się dopasowanymi do gier, ale już słuchawki gamingowe mogą dawać świetny
dźwięk. Zakładam, że właśnie z takiego założenia wyszli inżynierowie Audeze,
projektując model Mobius. Podobnie jak inne słuchawki tej firmy, bazują na
przetwornikach planarnych, co jest unikalnym, ale też kosztownym rozwiązaniem. Brzmienie jest dzięki temu szczegółowe, natomiast nie jest to jedyna
zaleta tych słuchawek. Zastosowano w nich algorytm oparty na 3-osiowym
akcelerometrze i 3-osiowym żyroskopie, który śledzi nawet najmniejsze ruchy
głowy 1000 razy na sekundę. To z kolei przekłada się na ulokowanie źródła
odtwarzania w przestrzeni, przez co odwracając głowę, mamy wrażenie, że
dźwięk dobiega z określonego kierunku (czyli na przykład ekranu, na którym
odtwarzane są multimedia powiązane z tym dźwiękiem). To oczywiście nie
koniec, bo Audeze zapewniło też rozbudowane oprogramowanie do regulacji
brzmienia, które dostępne jest zarówno na PC, jak i na macOS. Bardzo mnie
to cieszy, zwłaszcza że system Apple nie jest szczególnie popularny wśród graczy i przez wiele firm produkujących sprzęt gamingowy jest pomijany.

Zainstalowano w nich żyroskop (lub żyroskopy), dzięki czemu
możliwe jest śledzenie ruchów głowy.

Model Mobius bardzo przypomina konstrukcją Penrose; gdyby nie kolorystyka można by było je wręcz pomylić. Niestety nie mam tych drugich
pod ręką, by je bezpośrednio porównać, ale mam wrażenie, że jakość jest
dokładnie ta sama: plastiki są porządne, szeroko rozsuwający się pałąk ma
wygodną poduszkę na środku, a dzięki matowemu wykończeniu nauszniki
się nie brudzą. Odnoszę jedynie wrażenie, że poduszki, pokryte syntetyczną skórą, są odrobinę miększe niż w Penrose, a tym samym jeszcze
lepiej przylegają do głowy. Rozmieszczenie przycisków również wygląda
tak samo: prawy nausznik nie ma ich wcale, na lewy trafił natomiast suwak
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wyciszenia mikrofonu, wyłącznik, pokrętła
sterowania głośnością odsłuchu i czułością mikrofonu, gniazdo ładowania USB-C,
gniazdo mikrofonu oraz przycisk do kontrolowania trybu audio 3D. Jest też gniazdo
mini Jack do przewodowego podłączenia do
źródła dźwięku, alternatywą jest Bluetooth
lub USB-C. W komplecie ze słuchawkami
dostajemy woreczek do transportu, kabel
USB-A do USB-C oraz USB-C do USB-C,
a także przewód mini Jack 3,5 mm. Mobius
to zdecydowanie model stawiający na połączenia przewodowe, zwłaszcza że dopiero po
podłączeniu przez USB-C możemy korzystać
ze wszystkich funkcji słuchawek.
Aplikacja Audeze HQ jest dostępna na macOS
od niedawna, wcześniej pojawiła się oczywiście na Windows. Przyda się Wam nawet
wtedy, gdy nie chcecie używać słuchawek
z komputerem, wszystkie wprowadzone
w konfiguracji zmiany są bowiem zapisywane w pamięci Audeze Mobius i działają
niezależnie od tego, przez co podłączymy
źródło. Aplikacja ma kilka standardowych
funkcji, takich jak aktualizacja firmware'u czy
sprawdzenie poziomu baterii i sposobu
podłączenia do komputera. Możliwe jest też
wybranie jednego z ośmiu ustawień korektora
dźwięku, aczkolwiek to samo można zrobić za
pomocą pokrętła na słuchawkach (wciskając
i obracając to, które odpowiada za czułość
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mikrofonu). Najważniejszym miejscem jest sekcja HRFT Personalisation,
która służy dokładnemu dopasowaniu działania funkcji dźwięku przestrzennego. Możemy ustawić w niej precyzyjnie kształt naszej głowy oraz wielkość
symulowanego pomieszczenia. Ponadto w centralnej części okna widoczna
jest wizualizacja wychylenia głowy – ruch odczytywany jest bardzo precyzyjnie, co przekłada się na dobry efekt osadzenia dźwięku w przestrzeni.
Z prawej strony okna mamy jeszcze przełącznik trybu audio 3D oraz przycisk centrowania (powielający funkcje przycisku na obudowie) oraz wybór
trybu dźwięku spośród: stereofonicznego, hi-res oraz wielokanałowego (7.1).
Funkcje są aktywne tylko podczas korzystania ze słuchawek podłączonych
przez USB.
Po raz pierwszy mając do dyspozycji słuchawki dające tak wysokiej
jakości brzmienie, nie słuchałem na nich zbyt wiele muzyki. Największą

Po raz pierwszy mając do dyspozycji słuchawki dające tak
wysokiej jakości brzmienie, nie słuchałem na nich zbyt
wiele muzyki.
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przyjemność sprawiały mi bowiem filmy, które w połączeniu z audio 3D
oraz słyszalną przestrzenią były doznaniem dźwiękowym porównywalnym
z oglądaniem na telewizorze z podłączonym soundbarem. Efekt przestrzenności dźwięku był też świetny podczas telekonferencji – obracając
głowę, wyraźnie słyszałem, że dźwięk dochodzi z kierunku ekranu, wrażenie
było na tyle silne, że używając Mobius, przez pierwsze dni sprawdzałem,
czy przypadkiem nie przełączyłem się na dźwięk z komputera. Są to też
solidne słuchawki gamingowe z bardzo dobrym mikrofonem, praktycznym
przełącznikiem wyciszenia, ale przede wszystkim oferujące dużą wygodę
wielogodzinnego noszenia. Podłączałem je do MacBooka, PS5 oraz Switcha
Lite, z każdym z tych urządzeń współpracują wzorowo. Co ważne, audio 3D
działa również po podłączeniu przez mini Jack bądź Bluetooth, więc nie jest
ograniczone tylko do komputera z odpowiednim oprogramowaniem. Przy
mobilnym graniu przydaje się możliwość odpięcia mikrofonu, warto jednak
pamiętać, że słuchawki nie mają drugiego, wbudowanego. Korzystając z Bluetooth, możemy liczyć na około 8– 10 godzin pracy, w zależności od głośności i wykorzystania audio 3D.
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Brzmienie Audeze Mobius przy płaskim ustawieniu korektora jest bardzo
zbliżone lub identyczne z Penrose. Pomimo zamkniętej konstrukcji słychać
bardzo szeroką przestrzeń, z precyzyjnym ulokowaniem dźwięków. Słuchawki
są też bardzo szczegółowe, ale neutralne, nie nadają brzmieniu własnego charakteru. Najbardziej podobają mi się w nich średnie tony, głównie za sprawą
doskonałej separacji, ale dół też brzmi dobrze. Kontrola basu jest przyzwoita,
podczas oglądania scen akcji z typową dla nich muzyką było słychać wyłącznie mocne uderzenia, które nie zagłuszały jednak pozostałych dźwięków.
Testując Audeze Penrose, miałem z nimi problem: były bardzo dobrymi
słuchawkami, które nie miały zbyt wielu gamingowych funkcji. Mobius
to bardzo zbliżona konstrukcja o podobnym brzmieniu, ale jednocześnie
skierowana do trochę innego odbiorcy. Słuchawki te najlepiej sprawdzą się
podłączone do komputera, jedynie na Windows i macOS można korzystać
ze wszystkich ich funkcji, w tym dźwięku przestrzennego. Do tego mamy
genialnie działające audio 3D, które pozwala osadzić dźwięk w konkretnym
miejscu tak, byśmy obracając głowę, mieli wrażenie, że z niego dobiega. To
właśnie te funkcje stanowią o jakości Mobius. Brzmienie też jest świetne,
ale nie najistotniejsze.

Audeze Mobius
Carbon		
•
•
•
•

Design: 4,5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 4,5/6
Wydajność: 5/6

Plusy:
• świetne symulowanie przestrzeni
• wysoka szczegółowość brzmienia
• dobre do różnych zastosowań
Minusy:
• niezbyt wygodna obsługa
przyciskami
Cena: 1699 PLN
Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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Bang & Olufsen Beoplay Portal
– luksusowe słuchawki dla graczy

Duńska firma Bang & Olufsen podbiła już serca wielu melomanów na
świecie. Swoim najnowszym produktem chce sięgnąć po sympatię
coraz liczniejszego rynku graczy.
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Bang & Olufsen Beoplay Portal to wokółuszne słuchawki bezprzewodowe, które
na pierwszy rzut oka wydają się niczym
nie różnić od innych tego typu produktów
B&O. Nic nie zdradza ich gamingowego
przeznaczenia. Nie znajdziemy tu żadnych drapieżnych kształtów, o diodach
czy całym oświetleniu RGB pulsującym
w rytm muzyki nie mówiąc. Nie, pod tym
względem słuchawki Portal to dalej ten
sam elegancki wygląd, do którego zdążyła
nas już przyzwyczaić duńska firma.
Przeznaczenie tego produktu widać za to
po pudełku. Tam w paru miejscach dojrzymy znaczek produktu firmy Microsoft
– Xbox. Beoplay Portal stworzone zostały
w edycji limitowanej głównie z myślą o tej
konsoli. Nie oznacza to jednak, że nie
będą działać z innymi urządzeniami. Słuchawki połączymy na kilka sposobów. Tradycyjnie przez Bluetooth, przez adapter

SŁUCHAWKI

145

Xbox do PC, ale także przy pomocy kabla USB-C (który może jednocześnie
ładować produkt) czy najstarszego standardu – kabla audio z wejściami
Jack. W tym momencie można by się zastanowić, jak bezprzewodowe
połączenie „połączyć” z graniem. Przecież zazwyczaj w takim przypadku
występują opóźnienia w przesyle sygnału. Otóż wspomniany adapter czy
też Bluetooth w wersji 5.1 wspierają low latency mode, które są w stanie
przesłać dźwięk bezprzewodowo praktycznie w czasie rzeczywistym.
Kolejną rzeczą, która często kojarzy się ze słuchawkami dla graczy, a której
nie uświadczymy w produkcie B&O, jest pałąk z mikrofonem. A przynajmniej nie ma tego fizycznego. Portal mają bowiem taki wirtualny pałąk
– Virtual Boom Arm. Działa on dzięki wbudowanym części nausznikowe
mikrofonom, które oprócz oczywistej funkcji ściągania naszego głosu pracują też, by wyciszyć pozostałe dźwięki otoczenia. I spełniają swoje zadania
znakomicie. Słychać nas wyraźnie i bez zakłóceń.
A reszta? Reszta to Bang & Olufsen w najlepszym wydaniu. To przede
wszystkim świetne wykonanie połączone z wysokiej jakości materiałami.
Nauszniki pokryte są skórą jagnięcą, pod którą znajduje się pianka z efektem pamięci. Miękki materiał na pałąku wykonano z kolei z bambusa.
Całość łączy ze sobą doskonałej jakości aluminium.
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W parze z wyjątkowymi materiałami idzie
także niesamowita wygoda. Przez cały czas
testów ani razu nie odczułem żadnego bólu,
spocenia czy innego dyskomfortu spowodowanego dłuższym korzystaniem ze słuchawek. Specjalnie uformowane poduszki
na pałąku mają za zadanie maksymalnie
zniwelować nacisk na górę czaszki i to rzeczywiście działa. To pierwsze słuchawki, z jakimi
miałem do czynienia, które były tak wygodne
i komfortowe w użyciu!
A dźwięk? Dźwięk jest wyśmienity. Dosłownie
można go poczuć. Nieraz miałem wrażenie,
jakbym znajdował się tuż obok artysty lub na
koncercie. To z pewnością poniekąd zasługa
wsparcia technologii Dolby Atmos. Jest
czysto, soczyście, a jak trzeba, to głęboko.
Powtórzę się – jest wyśmienicie!
Oczywiście bezprzewodowe słuchawki muszą
być zasilane baterią. Ta według producenta
w trybie gamingowym (czyli m.in. z obsługą
low latency) ma wytrzymać do 12 godz.,
a w zwykłym trybie Bluetooth z ANC – aż
dwa razy dłużej.
Słuchawkami steruje się głównie przez dotyk
aluminiowej powierzchni znajdującej się po
obu stronach nauszników. Do tego mamy
dwa dotykowe „suwaki” pod słuchawkami
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z obu stron – ten z prawej służy do zmiany
poziomu dźwięku, a ten z lewej – do ustawienia trybów ANC włącznie z trybem
własnego głosu, który wycisza otoczenie
prócz… naszego głosu.
Podsumowując, Bang & Olufsen Beoplay
Portal to luksusowy produkt stworzony
głównie z myślą o graczach. Świetne funkcje, niesamowity dźwięk, najwyższej jakości wykonanie i komfort sprawią, że długie
rozgrywki przed telewizorem czy komputerem będą samą przyjemnością.
Rynek gamingowy charakteryzuje się jeszcze jedną cechą – jest drogi. Również i pod
tym względem Beoplay Portal się wstrzelił. 2 299 PLN to już niemało. Ale w takiej
cenie każdy ich użytkownik będzie bardziej niż zadowolony!

Bang & Olufsen 			
Beoplay Portal
Producent: Bang & Olufsen
Model: Beoplay Portal
Warianty: Grey Mist, Black Anthracite,
Navy
Cena: 2 299 PLN
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Creative SXFI Air Gamer
– brzmienie takie, jak chcemy

Creative rozwija swoje portfolio urządzeń z technologią SXFI dość
powoli, jednak zawsze są to produkty dopracowane i o wyraźnym
zakresie zastosowań. Nie inaczej jest w przypadku Creative SXFI
Air Gamer, które są pierwszymi słuchawkami gamingowymi,
wykorzystującymi unikalne rozwiązania kształtowania dźwięku tej firmy.
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Dwa lata temu testowałem jedne z pierwszych nausznych słuchawek
z SXFI, czyli SXFI Air C. Pod względem konstrukcji czy listy funkcji nie były
niczym zaskakującym, ich wyjątkowość polegała na dopasowaniu brzmienia do tego, jaki kształt mają uszy i głowa użytkownika. W tym celu za
pomocą aplikacji na smartfonie wykonuje się zdjęcia uszu i głowy (pomoc
drugiej osoby jest nieodzowna), które służą do stworzenia odpowiedniego profilu dźwięku. Później profil ten wykorzystywany jest do zmiany
brzmienia słuchawek tak, aby jak najlepiej dopasowały się do nas. Brzmi
nieprawdopodobnie, ale naprawdę działa, różnica pomiędzy nieskonfigurowanymi słuchawkami a takimi z indywidualnym profilem jest słyszalna,
po konfiguracji brzmią lepiej. Nie byłem zaskoczony, gdy w aplikacji po
dwóch latach znalazłem swój stary profil, a że kształt moich uszu i głowy
nie zmienił się przez ten czas wcale, skorzystałem z niego również w SXFI
Air Gamer.
SXFI Air Gamer to na pierwszy rzut oka bardzo typowe słuchawki gamingowe. Zrobiono je z plastiku, co redukuje masę, pałąk i nauszniki pokryto
syntetyczną skórą. Rozsuwają się szeroko, przydatnym dodatkiem są
też oznaczenia stopnia wysunięcia po obu stronach pałąka. Ogólnie
jednak mocno dociskają się do większej głowy za sprawą grubych, mięsistych poduszek. Te bez problemu mieszczą całe ucho, nieźle tłumią
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część dźwięków otoczenia. Gąbki są dość sztywne, co w połączeniu
z mocnym dociskiem i dużą grubością sprawia, że po kilku godzinach
odczuwalnie grzeją w głowę. Dyskomfort czułem zazwyczaj po około 3
godzinach, co jest i tak dobrym wynikiem. Oba nauszniki mają świecące
obwódki – z poziomu aplikacji na komputerze można zmienić kolor świecenia lub je wyłączyć. W komplecie ze słuchawkami dostajemy przewód
USB-C–USB-C w porządnej izolacji, kabel mini Jack (3,5 mm), adapter
z USB-C–USB-A oraz dwa mikrofony: NanoBoom oraz CommanderMic. Ten
pierwszy jest mikroskopijnych rozmiarów, sprawdza się podczas używania
słuchawek w ruchu, drugi natomiast ma już regulowany wysięgnik, pozwalający zbliżyć go do ust, jest też znacznie lepszej jakości. Doskonale nadaje
się do grania, wystarczy cicho do niego mówić, by inni nas rozumieli.
Szkoda, że w komplecie zabrakło etui na słuchawki – są mobilne, więc taki
dodatek ma sporo sensu.

(Nauszniki) bez problemu mieszczą całe ucho, nieźle tłumią
część dźwięków otoczenia.

Wszystkie elementy sterujące trafiły na lewą słuchawkę. Mamy tu wyłącznik, przycisk przełączania źródeł oraz sterowania funkcją SXFI, gniazdo
kart microSD, mini Jack, USB-C oraz złącze mikrofonu. Ponadto panel
lewej słuchawki jest dotykowy i służy do kontrolowania odtwarzania.
Wykonywanie na nim gestów jest dość proste z uwagi na jego dużą
powierzchnię i bardzo proste ruchy, jakie odczytuje. Nie przepadam za
takim rozwiązaniem, ale tu zaimplementowano je całkiem rozsądnie.
Szkoda, że zabrakło fizycznego pokrętła głośności oraz wyłącznika mikrofonu – w słuchawkach gamingowych to już standard. Wspomniane już
gniazdo kart microSD pozwala słuchać muzyki bezpośrednio na urządzeniu – to wygodna funkcja, ale nie spodziewam się, że będzie popularna
(streaming jest jednak wygodniejszy). Słuchawki można połączyć ze źródłem dźwięku przez Bluetooth, USB-C lub mini Jack. W przypadku tego
ostatniego nie muszą być one włączone, ale nie skorzystamy też przez to
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z żadnych dodatkowych funkcji.
Warto sparować je bezprzewodowo
ze smartfonem. Nie tylko pozwoli
on na konfigurację, ale też może
być drugim źródłem dźwięku, gdy
jednocześnie są one podłączone
do konsoli lub komputera przez
USB. Funkcja ta, nazwana Gamer
Chat, wycisza lekko dźwięk gry
w momencie nawiązania połączenia przez podpięte przez Bluetooth
urządzenie. To wygodne zarówno
do odbierania telefonów, jak i do
komunikacji na sprzęcie, który
domyślnie jej nie posiada (tak jest
w przypadku Nintendo Switch).
Aby w pełni wykorzystać możliwości SXFI Air Gamer, trzeba korzystać
z nich w połączeniu z komputerem
z Windowsem lub macOS. Tylko
na nich obsługiwane są wszystkie
funkcje związane z dźwiękiem
przestrzennym. Na pozostałych
urządzeniach, czyli Switchu bądź
PlayStation, mamy jedynie dźwięk
stereo. Ponadto w przypadku PlayStation konieczne jest podłączenie
ich bezpośrednio do konsoli przewodowo, by korzystać z korekcji
dźwięku czy SXFI, podpinając się
do pada przez mini Jack, nie mamy
możliwości nawet sterowania
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głośnością. Warto też pamiętać, że USB-C w DualSense nie obsługuje urządzeń audio. Na PC oraz Macach opcji jest znacznie więcej. Do konfiguracji
słuchawek służy aplikacja SXFI Control, dostępna też na iOS i Androida.
Pozwala wybrać indywidualny profil dźwięku, ustawić korektor graficzny,
regulować oświetlenie słuchawek oraz wybrać tryb dźwięku przestrzennego (do wyboru jest stereo, 5.1 oraz 7.1). Na macOS trzeba dodatkowo
skonfigurować kontroler MIDI. Jest też opcja aktualizacji oprogramowania.
Brakuje mi w niej jedynie możliwości automatycznego włączenia profilu
korektora dźwięku w zależności od otwartej aplikacji. Nie trzeba by było
wtedy zmieniać go ręcznie w zależności od tego, co robimy. Aplikacja
działa bez zarzutu, cieszy mnie, że na macOS również jest dostępna (to nie
jest oczywiste w przypadku oprogramowania do sprzętu gamingowego).
Słuchawki pokroju SXFI Air Gamer mają sprawdzać się przede wszystkim
w grach, jednak w tym przypadku przyzwoicie sprawdzają się też podczas oglądania filmów. Nawet w trybie stereo oferują bardzo przyjemną
przestrzeń, mają też wyraźnie podbite niskie tony. Środek wypada dobrze,
choć separacja instrumentów mogłaby być większa, przy bardziej złożonych utworach dźwięk traci klarowność. Góra jest poprawna, ze sporą
ilością detali, ale przy dużej głośności przeszkadza. Podczas odsłuchu
korzystałem z płaskiego korektora graficznego i wyłącznie z trybu SXFI. Po
wyłączeniu go dźwięk wydaje mi się wręcz sztucznie spłaszczony i pozbawiony dynamiki. Brzmienie tych słuchawek oraz możliwości reprodukcji
przestrzeni czynią z nich dobry sprzęt zarówno do grania, jak i oglądania
filmów. Jeśli nie macie zbyt wysokich oczekiwań co do szczegółowości
dźwięku, to będziecie zadowoleni również z tego, jak sprawdzają się podczas odsłuchu muzyki.

Słuchawki pokroju SXFI Air Gamer mają sprawdzać się przede
wszystkim w grach, jednak w tym przypadku przyzwoicie
sprawdzają się też podczas oglądania filmów. Nawet w trybie
stereo oferują bardzo przyjemną przestrzeń, mają też wyraźnie podbite niskie tony.
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Używając SXFI Air Gamer na co dzień,
odniosłem wrażenie, że Creative chciało
dorzucić do nich wszystkie rozwiązania,
które ma aktualnie w ofercie. Wyszło
nieźle: brzmienie jest więcej niż zadowalające, a dodatkowe funkcje pokroju
odtwarzania z karty pamięci czy Gamer
Chat, a także kompatybilność z konsolami
czynią je urządzeniem bardzo uniwersalnym. Tym bardziej dziwi mnie, że zabrakło
choćby prostego, fizycznego wyłącznika
mikrofonu czy pokrętła głośności, elementów, które w gamingowych słuchawkach przydają się bardzo często.

Creative SXFI 			
Air Gamer
•
•
•
•

Design: 4,5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 4,5/6
Wydajność: 4,5/6

Plusy:
• wyraźnie słyszalna przestrzeń
• Gamer Chat się sprawdza
• oprogramowanie dostępne na
Windows i macOS
Minusy:
• brak wyłącznika mikrofonu
i fizycznego pokrętła głośności
• dość ciasne
Cena: 639 PLN
Do kupienia w: Creative

SŁUCHAWKI

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

154

EPOS H3 – jeden headset,
by wszystkimi rządzić
EPOS Audio zaprezentowało model H3 – headset przeznaczony
dla graczy, który jednak można stosować w wielu innych
sytuacjach. Jedną z jego zalet jest kompatybilność z PC, Mac,
Xbox, PS4, PS5 i Nintendo Switch.
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Konstrukcja H3 wykonana jest z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, co
pozwala mu zachować niską wagę, a to jest niezwykle istotne podczas
dłuższych sesji. Potwierdzam, że nawet wielogodzinne granie w tym headsecie nie męczy. Pomaga w tym też głęboka przestrzeń pod poduszkami,
dzięki której nasze uszy mają odpowiedni dystans od przetworników.
Wadą, dla moich dużych uszu, jest to, że poduszki nie są odpowiednio
szerokie, przez co czubek małżowiny opiera się na wnętrzu poduszki – to
oczywiście kwestia indywidualna i jeśli nie jesteście jak słoń Dumbo (czyli
jak ja), to nie będzie Wam do doskwierało. Dodam jeszcze, że fizycznie nie
sprawia mi to żadnego bólu czy dyskomfortu – po prostu czuję, że ucho
dotyka poduszki. Aha – poduszki, w razie zużycia, są wymienne, więc nie
trzeba kupować nowego headsetu.
Mikrofon w H3 jest według producenta „studyjnej jakości”. Gdybym akurat
nie miał pod ręką np. niedawno testowanego EPOS-a B20, to nie miałbym
oporów przed nagraniem choćby podcastu w tym headsecie, a na pewno
oferuje więcej, niż trzeba do streamowania czy komunikacji na Discordzie.
Bardzo wygodną funkcją jest sprzętowe wyciszenie mikrofonu po podniesieniu pałąka z nim do pionu.
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Wymienne są też wszelkie kable i przewody, a te dostarczone z H3 pozwalają na łączenie się ze wszystkim, co macie pod ręką. Jeśli jeszcze przypadkiem macie smartfona z 3,5 mm Jackiem lub nie zgubiliście jeszcze
przejściówki, to możecie również korzystać z niego na co dzień z nim.
Warto rozważyć – dla graczy korzystających z PC – wyposażenie się w firmowy dodatkowy wzmacniacz EPOS-a, oferujący również 7.1 surround,
który umożliwi łączenie się po USB zamiast analogowo. Warto zerknąć na
modele GSX 300 oraz GSX 1200 Pro. To szczególnie warto zrobić, jeśli nie
macie dobrego interfejsu audio lub karty muzycznej odpowiedniej klasy.
Korzystałem z H3 do grania i streamowania przez ponad tydzień, czekając
na reakcje widzów na temat jakości audio. Ani jedna osoba nie narzekała.
Nikt też nie zwrócił uwagi na różnicę jakości względem mojego standardowego setupu, do którego są przyzwyczajeni. Musi być więc dobrze!
Wygoda, poza uwagą o małżowinie, jest wzorowa i szczególnie miła jest
niska waga H3 względem innych modeli, z których ostatnio korzystałem
– po paru godzinach lotu może to mieć dla wielu osób znaczenie. W sumie
jedyną wadą, dla osób ceniących sobie większą wolność, jest to, że jesteśmy fizycznie związani z komputerem przewodem, ale ma to oczywiście
wiele innych zalet. Najbardziej zaskoczyły mnie dwie rzeczy – scena jest
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zaskakująco duża, większa niż tego typu słuchawki normalnie oferują, więc
daje nam poczucie większej immersji, oraz głośność, która jest zdecydowanie wyższa na tych samych nastawach (bez wprowadzania słyszalnej dystorsji), co inne headsety, dzięki czemu możemy skręcić głośność na niższą
wartość, a w razie potrzeby, mamy większy zakres pracy.
Na koniec zostaje cena – H3 kosztują 99 EUR lub 549 PLN, oficjalnie. To
nie jest wygórowana cena względem tego, co w zamian otrzymujemy i nie
mam żadnych oporów przed osobistym poleceniem tego modelu graczom,
szczególnie takim, którzy chcą mieć jeden headset dla wielu platform.
Aha – koniecznie białe! Są znacznie ładniejsze niż czarne!
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Magia mini
Miało być trudno, ale okazało się, że mam naprawdę kapitalnych
słuchaczy. Bo czemu nie? Na początku chciałem jeszcze raz
podziękować Radkowi za kapitalną robotę i błyskawiczne
sprowadzenie do mnie białego – niczym śnieżynka – HomePoda mini.
Prosto z Hiszpanii do Krakowa dotarł 26 listopada.
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Moje pierwsze wrażenia mogliście przeczytać na łamach iMagazine jeszcze tego samego dnia. Pisałem w nich m.in. o tym, że „miniak” od Apple
naprawdę zachwyca stosunkiem jakości do tego, co otrzymujemy w zamian.
C'mon! Ten inteligentny głośnik kosztuje w przeliczeniu z euro na złotówki
tyle, co pasek do Apple Watcha. Do tej pory takie posunięcia ze strony
Apple nie były normą, ale widać, że firma chce pozyskać nowych klientów,
a z racji przeznaczenia samego urządzenia – wspomóc rozwój Siri.
Obiecałem Wam pełną recenzję, ale skupię się na dwóch kwestiach. Jak
mini faktycznie gra i jak mini (genialnie) słucha.

Gra
W pierwszych wrażeniach pisałem:
„»Miniak« gra poprawnie, ma niskie tony, ale nie są one bardzo słyszalne.
Góra jest poprawna i z pewnością bardziej miękka niż u większości
konkurentów”.
Po kilku dniach codziennego używania nic się w tej opinii nie zmieniło.
Jest wręcz idealny do muzyki jazzowej, której słucham najcześciej i którą
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uwielbia nasza kotka (pozdrawiam Freję!). Doskonale radzi sobie także
w roli odbiornika podcastów, które towarzyszą nam podczas codziennych
ćwiczeń czy robienia porządków. To sprzęt stworzony do występowania
w takich rolach i właśnie dla nich chciałem, aby pojawił się w domu.
Jeśli szukacie głośnika, którego użyjecie w roli kina domowego – to nie jest
produkt dla Was. Jeśli myślicie o kupnie dwóch HomePodów mini i używaniu
ich w trybie stereo jako głośniki do TV – prawdopodobnie również to nie jest
dobry wybór. Z uwagi na dwie kwestie. Po pierwsze, „miniaki” nie mogą być
ustawione, jako domyślne wyjście dźwięku w Apple TV (pozycjonowanie produktu względem dużego HomePoda). Po drugie, choć dźwięk jest naprawdę
dobry jak na rozmiary urządzenia i słyszalny z każdej strony, to nie jest to
poziom kina domowego. Przynajmniej względem moich wymagań i preferencji. Bardziej odpowiadają mi wbudowane w dość dobry telewizor OLED
od Samsunga głośniki przestrzenne. Tutaj, jeśli na poważnie myślicie o tym,
aby HomePody pracujące w trybie stereo spełniały funkcję domyślnego wyjścia audio – polecam kupno dwóch dużych HomePodów, ponieważ to one
właśnie na to pozwolą oraz to one będą w stanie pracować w trybie Dolby
Atmos. Maciek Nowakowski zdecydował się na taki ruch i efekt jest w jego
opinii powalający. Osobiście doradzam poczekać na odświeżoną wersję
dużego HomePoda (2?), który będzie zapewne posiadał szybszy procesor.
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Na niesamowite uznanie zasługuje szybkość działania HomePoda mini.
Apple zastosowało w nim procesor S5 (ten sam, który spotkamy w Apple
Watch Series 5) i to ta zmiana czyni z tego produktu mikrokosmos. Przede
wszystkim widać to po czasie reakcji Siri, która jest w stanie zrozumieć
i zareagować – natychmiastowo – na kilka komend wydanych jedna po
drugiej, bez przestankowania. Typu: „Puść playlistę z muzyką świąteczną,
zatrzymaj playlistę, wznów odtwarzanie i udostępnij tę muzykę do sypialni
(w której znajduje się głośnik AirPlay SONOSA), a na koniec zapal światło
w kuchni”. Oczywiście to wszystko wymawiane w języku angielskim. Efekt
jest piorunujący. Po prostu. Żaden inny sprzęt Apple, posiadający – przypominam – tego samego asystenta głosowego, nie daje sobie rady z takim
zadaniem. Dlaczego?

Jeśli miałbym podać jeden powód, dla którego warto kupić
mini nawet wtedy, gdy oczekujecie jednak studyjnej jakości
audio, to będzie nim właśnie jakość mikrofonów i rola centralki urządzeń HomeKit.

Słucha
„To, co jednak robi piorunujące wrażenie, to mikrofony HomePoda mini.
Nawet gdy dwa głośniki pracują na 100% głośności, wywołanie Siri działa
perfekcyjnie! Nawet gdy – szepczemy. Niesamowite. Naprawdę, niesamowite” – pisałem zaraz po odpakowaniu „miniaka”. I szczerze to powiem Wam,
że właśnie dlatego ten produkt zmienił nasze życie. Naprawdę – zmienił.
Klaudię bardzo irytowało to, że musi krzyczeć, aby Siri wykonała proste
czynności w salonie czy kuchni, a z uwagi na fakt, że całe oświetlenie
mamy sprzęgnięte z HomeKitem – było to podwójnie irytujące. Głośniki
HomePoda mini raz na zawsze rozwiązały ten problem. Trudno w to uwierzyć, ale mini jest w stanie usłyszeć nawet szept osoby stojącej od niego
w odległości 5 metrów, podczas gdy w salonie uruchomiony jest film i głośniki studyjne na poziomie 75% ich mocy. Nie wiem jak, a jednak! To magia.
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HomePoda mini ustawiłem jako domyślną bramkę HomeKit w domu. Dlaczego? Ponieważ prędkość jego reakcji jest jakoś cztery razy szybsza niż
Apple TV 4K. Po prostu wydane do Siri lub wywołane poprzez aplikację
Home polecenia wykonywane są natychmiastowo. Jeśli miałbym podać
jeden powód, dla którego warto kupić mini nawet wtedy, gdy oczekujecie
jednak studyjnej jakości audio, to będzie nim właśnie jakość mikrofonów
i rola centralki urządzeń HomeKit.
Na koniec jeszcze krótko o funkcji Intercomu. Gdy zobaczyłem ją na prezentacji, wydawała mi się mocno naciągana i zbędna. Gdy doświadczyłem
prędkości i płynności, z jaką to wszystko działa – doceniłem po stokroć! To
kapitalne rozwiązanie dla osób mieszkających w piętrowych domach prywatnych, ale nie tylko. Czasami, zamiast krzyczeć pomiędzy zamkniętym
gabinetem a salonem, lepiej jest po prostu uruchomić Intercom i powiedzieć, co się chciało. Tak, można też zrobić sobie przerwę i podejść osobiście, ale mówię Wam – spróbujecie, pokochacie.
Podsumowując: Zamawiam kolejne i z pewnością dwa HomePody 2 generacji zawitają do naszego salonu tuż po ich światowej premierze (która,
mam nadzieję, odbędzie na wiosnę 2021 roku). Dziś to dla mnie jest już
oczywiste.
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Devialet Phantom I 108 dB
ŁUKASZ SOWIŃSKI

– udoskonalone głośniki bezprzewodowe

Stań się właścicielem jednego z najlepszych głośników bezprzewodowych
na świecie, który odtworzy muzykę za pośrednictwem Wi-Fi, AirPlay 2
i Bluetooth. Pozwól oczarować się niezwykle emocjonującemu dźwiękowi,
który możesz niemal fizycznie poczuć. Moc, czystość, precyzja, których
wcześniej nie można było usłyszeć. Odkrywaj nowe możliwości wraz
z rozwijającym się światem audio – wszystko dzięki sukcesywnie
udostępnianym bezpłatnym aktualizacjom oprogramowania.
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Głośnik bezprzewodowy, system
Hi-Fi, kino domowe, multiroom
– Devialet Phantom I 108 dB z łatwością zastępuje wszystkie obecne
urządzenia audio. Phantom I 108 dB
to dzieło nowej inżynierii. Ta wszechstronna konstrukcja to znacznie
więcej niż tylko głośnik bezprzewodowy. Dzięki niej możesz odtworzyć
całą swoją muzyczną kolekcję zgromadzoną zarówno na komputerze,
smartfonie, jak i na tablecie. Możesz
także cieszyć się dostępem do internetowych serwisów muzycznych,
takich jak Spotify, TIDAL, Deezer,
Qobuz, serwisów wideo, np. YouTube,
Netflix, a także tysięcy internetowych
stacji radiowych z całego świata.
Wszystko to poprzez łączność przewodową Ethernet lub bezprzewodową Wi-Fi lub AirPlay 2.

Nowoczesny system
stereo
Jeżeli jeden Devialet Phantom I 108
dB to za mało, dołącz drugi egzemplarz i stań się właścicielem nowoczesnego systemem stereo! Już
jeden Phantom I 108 dB zapewnia
niezwykłe emocje muzyczne, niemal niewiarygodne w odniesieniu
do tak kompaktowej konstrukcji. Ale
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z drugim egzemplarzem Phantom
I 108 dB odkryjesz całkowicie nowy
świat: jeszcze mocniejszy, jeszcze bardziej przestrzenny, jeszcze bardziej
wyjątkowy, absolutnie zachwycający.
Nie potrzebujesz już wzmacniacza,
odtwarzacza CD i kolumn głośnikowych. Dzięki systemowi Devialet
zastąpisz tradycyjny system Hi-Fi
i odkryjesz na nowo wszystkie
utwory, które słyszałeś już niezliczoną ilość razy. Teraz usłyszysz je
w pełnej krasie, z zachowaniem
maksymalnej amplitudy – od
najniższego basu o częstotliwości 14 Hz do najwyższych
tonów sięgających 27 kHz, bez
szumu tła, bez podbarwień,
bez zniekształceń, wszystko
przy mocy sięgającej 1100
W (RMS) i ciśnieniu dźwięku
na poziomie 108 dB. Jeżeli
szukasz nowoczesnego, bezkompromisowego zestawu
audio, nie możesz przejść
obojętnie obok głośnika
Phantom I 108 dB.

Niezastąpione
urządzenie
multiroom
Chcesz, aby twoja ulubiona
muzyka zabrzmiała w więcej
niż tylko jednym pomieszczeniu?
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Devialet Phantom I 108 dB jest także niezastąpionym urządzeniem multiroom. Możesz połączyć nawet do 24 egzemplarzy głóśnika Phantom
I 108 dB. Dzięki temu z łatwością stworzysz jeden z najdoskonalszych
systemów multiroom. Całością sterujesz za pomocą intuicyjnej, łatwej
w obsłudze i nowoczesnej aplikacji, która umożliwia odtwarzanie tej
samej muzyki na wszystkich urządzeniach Phantom I 108 dB znajdujących się w różnych pomieszczeniach. Po prostu muzyka bez żadnych
ograniczeń.

Nie tylko dla miłośników stereo
Jesteś fanem filmów i chcesz, aby prawdziwe kino domowe zawitało
do twojego salonu? Phantom I 108 dB jest urządzeniem, na które czekałeś. Teraz niezapomniane wrażenia sali kinowej możesz przenieść
do swojego domowego zacisza. Wystarczy włączyć Phantom I 108 dB,
aby niemal natychmiast móc rozkoszować się fantastycznymi wrażeniami towarzyszącymi filmowym projekcjom. Od teraz doznania
zarezerwowane dotychczas dla sal kinowych będą dostępne również
w twoim domu! Zaproś przyjaciół i wspólnie doświadczajcie potęgi
i mocy dźwięku, jaką oferują urządzenia Devialet. Co więcej, nawet po
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zakończeniu seansu filmowego, emocje nie muszą opaść – możecie
wspólnie rozpocząć seans muzyczny. Wystarczy, że ty lub twoi znajomi
podłączycie się do domowej sieci Wi-Fi, a w przypadku urządzeń Apple
skorzystacie z AirPlay 2, aby cieszyć się szerokim dostępem do muzyki.
Funkcjonalność Phantom I 108 dB zwiększa zgodność Roon Ready oraz
dostarczany wraz z urządzeniem pilot zdalnego sterowania.

Devialet Phantom I 108 dB jest także niezastąpionym urządzeniem multiroom. Możesz połączyć nawet do 24 egzemplarzy
głóśnika Phantom I 108 dB. Dzięki temu z łatwością stworzysz
jeden z najdoskonalszych systemów multiroom.

Nowoczesne rozwiązania techniczne
Twój Devialet Phantom I 108 dB zawsze będzie nowoczesny i zgodny
z najnowszymi rozwiązaniami. Inżynierowie Devialeta cały czas pracują
nad tym, aby każdy opracowywany przez nich model był na bieżąco
uaktualniany o najnowsze rozwiązania techniczne. Dzięki sukcesywnie
udostępnianym bezpłatnym aktualizacjom oprogramowania już nie
musisz nic robić, aby być na bieżąco z nowymi funkcjonalnościami, które
pojawiają się w sprzęcie audio. Teraz możesz mieć pewność, że urządzenie będzie niezmiennie nowoczesne przez wiele lat.
Jakie rozwiązania konstrukcyjne skrywa to niezwykłe urządzenie? Devialet Phantom I 108 dB to konstrukcja, która tworzy nową kategorię produktów audio: Implosive Sound Center (implozyjne centrum dźwięku). To
system, który całkowicie zmienia sposób słuchania muzyki, gwarantując
domownikom moc i emocje. Sercem urządzenia są opatentowane rozwiązania techniczne, które rozsławiły firmę Devialet na całym świecie:
ADH Intelligence, SAM Processing oraz HBI (Heart Bass Implosion).
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Devialet Phantom I 108 dB bazuje na
doświadczeniach zdobytych podczas blisko
10-letnich prac badawczo-rozwojowych,
w których trakcie rozwijano m.in. całą serię
Phantom. Jest to również urzeczywistnienie
niemal 100 patentów i prawdziwe dzieło
sztuki, które mimo niezwykle złożonego
wnętrza, na zewnątrz eksponuje prostotę
i wrodzoną elegancję.
Cena modelu Devialet Phantom I 108
dB (z pilotem w zestawie) w Top Hi-Fi

& Video Design to 12 999 PLN. Głośnik dostępny jest w dwóch wersjach
kolorystycznych – gold i dark chrome.
Dostępna jest szeroka gama akcesoriów, takich jak: dedykowane standy,
pokrowce czy uchwyty ścienne.
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Audio Pro G10

– lepszy głośnik smart
Po tym, jak oswoiliśmy się z inteligentnymi zegarkami, pora na
upowszechnienie się kolejnych urządzeń smart. Mały, domowy głośnik
z asystentem, zawsze gotowy na odtwarzanie, wpisuje się powoli
w wystrój mieszkań. Audio Pro ma z G10 trochę inny pomysł – chce
przenieść go w miejsca, gdzie może być wręcz niezauważalny.
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Zazwyczaj, gdy dostaję do testu nowy sprzęt, zastanawiam się, gdzie go
postawić. Nawet najmniejsze głośniki zajmują trochę miejsca, nie zawsze
jednak chcemy je poświęcić na rzecz takiego urządzenia. Audio Pro projektowało G10 z myślą o tym, by nie tylko zajmował on stosunkowo mało
przestrzeni, ale też by dało się go zamocować w niemal dowolnym miejscu.
Zastosowano w nim bowiem gwint na śrubę M6, który pozwala przykręcić
go do uchwytu ściennego bądź zaczepu do sufitowego szynoprzewodu.
Sprzymierzeńcem takiego montażu jest też waga głośnika: 1,4 kg to mniej
więcej tyle, ile ma oprawa oświetleniowa mocowana na szynie. Dzięki
temu zabiegowi G10 może na co dzień pozostawać niezauważalny, zwłaszcza że da się go obsługiwać całkowicie zdalnie. Design kojarzy się nierozerwalnie z HomePodem od Apple, ale Audio Pro wzorowało się na innym
produkcie, czyli A10 z własnego portfolio.

Audio Pro projektowało G10 z myślą o tym, by nie tylko zajmował on stosunkowo mało przestrzeni, ale też by dało się go
zamocować w niemal dowolnym miejscu.
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Urządzenie ma walcowaty kształt, boki pokryto w większości grubo tkanym materiałem, jedynie z tyłu wystaje gumowy fragment obudowy.
Umieszczono w nim gwint mocujący, poniżej jest też przycisk reset. Guma
znajduje się też na spodzie, zapewniając dobrą stabilizację na wielu
powierzchniach. Na górnym panelu dzieje się bardzo dużo: trafiło na niego
10 przycisków (jeden jest podwójny), dwa mikrofony, a także diody symbolizujące działanie Asystenta Google oraz wskazujące aktualnie wybrane
źródło dźwięku. Przyciski służą do sterowania odtwarzaniem i głośnością,
zmiany źródła, parowania przez Bluetooth, wyłączenia mikrofonów oraz
aktywacji asystenta. Oznaczenia na nich są mało kontrastowe, w słabym
świetle nie sposób dostrzec, jakie pełnią funkcje. Działają za to cicho.
Miłym dodatkiem jest wejście mini Jack – to jedyne fizyczne złącze (prócz
zasilania), G10 stawia na źródła bezprzewodowe i streaming. Głośnik
dostępny jest w dwóch kolorach, ciemnografitowym i białym.
Z racji wykorzystania Asystenta Google, a tym samym zapewnienia
zgodności z Google Home, G10 nie ma własnej aplikacji do sterowania.
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Zamiast tego korzysta z ogólnodostępnego
Google Home. Program pozwala błyskawicznie skonfigurować urządzenie oraz ustawić
podstawowe parametry dźwięku (czyli
poziom wysokich i niskich tonów, a także
ogólny poziom głośności). Ustawienia są
ubogie, brakuje zarówno bardziej zaawansowanego korektora graficznego, jak i możliwości ustawienia czasu przejścia w stan
uśpienia. G10 nie jest natomiast kompatybilny z autorskim rozwiązaniem multiroom
od Audio Pro – warto mieć to na uwadze,
planując ewentualną rozbudowę systemu.
To, że multiroom tego producenta nie jest
wspierany, nie oznacza jednak, że nie można
w ogóle korzystać z takiego rozwiązania.
Audio Pro G10 jest pierwszym głośnikiem
tej firmy, który obsługuje AirPlay 2, wspiera
też Chromecast od Google. Wi-Fi działa na
częstotliwościach 2,4 oraz 5 GHz, ponadto
ma Bluetooth, co czyni go kompatybilnym
właściwie z każdym smartfonem, tabletem
czy laptopem. Duże znaczenie ma obecność
Asystenta Google, który nie tylko pozwala
sterować innymi urządzeniami w domu (jak
choćby Roombą czy oświetleniem), ale też
umożliwia sprawdzanie, co mamy w kalendarzu, ustawienie przypomnienia czy odsłuchanie prognozy pogody.
Dzięki integracji ze Spotify i TuneIn można
wywołać odtwarzanie muzyki czy radia
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z tych źródeł. Ta ostatnia funkcja przydaje się
szczególnie wtedy, gdy głośnik stoi w naszym
domowym biurze – dzięki temu, że bardzo
dobrze brzmi podczas cichego odtwarzania,
służy mi do słuchania w tle radia. Pozostałe
funkcje smart też się zresztą przydają, możliwość wstrzymania głosowo odkurzania, gdy
ktoś dzwoni do mnie niespodziewanie na
Teams, jest nie do przecenienia. Jeśli głośnik
nie odtwarza niczego, to zasięg mikrofonów
jest spory – nawet z odległości pięciu metrów
nie trzeba podnosić głosu, by „dogadać się”
z G10. Podczas odtwarzania jest znacznie
gorzej, odległość komfortowego wywoływania
asystenta skraca się do około dwóch metrów.
Gdy głośnik nas słucha, nie ma oczywiście żadnych problemów z interpretacją poleceń.
Konstrukcja G10 nie jest zbyt skomplikowana.
Ma dwa głośniki: jeden wysokotonowy oraz
jeden średnio-niskotonowy. Wspomagają
je dwie membrany pasywne. Wzmacniacz
klasy D o mocy 52 W w zupełności wystarcza do napędzenia tego zestawu. Pomimo
cylindrycznej konstrukcji, sugerującej szeroki
rozsył dźwięku, G10 gra dość kierunkowo,
a postawiony w centrum pomieszczenia nie
nagłośni go w równym stopniu. Niemniej
jednak odpowiednio ustawiony jest bardzo dobrym źródłem dźwięku, zwłaszcza
jeśli ma służyć głównie do słuchania w tle.

174

GŁOŚNIKI

175

Brzmienie jest skupione, z wyraźnie zaznaczonym dołem i dobrą szczegółowością góry. Środek słychać trochę ciszej, mógłby mieć też więcej detali.
Wspominałem już o dobrym brzmieniu przy niskiej głośności – wraz z jej
zmniejszaniem znikają też niskie tony. O ile przy słuchaniu radia nie ma to
znaczenia, to już w odsłuchu muzyki różnica jest wyraźna. Detale pozostają
jednak wtedy na zadowalającym poziomie.
W dobie pandemii i wymuszonego nią home office inteligentny głośnik
w domu staje się jeszcze bardziej przydatny. Audio Pro G10 oprócz funkcji
inteligentnych oferuje też przyzwoitą jakość brzmienia i świetny design
– można zamocować go w miejscach, w których mało który głośnik będzie
pasował. Integracja z Google Home daje duże możliwości, a dzięki AirPlay
2 i Chromecast można komfortowo połączyć go z niemal dowolnym urządzeniem, które na co dzień służy nam za źródło dźwięku.

Audio
		
Pro G10
•
•
•
•

Design: 5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 3/6
Wydajność: 4,5/6

Plusy:
• obsługa AirPlay 2 i Chromecast
• integracja z Asystentem Google
• lekka konstrukcja, pozwalająca
montować go wszędzie
Minusy:
• słaby zasięg mikrofonów podczas odtwarzania
Cena: 1099 PLN
Do kupienia w: 			
Top Hi-Fi & Video Design
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Audio Pro Drumfire
Podstawową przewagą systemów audio nad samodzielnymi
głośnikami jest to, jak wiele zastosowań mogą mieć. Audio Pro
pozwala na współpracę większości swoich urządzeń zarówno
w parach stereo, jak i w trybie multiroom, a Drumfire jest bardzo
dobrym urządzeniem, by zacząć budować taki system.
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Idea zamknięcia w jednym urządzeniu audio kilku głośników i całej elektroniki przetwarzającej dźwięk zyskuje na popularności. Taki sprzęt jest przede
wszystkim kompaktowy i prostszy w obsłudze, zazwyczaj okazuje się też
tańszy niż osobny zakup wzmacniacza, kolumn głośnikowych, okablowania
oraz mocowań do głośników. Zapewnienie kompatybilności z innymi urządzeniami sprawia, że rozbudowa domowego audio nie wymaga pozbywania
się już posiadanego sprzętu, bo może on pozostać częścią systemu. Audio
Pro Drumfire jest właśnie takim urządzeniem: świetnie radzi sobie samodzielnie, ale jego konstrukcja powoduje, że może z powodzeniem pełnić
funkcję kolumny stereo. To dwuczęściowy zestaw audio, złożony z subwoofera oraz głośnika średnio-wysokotonowego, pełniącego funkcję jednostki
centralnej. W subwooferze umieszczono głośnik niskotonowy o średnicy
203 mm, natomiast w jednostce centralnej mamy dwa głośniki niskotonowe
o średnicy 114 mm każdy oraz dwa wysokotonowe, oba o średnicy 25 mm.
Obudowy obu jednostek mają bass reflex.
Drumfire wykonano bardzo solidnie, to jeden z najbardziej eleganckich głośników, których używałem. Pokryto go syntetyczną skórą, fronty przykryto
natomiast siatką. Na górze znalazł się gustowny, wykończony aluminium
panel sterujący i gniazdo minijack, pozostałe przełączniki i porty umieszczono z tyłu. W jednostce centralnej jest to wejście RCA, Ethernet oraz
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wyjście dźwięku do subwoofera. W subwooferze mamy natomiast przełącznik czuwania, przełącznik zmiany fazy, regulację głośności i poziomu odcięcia
częstotliwości. Można też zmienić napięcie pracy, by urządzenie działało nie
tylko na europejskim, ale i na amerykańskim rynku. Każda jednostka musi
też być zasilana osobno. Szkoda, że producent nie zdecydował się na złącze
optyczne – przydałoby się zwłaszcza w sytuacji, w której Drumfire obsługiwałby dwa przewodowe źródła dźwięku (minijack na górze traktuję tylko
jako złącze tymczasowe, z uwagi na umieszczenie go w widocznym miejscu). Projektanci Audio Pro zadbali o odpowiednie wzornictwo urządzenia
– sprzęt jest nie tylko ładny, ale dzięki prostemu wykończeniu i nielicznym
elementom ozdobnym pasuje do wielu wnętrz.

Drumfire przedkłada odtwarzanie bezprzewodowe i streaming
nad złącza fizyczne.

Nie da się ukryć, że Drumfire jest nowoczesnym sprzętem, który przedkłada
odtwarzanie bezprzewodowe i streaming nad złącza fizyczne. Dowodem
na to jest choćby górny panel sterujący, który pozwala wybrać nie tylko
połączenie przez Wi-Fi czy Bluetooth, ale też uruchomić przypisane do
czterech przycisków funkcyjnych playlisty i stacje ze Spotify. To rozwiązanie
stosowane jest też w innych urządzeniach Audio Pro i uważam, że sprawdza
się świetnie, zwłaszcza że nie trzeba sięgać po smartfona, by włączyć odtwarzanie. Panel przyciskowy pozwala też włączyć tryb parowania Bluetooth,
wstrzymać i wznowić odtwarzanie, a także regulować głośność. Korzystałem
z Drumfire, odtwarzając na nim muzykę głównie przez AirPlay i Bluetooth.
Do skonfigurowania urządzenia potrzebna jest aplikacja na smartfona,
a najważniejszym krokiem jest połączenie z siecią Wi-Fi. Drumfire obsługuje
jedynie częstotliwość 2,4 GHz, co może być problemem w sieciach jednozakresowych, działających na 5 GHz (niektóre routery nie mają możliwości
pracy na obu pasmach jednocześnie), oraz w otoczeniu wielu innych sieci,
choćby w bloku. Aplikacja jest bardzo przejrzysta, integruje kilka źródeł
dźwięku, takich jak Tidal, Spotify, TuneIn, Deezer, Qobuz czy iHeart Radio.
Nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z aplikacji każdego serwisu, tak
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jest zresztą wygodniej (aczkolwiek do szybkiego przechodzenia pomiędzy źródłami
aplikacja Audio Pro sprawdza się lepiej). Opcje
konfiguracji Drumfire są niewielkie – prócz
zmiany nazwy możemy wyregulować poziom
basów i sopranów (brak niestety bardziej rozbudowanego korektora graficznego), ustawić
timer do wyłączenia zestawu oraz włączyć
alarm. Aplikacja pokazuje też poziom sygnału
Wi-Fi, co akurat bardzo się przydaje. Możliwe
jest też w niej również skonfigurowanie Drumfire jako jednego z dwóch głośników stereo.
Choć brzmienie Drumfire oferuje znacznie
więcej niż wysoka głośność, to właśnie ona
najbardziej zapada w pamięć. Jednostka centralna ma wzmacniacz o mocy 100 W, natomiast subwoofer – 200 W. To zestaw, z którym
bardzo łatwo przesadzić, i to zarówno
z głośnością, jak i z basem, bo ten może być
potężny, nawet za bardzo (wystarczy przesadzić z regulacją za pomocą pokrętła z tyłu
obudowy). W moim salonie wystarczyło ustawienie go na około 1/3 maksymalnej głośności,
odsunąłem też Drumfire od ściany na około
40 cm, by bass reflex mógł prawidłowo działać. Zestaw doskonale sprawdza się podczas
nagłaśniania domowych imprez, bo nawet
przy dużej głośności brzmi szczegółowo. Przy
codziennym, cichszym słuchaniu również nie
sposób go nie docenić. Wysokie tony są w nim
dobre, choć brakuje im trochę szczegółowości
(słychać to dobrze w gitarowych solówkach).
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Środek bardzo mi się podoba – wyraźnie słychać poszczególne instrumenty,
a dźwięk jest mięsisty i bogaty w detale. Całkiem nieźle czuć przestrzeń,
co jest efektem zastosowania par głośników wysoko- i niskotonowych.
Bas wypada doskonale, zarówno dzięki możliwości regulacji jego poziomu
i dobremu wzmocnieniu, jak i za sprawą tego, jak różnie może brzmieć. Głośnik o dużym skoku sprawdza się wyśmienicie, generując zarówno długie
i miękkie pomruki, jak i mocne, krótkie uderzenia.
Gdybym planował budowę systemu audio i miał do nagłośnienia kilka
pokoi, pewnie długo nie zastanawiałbym się nad Drumfire. Audio Pro
stworzyło świetny, samodzielny sprzęt audio, kompatybilny ze wszystkimi
współczesnymi źródłami muzyki, a przy tym zachwycający odwzorowaniem niskich tonów. Zamknięcie go w obudowie przypominającej piecyk
gitarowy również było dobrym pomysłem – to jedno z tych urządzeń,
które kupuje się też oczami.

Audio Pro 		
Drumfire		
•
•
•
•

Design: 5,5/6
Jakość wykonania: 5,5/6
Oprogramowanie: 4/6
Wydajność: 5/6

Plusy:
• bardzo dobra jakość dźwięku
nawet przy dużej głośności
• możliwość włączenia do systemu
multiroom oraz sparowania jako
kolumny stereo
• uniwersalne wzornictwo
Minusy:
• obsługa Wi-Fi wyłącznie na częstotliwości 2,4 GHz
• brak korektora graficznego
w aplikacji
Cena: 2777 PLN
Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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Można bezprzewodowo, z klasą
i stylem – DALI OBERON C
Duńczycy znają się na dźwięku – sam doskonale to wiem, ciesząc się niemal
co wieczór od 4 lat seansami przy akompaniamencie systemu Dali Zensor.
Teraz miałem okazję przekonać się, jak wypada zupełnie nowy koncept
DALI OBERON C. W tym numerze przedstawię tylko ten zamysł, natomiast
w przyszłości podzielę się szerszymi wrażeniami na temat tego, jak to gra, działa
i spina się zarówno z muzyką, jak i filmami, sportem, a może nawet grami.
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Można powiedzieć, że żyjemy w złotych czasach dla dźwięku – podczas
prawdziwego renesansu dźwięku – po tym, jak początek XXI wieku nie
był łaskawy dla audio. Ruszyliśmy w stronę MP3, tanich słuchawek, płaskich telewizorów bez miejsca na dobre głośniki. Przyszedł czas, gdy
jakość ma znaczenie. W streamingu Apple Music oferuje rewelacyjną
jakość, moda na winyle nie mija. W streamingu wideo coraz więcej treści jest w Dolby Atmos (chociaż wciąż okrojonym do Dolby Digital+). No
i użytkownicy zaczęli zwracać uwagę na jakość sprzętu. Owszem, wciąż
wiele osób korzysta z najprostszych i najtańszych rozwiązań. Jednak
grono bardziej wymagających użytkowników poszerza się, a my w iMagazine również staramy się pokazywać różnorodne urządzenia w szerokim
przedziale cenowym i jednocześnie edukować i promować dobrą jakość
dźwięku i obrazu. To, jak słuchamy muzyki, jak doświadczamy filmów,
ma znaczenie!
W domu możemy postawić po prostu telewizor, możemy kupić jakiś
soundbar rozdawany za półdarmo wraz z ekranem, ale możemy też
postawić na sprzęt wyższej klasy. Warto zwrócić uwagę właśnie na to,
jakie soundbary oferują firmy wyspecjalizowane w produktach audio
– Denon, Dali, Polk, Bang & Olufsen i wiele innych. Pojawiają się też ciekawe koncepty kina domowego niemal bezprzewodowego, opartego
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na głośnikach multiroom od Denona czy Sonosa. Ciekawą propozycję
ma Apple ze swoimi HomePodami, choć te duże zniknęły z rynku, a te
małe wciąż nie są oficjalnie dostępne w Polsce. Pojawia się coraz więcej
głośników aktywnych, instalacyjnych. A dzięki temu każdy jest w stanie
cieszyć się dobrym dźwiękiem dopasowanym do swojego stylu życia,
do swoich wnętrz, swoich możliwości finansowych. Sposobów na to, aby
go uzyskać, jest naprawdę dużo. Czytając iMagazine, na pewno jesteście
w stanie to zauważyć, a jeśli potrzebujecie pomocy ekspertów, to warto
zajrzeć do wyspecjalizowanych sklepów audio i tam też dostaniecie rozwiązania skrojone na miarę.
Czas wrócić jednak do DALI OBERON C. Seria kolumn OBERON od
Duńczyków z miejsca stała się hitem. Teraz producent postawił na jej
aktywny wariant, a wśród nich zaprezentował niezwykle ciekawą propozycję OBERON ON-WALL C, czyli parę aktywnych głośników przeznaczonych do montażu na ścianie. I to właśnie tym konceptem się zajmiemy,
ponieważ jest to świetna propozycja do współczesnych mieszkań, alternatywa dla soundbarów i wszelkich systemów Hi-Fi.
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Kolumny OBERON ON-WALL C są aktywne, oznacza to, że potrzebujemy
do każdej z nich przewodu zasilającego i podpięcia do gniazdka. Jeśli
pomyślimy o tym na etapie projektowania wnętrza czy też remontu,
jesteśmy w stanie uzyskać fantastyczne efekty i mieć głośniki bez żadnych widocznych przewodów. Można też zastosować maskownicę lub
pokusić się o inne pomysły. Przede wszystkim jednak nie ma mowy
o ciągnięciu kabli od wzmacniacza do głośników, co ułatwia nam tę
konfigurację. Oprócz kolumn DALI oferuje bezprzewodowy przedwzmacniacz Sound HUB COMPACT. W nim znajdziemy podwójne wejście
optyczne, liniowe wejście analogowe, wejście HDMI ARC. Ponadto hub
posiada wyjście na subwoofer, a serwisowy port USB-A pozwala także na
ładowanie/zasilanie urządzeń i w ten sposób możemy chociażby podpiąć
w salonie Amazon Echo Dot czy Chromecast Audio. Jest też Bluetooth.
Szkoda trochę, że zabrakło Wi-Fi i wsparcia na przykład dla AirPlay 2.
Generalnie jednak widać, że Dali eksperymentuje i poszerza swoją
ofertę aktywnych kolumn. Myślę, że już za parę lat pojawią się w Dali lub
u innych producentów rzeczywiście sensowne, bezprzewodowe rozwiązania do tworzenia kompletnych systemów kina domowego. Na razie
jest kilka takich pozycji na rynku, ale z upływem lat powinno być ich
znacznie więcej. Do tego zmierza rynek audio.
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Ta idea jest naprawdę ciekawa, zwłaszcza w przypadku OBERON ON-WALL
C, gdy mamy głośniki, które mogą konkurować z głośnikami instalacyjnymi, a jednocześnie ze wszystkimi standardowymi kolumnami w kwestiach dźwiękowych. Nie mamy wielkiego wzmacniacza przy telewizorze,
a całość jest intuicyjna jak korzystanie z soundbara, tylko możliwości
dźwiękowe, zwłaszcza jeśli chodzi o słuchanie muzyki, są zupełnie inne.
Jak to gra w praktyce? Czy warto porównywać to właśnie do standardowych głośników, czy też soundbara? O tym już wkrótce na łamach iMagazine. Na razie zostawiam Was z samym konceptem, do zastanowienia się,
czy widzicie w swoim salonie, a może sypialni, miejsce na tak atrakcyjny
wizualnie i nietypowy pod względem konfiguracyjnym system audio.
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Samsung robi Boom! Boom! Boom!
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Power Audio MX-T70

Nóżki robią tup tup tup, a głośnik Samsunga robi Boom! Boom! Boom!
Tak mogę sparafrazować dziecięcy wierszyk. Samsung Power Audio
MX-T70 jest zabawką, ale dla dużych dzieci. To wielki sprzęt imprezowy,
który stara się zrobić sporo szumu, a przy tym zachować się z klasą. Czy
to jest możliwe? Sprawdziłem, chociaż niestety nie zrobiłem przy nim
porządnej imprezy w ogrodzie, a na to ten sprzęt najbardziej zasługuje.
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Imprezowe głośniki, czyli głośniki typu power
audio, są dostępne na rynku od wielu lat,
a obecnie przeżywają swój rozkwit. Zarówno
Polacy, jak i reszta świata, zaczęli inwestować w ogród, przestrzeń domową, a życie
towarzyskie z klubów i restauracji przeszło
na domówki. Na poparcie tej tezy mamy
przykład idealnego utworu pod test głośnika
Samsunga Power Audio MX-T70 – „Szklanki”.
Ten stał się prawdziwym hitem wiosny i lata
2021 roku. Samsung MX-T70 wielkim sprzedażowym hitem w Polsce raczej się nie stanie
z racji na swoją cenę, natomiast zdecydowanie sprzęt ma potencjał, możliwości, by
sprawić, że imprezy na naszym domowym
parkiecie czy w ogrodzie przez lata były niezapomniane i mile wspominane przez gości.
Trochę inaczej mogą widzieć to sąsiedzi.
MX-T70 to kolos, to gigantyczny sprzęt, co
czuć, zwłaszcza gdy próbujemy go wyjąć
z pudełka, a później w pojedynkę gdzieś
przenieść. Ale też trzeba pamiętać, że
podobnie sytuacja ma się z konkurentami.
Przede wszystkim fizyki nie oszukamy.
Chcemy, aby było głośno i dobrze dudniło?
Muszą być odpowiedniej wielkości przetworniki i membrany. Tu mamy 10-calowy subwoofer i łączną moc głośnika na poziomie 1500
W (RMS). Jest to więc prawdziwy gigant, także
w swojej kategorii.
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Jednocześnie trzeba przyznać, że Samsung
podszedł do swoich głośników power audio
(w ofercie jest jeszcze mniejszy MX-T50)
w sposób rozsądny, praktyczny i casualowy.
To nie jest sprzęt dla DJ-ów czy osób profesjonalnie zajmujących się nagłośnieniem
i przygotowaniem imprez. To ma być rozwiązanie plug & play, intuicyjne, dla każdego, kto
chce zrobić solidne zamieszanie dźwiękiem,
a często na co dzień do odtwarzania muzyki
korzysta tylko z telefonu. Na urządzeniu
znajdziemy kilka podstawowych przycisków,
pilot jest dość czytelny, a obsługa urządzenia
banalnie prosta. Niezależnie od tego, czy
głośnik zepniemy z odtwarzaczem przewodami, czy też Bluetooth. To duża zaleta
względem innych tego typu sprzętów, które
owszem, pozwalają bawić się muzyką, ale
przez to trudno się połapać i finalnie nie
dość, że nie wykorzystujemy ich potencjału,
to jeszcze zdarza nam się coś kliknąć. Tutaj
nie ma o to obaw.
Drugim istotnym elementem w tym względzie jest kwestia estetyki. Głośniki power
audio nie są może brzydkie, a nieco wulgarne
w swym wzornictwie. Wynika to poniekąd
z rynku docelowego, typu muzyki, jaki na nim
odtwarzamy. To nie jest sprzęt do rozkoszowania się grą Anne-Sophie Mutter. Tu ma rządzić Young Leosia, a z klasyki to co najwyżej
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możemy zapuścić „Another Brick in the Wall” Pink Floyd. Taka jest specyfika tego urządzenia i w większości głośników power audio odpowiednio
dostosowany jest do tego wygląd, często nieco odpustowy. Na szczęście
Samsung MX-T70 trochę przełamuje tę barierę i pokazuje, że można zrobić
głośnik imprezowy ze smakiem. Nie brakuje tu kolorowego podświetlania,
czerń i duże gabaryty też nie ułatwiają zachowania estetycznej formy. Jednak całościowo ten głośnik prezentuje się naprawdę dobrze i spokojnie
można go umieścić na dużym tarasie czy też w sporym salonie na czas
imprezy. Nawet możemy połączyć ze sobą 10 takich głośników. Myślę, że
jego estetyka jest na tyle ciekawa, że może być dobrą alternatywą dla
zewnętrznych głośników instalacyjnych itp., przy czym go wyciągamy jedynie na czas dużej imprezy. Głośnik jest odporny na zachlapania.
Jak gra? Tak jak obiecuje producent. Jest głośno, czysto i imprezowo. Basy
mocno słychać w trybie standardowym, ale można je jeszcze podbić.
Wyraźnie też rozróżnione jest stereo i generalnie świetnie słychać scenę
muzyczną. Raz jeszcze jednak nadmienię, że ten sprzęt ma nam pozwolić
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bawić się przy muzyce, a nie wnikać w jej detale i niuanse. Nie można mu
jednak zarzucić niedostatków w wyrazistości, głębi i czystości dźwięku,
nawet jeśli łączymy go raptem z iPhone’em po Bluetooth. Choć, zdecydowanie, jeśli będziecie robić imprezę z takim sprzętem, pomyślcie o lepszym połączeniu. Nie przetestowałem trybu karaoke, nie zrobiłem z nim
prawdziwej imprezy, więc ciężko mi podjąć taki ostateczny imprezowy
werdykt. Sądzę natomiast, że głośnik zrobiłby robotę.
To sprzęt niszowy, który na sklepowej półce nie będzie miał łatwego
życia. Przynajmniej jeśli założymy, że grupą docelową są młode osoby
nastawione na robienie imprez. Myślę, że lepiej wypadnie, gdy pomyślimy
o rezydencjach, małych barach, restauracjach, klubokawiarniach etc.
Wszędzie tam, gdzie istotna jest duża moc, estetyczny wygląd oraz prosta
obsługa, Samsung MX-T70 jest w stanie pokazać swój potencjał. I tylko
szkoda, że do kolejnego lata tak daleko.
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Głośnik jak obraz
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– recenzja kolejnego głośnika z serii IKEA SYMFONISK
we współpracy z Sonos
IKEA i Sonos – duet niezwykle udany, z jednej strony zaskakujący,
z drugiej zupełnie naturalny. Dźwięk i obraz to element naszej
codzienności, naszego lifestyle’u i sprzęt grający nie powinien od tego
odstawać. Te firmy już dobrze o tym wiedzą, a teraz wprowadziły
do oferty obraz/ramkę, będącą głośnikiem. Nowy sprzęt w ofercie
SYMFONISK już został przez nas przetestowany.
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Telewizor wyglądający jak obraz już nas nie
dziwi – Samsung The Frame od lat cieszy
się dużym uznaniem i popularnością. Natomiast aż dziw, że nikt na to nie wpadł, jeśli
chodzi o głośniki, zwłaszcza te instalacyjne.
Do czasu! Wreszcie pomysł ten wykorzystała IKEA oraz Sonos, wprowadzając na
rynek kolejny produkt z rodziny SYMFONISK. Jest to właśnie obraz z wbudowanym
głośnikiem.
W ofercie będzie wariant czarny lub biały,
a samych grafik na obrazie też ma być przynajmniej kilka do wyboru. Najlepsze jest to,
że pomysł jest banalny w swej prostocie,
a do tej pory nie doczekaliśmy się takiego
rozwiązania na rynku masowym. Oczywiście
przede wszystkim głównym wyzwaniem jest
konstrukcja dobrze grających, płaskich głośników. Czas się przekonać, jak to wypada
w produkcie IKEA i Sonos.
Rozpakowywanie nowego SYMFONISKA
z pudełka to ciekawe doświadczenie – z jednej strony to obcowanie z klasycznymi,
niemal kultowymi płaskimi paczkami IKEA.
Z drugiej daje się poczuć klimat produktów z wyższej półki w wariancie eko, jak to
jest w przypadku odpakowywania głośników Sonos. Pudełka Sonos od zawsze się
wyróżniały – solidnością czy też sprytnym
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sposobem otwierania. Tu mamy głośnik
zapakowany w brązowy papier, co jest
dobrym, ekologicznym pomysłem, a obie
firmy mocno to podkreślają w swoich wszelkich działaniach.
Wyjmujemy głośnik z pudełka i ukazuje
nam się ramka o wymiarach 40 na nieco
ponad 55 cm i grubości 5 cm. Ta grubość
(głębokość) jest więc nieco większa niż
w przypadku standardowych ramek, ale
wciąż to znacznie mniej niż typowe głośniki.
Z tyłu znajdziemy miejsce na przewody i co
ciekawe – przelotkę, dzięki której możliwe
jest połączenie dwóch głośników z jednego
gniazdka. Głośnik możemy oprzeć na szafce,
ale domyślnie ma wisieć na ścianie, do
czego przygotowano odpowiednie zaczepy,
dostępne w pudełku.
Cała konstrukcja jest atrakcyjna stylistycznie, ale jednocześnie od razu czuć, że
materiały użyte do budowy są tańsze od
tych użytych w produktach Sonosa. Przy
czym trzeba pamiętać, że to cena porównywalna do Sonos One. W USA Sonos One
i SYMFONISK wycenione są na 199 USD,
polska cena SYMFONISK nie została jeszcze
podana w momencie pisania tego tekstu,
ale powinna oscylować w granicy 999 PLN.

193

GŁOŚNIKI

194

A mamy produkt duży gabarytowo i mocno designerski, co też w jakiś
sposób tę cenę winduje.
Jeśli chodzi o konfigurację, to nie różni się ona względem pozostałych
głośników Sonos. Wykonujemy ją w aplikacji. Co więcej, głośnik wspiera
Trueplay, czyli dostosowanie dźwięku do pomieszczenia. Dodatkowo
możemy też głośnik dodać do aplikacji IKEA Home, a nawet HomeKit.
Świetne jest też to, że głośniki SYMFONISK mogą tworzyć parę, w tym
pełnić funkcję głośników tylnych dla Sonos Arc i innych systemów kina
domowego Sonos. To jest naprawdę fajny pomysł na estetyczne kino
domowe z Dolby Atmos i prawdziwym dźwiękiem przestrzennym.
Jako tylne głośniki nowa ramka na zdjęcia SYMFONISK nadaje się idealnie. Nie wiem, jak gra w parze, natomiast jako pojedynczy głośnik Wi-Fi
sprawdza się dobrze. Dźwięk jest czysty, o odpowiednim poziomie głośności w 20-metrowym pomieszczeniu. Natomiast jest on nieco płaski,
mało wyrazisty, brakuje nieco basu czy detali. To nie są te doświadczenia, jakie płyną z Sonos Move czy nawet Sonos Roam. Wciąż jednak jest
to dobra jakość dźwięku. Ewidentnie widać tu jednak konstrukcyjny
kompromis. Inne sprzęty Sonosa rozpieszczają i przyzwyczajają do świetnych brzmień, tu zabrakło tej wyrazistości dźwięków.
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Niemniej jednak SYMFONISK jest sprzętem szczególnym i wartym uwagi.
Po pierwsze jako pojedynczy głośnik, który ma się ciekawie komponować we wnętrzu lub jako nietuzinkowa para stereo. Po drugie jest idealnym rozwiązaniem do połączenia z Sonos Arc, aby stworzyć genialny
zestaw kina domowego 5.1.2 (należy pamiętać o dokupieniu subwoofera).
Dla mnie to też kolejny dowód na pomysłowość IKEA i ukazanie, że
w prostocie tkwi metoda. Niby to oczywiste, że można by wpakować głośnik do obrazu, a jakoś przez lata nikt na to nie wpadł. Dlatego myślę, że
nowy SYMFONISK znajdzie jeszcze więcej odbiorców niż głośnik-lampka
czy głośnik-półka.
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Bose Smart Speaker 500
– kompaktowe stereo
Głośniki Bose Smart są na rynku już od dwóch lat, zastąpiły one
ciekawą linię SoundTouch. Teraz Bose Smart Speaker 500 trafił do
mnie na testy i przyznam, że jest to jeszcze jeden ciekawy konkurent
na rynku domowych głośników bezprzewodowych, który wyróżnia się
kilkoma cechami na tle swoich rywali.
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Rynek domowych głośników bezprzewodowych jest bardzo duży. Oczywiście pod
hasłem „bezprzewodowy” rozumiemy łączność Wi-Fi wspomaganą czasem przez Bluetooth. Są to natomiast sprzęty do użytku
domowego, a więc zasilane stale z gniazdka
elektrycznego. Oferta jest bardzo bogata:
począwszy od Sonosa, w tym głośników
SYMFONISK stworzonych wespół z IKEA. Jest
Denon ze swoją serią Home, a do niedawna
w grze był jeszcze duży Apple HomePod. Do
wyboru są jeszcze dziesiątki innych produktów, zarówno od renomowanych producentów, jak i firm zupełnie nieznanych szerszemu
gronu odbiorców.
Wśród tych produktów jest też Bose z rodziną
Smart Speaker, gdzie do wyboru mamy
soundbary z akcesoriami, głośnik przenośny
oraz dwa głośniki Wi-Fi z serii 300 i 500. Smart
Speaker 500 jest największy z rodziny, ale
też jest jednym z mniejszych pod względem
gabarytów, w porównaniu do swoich konkurentów. Wymiarami zbliżony jest właśnie
do HomePoda, tylko „walec” został tu nieco
spłaszczony. Cenowo głośnik na pewno nie
jest tani, ale też wciąż mieści się w granicach
przyjętych właśnie przez poziom podobnych
urządzeń. Aby go mieć, trzeba uszczuplić
swoje zasoby finansowe o 1699 PLN.
To, co rzuca się w oczy i wyróżnia Bose
Smart Speaker 500, to kolorowy wyświetlacz
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umieszczony na froncie. Po co wyświetlacz w głośniku? Też się nad tym
zastanawiam. Niestety test głośnika nie dał mi tu jednoznacznej odpowiedzi. Postawiłem go na stoliku nocnym w sypialni: wyświetlanie godziny jest
przydatne, prezentacja okładek albumów działająca także bez problemu
z AirPlay 2 to świetny gadżet, ale to by było na tyle. Marnowany jest tu
potencjał tego wyświetlacza. Przydałyby się tam dodatkowe informacje.
Z drugiej strony na razie nikt nie robi tego w jakiś atrakcyjny sposób, włącznie z Google i Amazonem. Zresztą Amazon Alexa może kiedyś pojawi się
także na głośniku Bose. Na razie nasz region jest pomijany.
Najważniejsze jest to, jak głośnik brzmi. I tu Bose pokazuje pełnię atutów. Inżynierowie tworzący ten głośnik postawili sobie za zadanie stworzyć dźwięk stereo w kompaktowej obudowie. Właśnie to jest świetne,
to słychać i to jest największą przewagą głośnika Bose nad konkurencją.
Owszem, dźwięk w HomePodzie jest miły dla ucha, dobrze wypełnia
pomieszczenie, ale ewidentnie brak tego stereo. Podobnie jest w wielu
innych produktach. Tu mamy do czynienia z małym głośnikiem, z czystym,
dobrym dźwiękiem, ale co najważniejsze – dźwiękiem stereo. A to jest przy
słuchaniu zwykłej muzyki naprawdę istotne dla wrażeń i doświadczeń płynących ze słuchania.
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Po obcowaniu z Bose odczuwam braki w innych głośnikach tego typu,
które rekompensuje dopiero para głośników. To wielki atut Bose. Jeśli
ktoś ceni i zwraca uwagę na kompozycję sceny muzycznej w klasycznym
wykonaniu, to Smart Speaker powinien być pierwszym głośnikiem Wi-Fi,
na który powinien zwracać uwagę. Alternatywą jest właśnie zakup innych
urządzeń, ale dwóch sztuk. Oczywiście wtedy dostaniemy jeszcze bogatsze
efekty, jednak cena też już robi się zwykle podwójna. Kompaktowy dźwięk
stereo to właśnie Bose.
Dźwięk oraz sześć konfigurowalnych przycisków dla ulubionych stacji
radiowych – to do mnie przemawia. Gorzej jest już z aplikacją, która po
prostu jest i poza zapisaniem stacji radiowych i podstawowej konfiguracji
nie mam potrzeby z niej korzystać. Sięgam po AirPlay 2 i ten działa prawidłowo i sprawnie także z innymi głośnikami, połączonymi w ramach systemu multiroom.
Bose Sound Speaker 500 jest trochę w cieniu popularnych na rynku domowych głośników bezprzewodowych. Pokazuje jednak, że to klasa Bose
i wciąż można się wyróżnić, oferując unikalne funkcje czy nieco kontrowersyjny wygląd. A to sprawia, że dla wielu będzie najlepszym wyborem.
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Druga generacja mobilnego
głośnika od Duńczyków
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– Dali Katch G2

Dali to czołowy gracz na rynku kolumn głośnikowych w Polsce.
Duńskie głośniki cieszą się dużą popularnością i uznaniem. Jak
większość firm audio Dali nie poprzestaje na tym i rozbudowuje swoje
portfolio o soundbary czy głośniki mobilne. Katch G2 to już druga
generacja ich głośnika Bluetooth.
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Duńczycy działają na rynku audio od ponad 30 lat. Firma, bazując na
swoim doświadczeniu z kolumnami głośnikowymi, chce dostarczyć
dobre wrażenia dźwiękowe także w dowolne miejsce za sprawą bezprzewodowego, mobilnego głośnika Katch G2. Jednym z atutów tego sprzętu
jest na pewno akumulator, który wytrzyma nawet do 30 godzin ciągłego
odtwarzania. Cała konstrukcja jest solidna, a jednocześnie elegancka.
Głośnik dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych – Iron Black,
Carmel White, Chilly Blue. Ten niebieski świetnie komponuje się z najnowszym iPhone’em 12 Pro.
Dali Katch G2 korzysta z Bluetooth 5.0 i wspiera takie formaty jak apt-X,
apt-X HD oraz AAC. Do głośnika można też podłączyć też inne urządzenia dzięki wejściu analogowemu mini Jack. Dodatkowo dwa głośniki Dali
Katch G2 można połączyć w parę stereo.
W przeciwieństwie do oryginalnego głośnika Katch obudowa Dali
Katch G2 ma teraz wewnętrzną ścianę, dzielącą ją na dwie izolowane
części dla zapewnienia lepszej separacji kanałów. Dwa 21-milimetrowe
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przetworniki wysokotonowe o lekkiej
konstrukcji z miękką kopułką ożywiają
wysokie i średnie tony, a para 3,5-calowych aluminiowych przetworników
niskotonowych pracująca od około 2300
Hz zapewnia czysty i dobrze zsynchronizowany dźwięk tonów średnich i niskich.
Za napęd przetworników Dali Katch G2
odpowiedzialny jest wzmacniacz klasy D
o mocy 2 × 25 W. Do sekcji wzmacniacza
mocy podłączony został zaawansowany
procesor DSP, odpowiedzialny za wejścia
Bluetooth i analogowe. Wbudowany
w DSP przetwornik cyfrowo-analogowy
dostarcza zbalansowany sygnał stereo
do sekcji wzmacniacza. Dzięki temu
konstrukcja wzmacniacza jest prosta,
ale skuteczna, przekształcając do 95%
mocy akumulatora na moc wyjściową.
Wzmocniony sygnał audio jest przesyłany w postaci niefiltrowanej do głośnika
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niskotonowego i przez prostą zwrotnicę
do głośnika wysokotonowego.

Dali Katch G2 to po pierwsze propozycja
dla fanów duńskiej marki, doceniających
dźwięk płynący z kolumn głośnikowych
w domowym zaciszu. Nabywając Katch
G2, mogą przenieść te doświadczenia
w dowolne miejsce. Dodatkowe wrażenia
można zyskać, decydując się na zakup pary
i odtwarzanie kompletnego dźwięku stereo.
Zakup Dali Katch G2 może być też doskonałym rozpoczęciem przygody z marką Dali,
dzięki zasmakowaniu czystego dźwięku
i solidnej jakości tych produktów.
Nowy głośnik przemawia wyglądem,
dobrym dźwiękiem, bezproblemowym
połączeniem Bluetooth oraz długą
żywotnością pracy na akumulatorze.
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Sonos Roam

– jak gra najmniejszy głośnik w rodzinie?
Rodzina głośników Sonos znów się powiększyła. Od paru dni można
już zamawiać Sonos Roam, który wysyłany będzie pod koniec
kwietnia. Sam mam go u siebie od ponad tygodnia i teraz mogę
podzielić się z Wami pierwszą recenzją, choć lepszym określeniem
są wrażenia, przemyślenia i moja opinia o tym sprzęcie niż klasyczny
test. Pewne jest, że to produkt, jakiego jeszcze na rynku nie było. Czy
warto zatem zainteresować się Sonos Roam?
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Sonos Roam swoimi wymiarami przypomina
wiele głośników Bluetooth dostępnych na
rynku. Przy cenie 799 PLN jego konkurencja
jest dość ciekawa i bogata – to na przykład
Ulimate Ears Boom 3, Sony SRS-XB43B, JBL
Charge 4 czy wreszcie Beoplay P2 i A1. Tyle
że Sonos Roam wciąż jest czymś znacznie więcej niż głośnikiem Bluetooth. To
element systemu mutliroom Sonos i tak
jak pozostałe urządzenia wyposażony jest
w sieć Wi-Fi. A to oznacza chociażby, że
Sonos Roam działa bez problemu z AirPlay 2 w naszym domowym zaciszu, na
balkonie, na tarasie, w ogrodzie. Oferuje
do 10 godzin odtwarzania muzyki, ma IP67,
a nawet można na nim korzystać z Amazon
Alexa lub Asystenta Google. Z Siri na innych
naszych sprzętach możemy regulować głośność lub też wybierać muzykę.
Nowe, najmniejsze dziecko w rodzinie Sonos
jest tak samo estetycznie wykonane jak
reszta urządzeń – minimalistyczny design,
prostota. W dodatku sprzęt przychodzi
w bardzo ekologicznym pudełku. W środku
zabrakło jedynie stacji dokującej, która
sprzedawana jest oddzielnie. Szkoda, ale
z drugiej strony nawet przy Sonos Move
mam tak, że wolę go podłączyć do macowej
ładowarki niż odłożyć na miejsce w stacji
dokującej. Przy Roam zabrakło też opcji
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spięcia go w kino domowe z innymi
urządzeniami. Szkoda, bo takie minimalistyczne tylne głośniki w połączeniu z Sonos Arc i Sub byłyby naprawdę
dobrym pomysłem.

Jak gra Sonos Roam?
To najważniejsze pytanie i najważniejsza
odpowiedź. Gra dobrze, gra „sonosowo”,
czyli bez przesadnych basów, czysto,
z bogatą paletą detali. Gra wręcz nad
wyraz dobrze, jak na swoje gabaryty i nie
ma tu żadnych przekłamań nawet na
wysokim poziomie głośności. To głośnik
zdecydowanie dla odbiorców lubujących
się w muzyce i ceniących jakość dźwięku,
zwłaszcza gdy Sonos jest podłączony do
Wi-Fi i korzysta z lepszej przepustowości.
Sprzęt tarasowy numer jeden.
Sam do ogrodu wybieram Sonos Move
i głośniki zewnętrzne podłączone po
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Sons Amp. Natomiast przy mniejszych
balkonach i dla osób zabierających głośniki Bluetooth w podróże samolotowe
czy lubiących podróżować ze swoim
głośnikiem Bluetooth na wycieczki rowerowe i piesze Roam jest doskonałym
wyborem. Zwłaszcza jeśli już jesteśmy
w ekosystemie Sonos.
Roam to świetne uzupełnienie portfolio urządzeń Sonos. W 2019 r. pojawił
się Move, w 2020 Arc i teraz ten głośnik.
Myślę, że to też pierwsze poważne otwarcie do przenośnych głośników z Wi-Fi,
których na rynku praktycznie nie ma.
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WILSON One xD
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Głośnik przenośny bluetooth - idealny
Towarzysz w pracy, domu i w drodze
Wilson ONE xD to głośnik z technologią bezprzewodową Bluetooth na
pokładzie. Niezależnie od tego, czy jest używany w miejscu pracy, do
słuchania ulubionej muzyki w drodze, czy jako narzędzie motywacyjne
do treningu w terenie, zapewni mocny i dynamiczny dźwięk towarzysząc
swojemu właścicielowi dokądkolwiek się udaje, nawet jeśli jest to tylko
sąsiedni pokój jego mieszkania.
Wilson ONE xD jest wyposażony w technologię wspierającą dynamikę
basów i wysokiej jakości przetwornik z mocnym magnesem zwiększającym moc z miniaturowego głośnika. Będziesz zdumiony tym, jak wiele
wspaniałego dźwięku wydobywa się z tak przenośnego głośnika.
Wykorzystując technologię Bluetooth, przenośny głośnik Wilson ONE
xD może połączyć się i współpracować z wybranym cyfrowym asystentem głosowym. Co więcej, połączenie True Wireless oznacza, że można
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sparować dwa głośniki ONE xD tak, aby
stworzyć miniaturowy i przenośny system
stereo.
Wilson ONE xD może być Idealnym
głośnikiem dla miłośnika muzyki w niemal każdym wieku. Bardzo wytrzymały
i zgodny z normą wodoszczelności klasy
IPX5, może pochwalić się nawet 12-godzinnym czasem pracy na jednym pełnym
naładowaniu wbudowanego akumulatora.
Nie boi się deszczu i zachlapania, kurzu
i innych elementów, którymi może zaskoczyć matka natura.
Przenośny głośnik Wilson ONE xD zapewnia potężny dźwięk w obudowie na tyle
małej, że mieści się w dłoni. Urządzenie
jest wyposażone w praktyczny i elegancki
pasek, dzięki czemu można go założyć na
przegub dłoni lub przytroczyć do plecaka
i słuchać muzyki w drodze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
•

Rodzaj produktu: głośnik bezprzewodowy
Bluetooth

•

Typ: mono

•

Przetwornik: 1x 1,5” pełnozakresowy o dużej
mocy

•

Radiatory pasywne: 2

•

Pasmo przenoszenia: 60 Hz - 20 kHz

•

Efekty Dynamic Bass

•

Moc wyjściowa: 5 W (RMS)

•

Zniekształcenia THD: <1%

•

S/N: >70db

•

Prąd ładowania: 1A

•

Akumulator: 2000mAH, do 12 godzin
odtwarzania

•

Bluetooth: V4.2 A2DP1.3 AVRCP1.5, Volume Sync

•

Wejście: AUX 3.5 mm; 500mv czułość na wejściu

•

Sterowanie 4 przyciski: głośność +, głośność -,
Bluetooth, zasilanie

•

LED czerwony: ładowanie lub niski poziom
naładowania

•

LED niebieski: wskazanie statusu

•

Obudowa: ABS+TPE Double Injection, Fabric
Grill

•

Wodoszczelność: IPX5

•

Dołączone akcesoria: pasek na rękę, kabel USB,
instrukcja obsługi

•

Wymiary produktu: 97 x 81 x 36 mm

•

Waga netto: 0,35 kg

•

Głośnik jest już dostępny w cenie detalicznej
149 zł

•

Do kupienia w salonydenon.pl
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JBL Clip 4 – zawsze z Tobą
Seria JBL Clip to niebanalne głośniki Bluetooth, które wyróżniają
się wbudowanym… karabińczykiem. Seria została wprowadzona
na rynek w 2014 roku. 4. generacja tego wyjątkowego urządzenia
właśnie pojawiła się na polskim rynku. Ponieważ Clipów używam
od kilku lat, od modelu 2., bardzo się ucieszyłem, że będę mógł
przetestować ten najnowszy.
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Bardzo sobie cenię te głośniki za ich ultraprzenośność, wodoodporność i pyłoszczelność (IP67). JBL Clip 4 jest wystarczająco
wytrzymały, by zabrać go w dowolne
miejsce – na basen, na grilla, do parku,
wszędzie. Bez stresu, że się zniszczy. Absolutnym killer feature jest wbudowany klips
– stąd nazwa. Używam go notorycznie, bo
lepsze brzmienie uzyskamy, umieszczając
głośnik wyżej, gdzieś go przypinając czy
przyczepiając.
Bardzo byłem ciekaw, jak zmienił się
względem poprzednika, który jest moim
podstawowym głośnikiem na wszelkich
wyjazdach.

Wygląd
Po pierwsze JBL Clip 4 został odświeżony
wizualnie. Dotychczas wszystkie wcześniejsze modele były okrągłe. Teraz to się
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zmieniło. Wyjątkowy owalny kształt z łatwością leży w dłoni i zapewnia
bardzo bogate brzmienie, a to wszystko w kompaktowej formie. Głośnik
został pokryty tkaniną z wyrazistymi detalami – tym razem producent zdecydował się umieścić duże logo zamiast małego znaczka.

Karabińczyk
W nowym modelu karabińczyk został w pełni przeprojektowany i zintegrowany. Błyskawicznie mocuje się go teraz do toreb, pasków lub sprzączek.
Jest dużo wygodniejszy dzięki swojemu rozmiarowi. W końcu jest to element wyróżniający i warto, aby był jak najwygodniejszy w użyciu.

Bluetooth 5.1
JBL Clip 4 został wyposażony w najnowszy Bluetooth – 5.1. Tak jak poprzedników można łączyć go z drugim takim samym głośnikiem, tworząc system
stereo. Jest to bardzo wygodna funkcja, dodatkowo podnosząca jakość
dźwięku. Świetnie sprawdza się podczas imprez na świeżym powietrzu.
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Bateria
Dzięki pojemnemu akumulatorowi nie trzeba
przejmować się takimi drobiazgami jak częste ładowanie baterii. Bateria, podobnie
jak w poprzednim modelu, zapewnia do 10
godzin odtwarzania. W praktyce, podczas
tygodniowego wyjazdu, był używany codziennie wieczorem i ani razu go nie ładowałem.
Grał jako tło, nie za głośno. Ale jeśli potrzebujemy głośniej, to też nie ma problemu, potrafi
pokazać pazury… głośno i wyraźnie.

Dźwięk
Jak już jesteśmy przy dźwięku, to muszę
przyznać, że nie przypuszczałem, że będzie
aż taka różnica względem poprzednika. Clip
3 grał sporo lepiej niż Clip 2. Jednak Clip 4
względem Clip 3, to jak porównanie dwóch
różnych kategorii, rozmiarów i przede wszystkim cen urządzeń. Gra świetnie, ma bardzo
wyraźne zarówno niskie, jak i wysokie tony.
Dźwięk, jak na takie maleństwo, jest bardzo
wyraźny i szczegółowy. Jestem pod bardzo
dużym wrażeniem.

Złącza
Ostatnia różnica między Clip 4 a poprzednimi
modelami z serii to wprowadzenie złącza
USB-C i niestety rezygnacja z wejścia Jack.
Tak, wiem, to podobno przeżytek, ale często
na wyjazdach, w szczególności tam, gdzie
nie ma sieci, wyciągałem z samochodu iPoda
i podłączałem go kablem do Clipa. W Clip
2 kabel był nawet na stałe wbudowany
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w głośnik i sprytnie owinięty wokół. W Clip 3 zostało już tylko zabezpieczone przed wilgocią i pyłem gniazdo. Teraz tego już nie ma. Wbrew pozorom często tego używałem. Cóż, znak czasów.
		
		

Clip 4

Clip 3

40 mm

40 mm

5 W RMS

3,3 W RMS

100 Hz–20 kHz

120 Hz–20 kHz (-6 dB)

Stosunek sygnału
do szumu:

>85 dB

>80 dB

Typ akumulatora:

litowo-polimerowy 3,885 Wh

litowo-polimerowy 3,7 Wh

3 godziny (5 V/500 mAh)

3 godziny (5 V/600 mAh)

do 10 godzin*

do 10 godzin*

5.1

4.1

Przetwornik:
Moc wyjściowa:
Pasmo przenoszenia:

Czas ładowania
akumulatora:
Czas odtwarzania muzyki:
Wersja Bluetooth:

Profil Bluetooth:
A2DP 1.3, AVRCP 1.6
			
Wymiary
(szer. × wys. × gł.):
Waga:

A2DP v1.2, AVRCP v1.5,
HFP v1.5, HSP v1.2

86,30 × 134,50 × 46,0 mm

97 × 137 × 46,0 mm

239 g

220 g

Podsumowanie
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony nowym modelem, a przede wszystkim
dźwiękiem, jaki generuje. To jest głośnik z innej półki, niż sugeruje jego cena.
Warto go kupić, jeśli nie macie głośnika albo szukacie czegoś niewielkiego
w rozsądnych pieniądzach, bo 279 zł to jest genialna cena jak za ten produkt.
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Samsung specjalista od
soundbarów wysokiej klasy
Czy każdy potrzebuje takiego samego soundbara? Zarówno
wymagania, jak i oczekiwania są różne i to wcale nie związane stricte
z budżetem. Samsung oferuje szerokie portfolio soundbarów, my
wytypowaliśmy trzy wyjątkowo odmienne produkty z tej kategorii,
pokazując, że każdy możne znaleźć sprzęt dopasowany do swoich
potrzeb. To, że warto dokupić soundbara, jest oczywiste.
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Na każdym kroku staram się podkreślać, że współczesna telewizja (a właściwie streaming wideo) oferuje znacznie więcej niż to, co było dostępne 10 czy
15 lat temu. Dlatego tak istotne jest, aby do ulubionych treści dobrać soundbar idealnie skalibrowany z telewizorem – już nie tylko obraz, ale i dźwięk
ma znaczenie.
To nie są już kanały linearne z lektorem, którego nie da się wyłączyć, pasami
po bokach i co chwilę przerwami reklamowymi. To seriale realizowane
z wielomilionowym budżetem, to filmy trafiające na nasz duży domowy
ekran w tym samym czasie co do kin. Jakość sygnału i możliwości techniczne
nowych sprzętów audio-wideo pozwalają nam rozkoszować się tym, co przygotował dla nas reżyser i osoby odpowiedzialne za dane dzieło.
Same telewizory oferują świetny obraz, zwłaszcza topowe modele jak
ekrany Neo QLED. Ale nawet niezłe głośniki w telewizorze nie dadzą tego, co
zewnętrzny system audio. Belka grająca, czyli soundbar, to rozwiązanie, które
nie zajmuje dużo miejsca, oferuje przyzwoity dźwięk. To naturalny wybór,
biorąc pod uwagę większość naszych salonów. Zwłaszcza że soundbary po
pierwszej instalacji są niemal bezobsługowe. Pozostaje jednak pytanie: jaki
soundbar wybrać.
Portfolio samego Samsunga jest bardzo rozbudowane. Firma stara się utrzymywać szeroką gamę produktów dopasowaną do różnych potrzeb i różnych
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budżetów. Warto zwrócić uwagę na HW-Q600A – model będący złotym
środkiem – rozwiązaniem bardzo atrakcyjnie wycenionym, a jednocześnie z bogatą paletą możliwości. Jego całkowita moc to 360W. To soundbar
z bezprzewodowym subwooferem. W środku listwy grającej ukrytych jest
aż dziewięć głośników. Całość odpowiada za stworzenie systemu 3.1.2, czyli,
przekładając to na system kina domowego, mamy do dyspozycji głośniki
frontowe (lewy i prawy), głośnik centralny, subwoofer oraz dwa głośniki efektowe, skierowane ku górze, mające odbijać dźwięk od sufitu. A to oznacza,
że soundbar wspiera Dolby Atmos i DTS:X, oba systemu technologii dźwięku
obiektowego. Jeśli chcecie usłyszeć, że samolot rzeczywiście przelatuje nad
wami, krążący helikopter czy strumienie deszczu z lasów równikowych na
dokumencie to usłyszycie to tutaj.
Jednak Dolby Atmos czy ogólnie dźwięk przestrzenny jedynie z frontowych
głośników to pewien kompromis i jedynie namiastka kina domowego. Problem w tym, że taki typowy zestaw kina domowego z Dolby Atmos to przynajmniej siedem głośników, subwoofer oraz amplituner – zajmuje to dużo
miejsca, wymaga sporej ilości przewodów głośnikowych, a obsługa bywa
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skomplikowana. To fajne rozwiązania, gdy rzeczywiście tworzymy w domu
coś na wzór salki kinowej, mamy cierpliwość, miejsce i dysponujemy budżetem liczonym w minimum kilkunastu tysiącach złotych. Tymczasem można
cieszyć się dźwiękiem kinowym, dźwiękiem przestrzennym w znacznie bardziej kompaktowym formacie, z ograniczoną liczbą przewodów.
W tym celu warto skusić się na soundbar Samsunga HW-Q950A. Ten sprzęt
nie jest tani, ale to wciąż kwota poniżej 5 tys. PLN, czyli mniej niż połowy
za podstawowy system kina domowego. Natomiast finalne wrażenia będą
zbliżone, a czasem lepsze. Samo doświadczenie użytkownika, gdy sprzęt
po prostu działa, będzie sporym autem. Natomiast Samsung HW-Q950A to
system dźwięku opisywany jako 11.1.4 – oprócz belki grającej i subwoofera
mamy tu też dwa tylne głośniki, które odpowiadają zarówno za tylny surround, boczny surround, jak i dźwięk efektowy odbijający się od sufitu. Głośniki
tylne wystarczy podłączyć do gniazdek zasilania, nie ma tu ciągnięcia przewodów głośnikowych od jednostki centralnej. Soundbar wspiera też AirPlay 2,
więc użytkownicy nadgryzionego jabłka docenią bezprzewodowe przesyłanie
muzyki, nawet gdy telewizor jest wyłączony. Posiadacze sprzętu z Androidem
mogą dodatkowo korzystać z NFC do nawiązania połączenia.
HW-Q950A to kompaktowe, ale jednak kino domowe. Natomiast są osoby
zainteresowane lepszym dźwiękiem z telewizora bez tak rozbudowanych
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systemów, nieoczekujące zjawiskowych efektów. Liczy się bowiem dobry
dźwięk, namiastka przestrzenności oraz elegancka aranżacja przestrzeni.
I na to Samsung ma odpowiedź w postaci soundbara HW-S61A. To belka grająca, która w sobie ma wbudowany subwoofer. Ma stosunkowo niewielkie
gabaryty, ale przede wszystkim ze względu na swoją nieco owalną formę po
bokach oraz wykończenie stylową, przemiłą w dotyku tkaniną w gołębim
kolorze staje się czymś w rodzaju dekoracji szafki RTV, a nie „kolejnym klamotem” – jak to niestety bywa w przypadku niektórych urządzeń audio-wideo.
To kompromis, przyjemny dla uszu i oczu, przyjemny dla wrażeń w trakcie
filmowych seansów, ale też dla portfela.
Samsung nie bez przyczyny jest liderem sprzedaży telewizorów od 15 lat
oraz globalnym liderem sprzedaży soundbarów od lat siedmiu. Firma właściwie wykreowała tę kategorię produktów, sprawiła, że klienci coraz chętniej
dobierają soundbar do kupowanego telewizora. Najważniejsze jest to, że
użytkownicy rzeczywiście mają wybór, mogą znaleźć sprzęt dopasowany do
swoich wnętrz, do swoich oczekiwań czy też portfela. Soundbary Samsunga
kompatybilne są oczywiście z dowolnym telewizorem z HDMI ARC/eARC,
ale podłączając je do telewizorów Samsunga, zyskujemy więcej. Na przykład
dzięki technologii Q-Symphony wykorzystywane są też głośniki telewizora,
aby uzyskać jeszcze bardziej wszechstronny dźwięk.
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TCL RAY DANZ

– wyjątkowy soundbar z Dolby Atmos
Dolby Atmos to technologia, która naprawdę pozwala usłyszeć
fantastyczne efekty dźwiękowe w filmach, serialach i koncertach. Przy
czym sam znaczek wsparcia Dolby Atmos nie wystarczy. Potrzebny
jest dobry sprzęt, najlepiej zestaw głośników. Dla minimalistów
ciekawą propozycją jest TCL RAY DANZ TS9030 – soundbar za mniej
niż 1400 PLN.
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O TCL RAY DANZ wiele mówiło się już przed jego sklepowym debiutem.
Chiński producent zapowiadał rewolucje. Wreszcie głośnik ten został obsypany nagrodami, zdobył cenioną na rynku nagrodę EISA – od europejskiego
stowarzyszenia dziennikarzy. Słuchałem soundbara wcześniej przy okazji
premiery telewizora MiniLED TCL, a teraz wreszcie RAY DANZ dotarł do
mnie do domu. W dodatku w momencie, gdy można go kupić za mniej niż
1400 złotych. Co czyni go sprzętem bardzo przystępnym. Jeśli dodamy do
tego wsparcie dla AirPlay 2, Chromecast i właśnie Dolby Atmos cena robi się
rewelacyjna, podobnie jak design. Tylko jak to jest z tym dźwiękiem?
Technologia Dolby Atmos zadebiutowała w kinach w 2012 roku, a dwa
lata później trafiła do kina domowego. Obecnie jest niemal wszechobecna – łącznie z iPhone’ami i słuchawkami AirPods Pro. O ile dźwięk
obiektowy w AirPods Pro i AirPods Max jest słyszalny i efektowny, to na
rynku nie brakuje urządzeń jedynie posługujących się logo Dolby Atmos,
a rezultaty są mizerne. Tak jest z laptopami, telewizorami i nawet kilkoma soundbarami. Wyciśniecie dźwięku przestrzennego z wielu tego
typu urządzeń jest po prostu fizycznie niemożliwe.
I tu pojawia się TCL RAY DANZ – za połowę ceny soundbarów z Dolby Atmos,
którym też ten przestrzenny efekt jest ciężko uzyskać. Ten głośnik daje sobie
radę, w otwartych pomieszczeniach doświadczenie jest przyjemne i słyszalne.
Natomiast gdy zabrałem go do 16 metrowego pokoju z zamkniętymi drzwiami,
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typowymi ścianami efekt był rewelacyjny. Naprawdę czuć przestzeń, czuć
dźwięk obiektowy. Oczywiście tylne doświadczenia są ułomne, ale to co się
dzieje na froncie, czy nawet po bokach oraz powyżej nas jest świetne. Nie
tyle w tej klasie sprzętu, ale i właśnie półkę, czy nawet dwie wyżej. Mamy tu
niezły subwoofer i dobry system 3.0. W efekcie także treści 5.1 brzmią dobrze.
Co ważne TCL RAY DANZ dekoduje Dolby Atmos także z Dolby TrueHD i taki
format też odtwarza. Nie radzi sobie jedynie z formatami DTS. Natomiast to
raczej nie jest sprzęt dla tych, którzy będą bawić się w odtwarzacze Blu-ray. To
sprzęt dla tych, którzy kupią telewizor z średniej lub wyższej półki i chcą cieszyć się dobrym dźwiękiem z Netflixa, Apple TV+ i innych serwisów.
Uwierzcie Helikopter w Ogniu z iTunes Movies, All for Mankind z AppleTV+ czy
filmy dokumentalne z Netflix brzmią tu wyśmienicie. Odpaliłem też koncert
Hansa Zimmera – Live in Prague i też niczego tu nie brakowało. Oczywiście nie
zestawiam tego ze swoim system audio 5.1.2, ale z innymi soundbarami.
TCL RAY DANZ miesza na rynku soundbarów do 2000 złotych i nawet więcej.
To sprzęt dla tych, którzy nie myślą o tylnych głośnikach. Chcą cieszyć się
dźwiękiem na filmach, a czasem odpalić w salonie coś z Apple Music po AirPlay
2. I nawet mały, plastikowo-gumowy pilot wybaczymy temu urządzeniu biorąc
pod uwagę jego możliwości, efekty w stosunku do ceny.
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Dolby Atmos to nowe doznania
nie tylko dla kibiców – sprawdź,
co umieją soundbary Philips
Przed nami ostateczne rozstrzygnięcia podczas piłkarskich Mistrzostw
Europy. Pierwszych transmitowanych nie tylko w 4K, ale też
z dźwiękiem Dolby Atmos.
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Technologia dźwięku obiektowego to
prawdziwa zmiana zarówno w realizacji
dźwięku, jak i jego odtwarzaniu. Jeżeli
chcemy w pełni wykorzystać możliwości,
jakie oferuje nam ten format, warto wyposażyć się w sprzęt umiejący dobrze sobie
z nim radzić. A takowym jest na przykład
oferta soundbarów Philips.
Czym jest Dolby Atmos? To technologia
dźwięku obiektowego. Najpierw trafiła do
kin, później zaawansowanych systemów
kina domowego, a obecnie jest dostępna
na wielu innych urządzeniach. Dźwięk
obiektowy to zmiana w podejściu do
oferowanego brzmienia. W przeszłości
realizując warstwę audio danej produkcji,
rozdzielano ją na poszczególne kanały
– mono, stereo, 5.1. W przypadku Dolby
Atmos poszczególne dźwięki ulokowane
są w całej przestrzeni, a głośniki z odpowiednimi procesorami mają za zadanie
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przenieść te efekty audio do konkretnych warunków – sali kinowej,
naszego salonu czy też do słuchawek. W efekcie dźwięk ma być znacznie
bardziej rzeczywisty – deszcz pada z góry, a nie z boku, helikopter rzeczywiście przelatuje nad nami, a to, co dzieje się na boisku, jesteśmy w stanie
usłyszeć i realnie odnieść do konkretnej pozycji.
A ponieważ Dolby Atmos już na dobre zadomowił się w treściach dostępnych dla szerszej publiczności – czego Mistrzostwa Europy w piłce nożnej
są najlepszym przykładem, nie brakuje też seriali i filmów w serwisach streamingowych, a brzmienie Dolby Atmos na wybranych utworach muzycznych oferuje również Apple Music na Apple TV – dlatego warto pomyśleć
o zainwestowaniu w sprzęt, który zapewni nam te doznania dźwiękowe
w swoim salonie. Aby to usłyszeć i wzmocnić wrażenia z odsłuchu, warto
uzupełnić swój telewizor o soundbar.
To właśnie soundbary są najbardziej praktycznym rozwiązaniem w przypadku większości domowych warunków. Dobry sprzęt pozwala nam
usłyszeć znacznie więcej, a jednocześnie nie zajmuje dużo miejsca
i jego obsługa jest bardzo prosta. I tak jak na rynku jest wiele urządzeń,
które w teorii wspierają Dolby Atmos, to w rzeczywistości lista sprzętów
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pozwalających odczuć te wrażenia, jest już krótsza. Spośród nich warto
przyjrzeć się ofercie Philipsa, który ma całą rodzinę belek grających ze
wsparciem dla technologii Dolby Atmos.
Jeśli szukasz przystępnego cenowo soundbara z Dolby Atmos i dobrym
brzmieniem, to warto wybierać pomiędzy Philips TAB8505, Philips
TAB8805 lub Philips TAB8905. Model TAB8905 z tego trio jest najbardziej
zaawansowany i oferuje kompletne doznania dźwiękowe z układem głośników 3.1.2, natomiast dwa pozostałe modele skutecznie wirtualizująca Dolby
Atmos w układzie 2.1 lub 3.1. Oprócz belki grającej mamy tu też subwoofery,
które naprawdę potrafią dodać klimatu zarówno do transmisji meczu, jak
i filmów i seriali. Co ważne głośniki wspierają też AirPlay 2 oraz standard
DTS Play-Fi, którego Philips jest czołowym propagatorem.
Dla tych, którzy oczekują jeszcze więcej, Philips ma głośniki ze swej topowej linii Fidelio. To marka sama w sobie, ceniona przez wszystkich miłośników dobrego dźwięku. Fidelio to także ikona stylu. Modele B95 i B97
oferują wsparcie nie tylko dla Dolby Atmos, ale też DTS:X i wszelkich
pokrewnych formatów, a nawet mogą się pochwalić certyfikacją IMAX
ENHANCED.
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Model Philips Fidelio B97 to perełka w świecie soundabrów i kompaktowych systemów audio. Z powodzeniem możemy mówić o kompletnym
systemie kina domowego zamkniętym w małej obudowie. Od głównej części soundbaru można odłączyć boki i przestawić je na tył kanapy. Otrzymujemy tym samym pełne doświadczenia dźwięku 7.1.2 i to całkowicie
bez dodatkowych kabli. W tym przypadku nie ma mowy o kompromisach
w jakości dźwięku i doznaniach, jest za to wygoda i porządek w salonie.
Z kolei Philips Fidelio B95 to model zbliżony do B97, ale z konfiguracją 5.1.2
oraz bez technologii Surround-on-demand. System dzieli przetworniki na
docelowe kanały – lewy, prawy i centralny – dzięki czemu otrzymujemy
szeroką, wciągającą i wyrazistą barwę brzmienia.
Jeśli jeszcze nigdy nie słyszeliście Dolby Atmos w akcji, czas to nadrobić.
Szczególnie że odpowiedni sprzęt pozwoli nam cieszyć się takim dźwiękiem każdego dnia, w tym także podczas transmisji z rozgrywek sportowych. Atmos przenosi nasze uszy w zupełnie nowy wymiar rozrywki.
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Yamaha SR-C20A

– więcej niż wystarczający
Sonudbary są kuszącą alternatywą dla kolumn głośnikowych, które
nie dość, że zajmują więcej miejsca, to bywają też zazwyczaj droższe.
SR-C20A, będący najprostszym urządzeniem tego typu w ofercie
Yamahy, z powodzeniem zastępuje niewielki zestaw audio, a przy tym
doskonale sprawdza się podczas oglądania filmów.
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Yamaha jest jedną z niewielu firm, która niezależnie od półki cenowej
celuje w utrzymanie jak najwyższej jakości brzmienia. SR-C20A znajduje
się na samym początku listy soundbarów w portfolio firmy, co ma też
odzwierciedlenie w cenie – kosztuje około 900 zł, co jest bardzo przystępną kwotą za sprzęt tej klasy. Urządzenie jest kompaktowe, mierzy
zaledwie 60 cm długości, a tym samym zmieści się też na biurku, jeśli tylko
zechcemy podłączyć je do komputera. Wzornictwo jest proste, mam wrażenie, że Yamaha chciała zaprojektować SR-C20A tak, by pasował wszędzie. Niemal cała powierzchnia pokryta jest siatką, na dole widoczne są
diody sygnalizujące stan pracy, na górze mamy też niewielki, błyszczący
panel sterujący z zaledwie kilkoma przyciskami. Wszystkie gniazda umieszczono z tyłu, centralnie, i o ile w przypadku podłączenia do telewizora to
pożądana cecha, to osoby korzystające z soundbara z komputerem mogą
odczuć brak wyjścia słuchawkowego z przodu. Zestaw portów jest więcej
niż wystarczający: dwa wejścia optyczne, HDMI ARC oraz wejście analogowe (minijack) to aż nadto w takim urządzeniu. Soundbar ma też port
USB-A, ale dodano go wyłącznie do celów serwisowych. Rozmieszczenie
gniazd nie jest do końca przemyślane, HDMI znajduje się pod kątem, przez
co po podłączeniu kabla dostęp do jednego ze złącz optycznych staje się
utrudniony. Z soundbarem można połączyć się też przez Bluetooth. Warto
wspomnieć również o otworach przygotowanych do montażu go na ścianie, pod telewizorem. W zestawie dostajemy elementy montażowe.
Konfiguracja soundbara jest właściwie zbędna, działa natychmiast po
podłączeniu do źródła. Wszystkie niezbędne ustawienia można zmieniać
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z poziomu dołączonego pilota. Wygląda bardzo klasycznie, ma prosty
i czytelny układ, co czyni go łatwym w użytkowaniu. Górny rząd przycisków służy do wyboru źródła, kolejne dwa włączają lub wyłączają dwa
tryby specjalne odtwarzania. Pierwszy to Clear Voice, służący do podbijania
mowy. Sprawdza się przede wszystkim wieczorem, podczas cichego oglądania telewizji. Nie uratuje natomiast filmów z kiepsko nagranym dźwiękiem, więc twórczość Patryka Vegi trzeba będzie wciąż oglądać z napisami.
Drugim trybem jest Bass Extension, który nie wymaga szczególnego opisu.
Podbija bas, ale w rozsądny sposób, nie staje się on jedynym słyszalnym
brzmieniem. Kolejne przyciski przełączają główny tryb odtwarzania, czyli
sposób interpretacji dźwięku źródłowego. Do wyboru jest tryb standard,
stereo, film i gra, nie spodziewałem się, że będzie pomiędzy nimi aż taka
różnica. Czuć to nie tylko w korekcji dźwięku, ale i w przestrzeni, szczególnie podczas grania. SR-C20A nie zastąpi co prawda słuchawek w grach
sieciowych, ale oddaje kierunek, z którego dochodzi dźwięk wystarczająco
dobrze, by w rozgrywce dla pojedynczego gracza korzystać wyłącznie
z niego. Poniżej znajdują się przyciski do regulacji głośności ogólnej oraz
subwoofera. Na środku są też dwa małe przyciski do wyciszenia i regulacji
podświetlenia diod na obudowie.
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Do sterowania soundbarem można korzystać alternatywnie z aplikacji
Yamaha Sound Bar Remote na smartfonie. Wystarczy, że telefon jest
sparowany jako źródło dźwięku, by można było z jej pomocą sterować
dźwiękiem. Daje dokładnie te same możliwości, co pilot, jednak wyraźnie
sygnalizuje, które źródło jest wybrane i czy działają dodatkowe tryby
odtwarzania. Program ma przycisk do wyłączania soundbara i jest to
jedyna funkcja, która nie działa. Interfejs aplikacji jest jednak do szerokości ekranu iPhone'a Xs i przyciski są wyraźnie ucięte po prawej stronie. Nie wygląda też zbyt nowocześnie. Mimo wszystko uważam, że jest
potrzebna, zwłaszcza gdy często zmieniamy tryb odtwarzania. Korzystając z pilota, jesteśmy zdani na diody na dolnej krawędzi. Co prawda
mają opisy dotyczące źródła, ale z odległości większej niż metr są zupełnie nieczytelne. Ponadto funkcje Clear Voice i Bass Extension nie mają
własnych LED-ów i sygnalizowane są różnymi kombinacjami świecenia
pozostałych diod. Głośność prezentowana jest za pomocą diod, które
włączają się co kilka poziomów. Zdecydowanie lepiej sprawdziłby się
ukryty za siatką wyświetlacz.

Zestaw portów jest więcej niż wystarczający: dwa wejścia
optyczne, HDMI ARC oraz wejście analogowe (minijack) to aż
nadto w takim urządzeniu.

SR-C20A ma wbudowany głośnik niskotonowy o mocy 60 W, który
sprawuje się zaskakująco dobrze. Yamaha zadbała, by przy wysokiej
głośności niskie tony jedynie dopełniały brzmienie, a nie w nim dominowały. Ponadto wyposażono go też w dwa głośniki, każdy o mocy 20 W.
Podejrzewam, że to głośniki pełnozakresowe, soundbar brzmi bowiem
bardzo równo w każdym paśmie, a podbicie basu jest naturalne. Szczegółowość brzmienia robi duże wrażenie, nie spodziewałem się, że nawet
w bazowym modelu będzie słychać aż tyle detali. Oczywiście nie sposób narzekać też na szerokość sceny i separację, tu każdy dźwięk ma
swoje miejsce. SR-C20A to sprzęt głównie do filmów i grania, co wyraźnie słychać, i to nie tylko dzięki obsłudze Dolby Audio. Potrafi wypełnić
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pomieszczenie dźwiękiem, a w przypadku filmów świetnie oddaje
też wszelkiego rodzaju efekty bazujące na dużej dynamice. To w tym
momencie przydaje się regulacja poziomu głośności subwoofera, szkoda
tylko, że nie jest ona osobno zapamiętywana dla każdego trybu. Podczas
odsłuchu muzyki soundbar spisuje się dobrze, na pochwałę zasługuje
wspomniana już czystość dźwięku.
Yamaha SR-C20A to soundbar cichy, ale nie ze względu na poziom
maksymalnej głośności. Jego specyfikacja wypada dobrze, choć lista
funkcji jest stosunkowo krótka. To dobrze, bo jeśli gdzieś trzeba było
zrobić oszczędności, to właśnie tam. Dźwięk pozostaje natomiast na
bardzo wysokim poziomie, nie pozwalając wątpić w to, kto zaprojektował to urządzenie.

Yamaha		
					
SR-C20A
•
•
•
•

Design: 5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 4/6
Wydajność: 5/6

Plusy:
• bardzo czysty dźwięk
• wyraźna przestrzeń
• dwa wejścia optyczne i HDMI ARC
Minusy:
• nieczytelne sygnalizowanie
poziomu głośności i trybów pracy
Cena: 899 PLN
Do kupienia w: Top Hi-Fi & Video Design
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Creative SXFI Carrier
Firmy Creative nie trzeba nikomu przedstawiać. Każdy, kto pragnął
dobrego dźwięku z komputera PC, chciał mieć kartę sygnowaną
Creative SoundBlaster. Creative to jednak nie tylko karty dźwiękowe,
lecz cała gama produktów audio, słuchawek, adapterów, zestawów
głośnikowych. Mnie trafiła się okazja bliższego przyjrzenia się
soundbarowi z suboowooferem Creative SXFI Carrier.
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Ten sprzęt został zaprezentowany na CES 2020, a zbudowano go wspólnie z Dolby Laboratories. Obsługuje więc technologię Dolby Atmos oraz
nowość stworzoną przez Creative Super X-FI, opisywaną jako „spersonalizowany dźwięk holograficzny”. Co to takiego?
Creative stworzył aplikację, którą wykonujemy skan uszu i głowy, na
jego podstawie tworzy się profil, dzięki któremu generuje się „wirtualna
scena wielokanałowa”. Ciekawe to i brzmi trochę jak audio voodoo.
Zestaw testowy składa się z soundbara, bezprzewodowego subwoofera
i słuchawek Creative SXFI Theater. Soundbar wygląda jak większość tego
typu urządzeń: czarna „belka” z głośnikami, do powieszenia czy postawienia pod telewizorem. Wykonana jest z czarnego, błyszczącego plastiku; za czarną metalową siatką kryje głośniki. Krawędzie są lekko ścięte,
więc całe urządzenie ma kształt zbliżony do trapezu. Na górnej ścianie
znajdziemy przyciski sterujące i diody wskazujące tryb pracy. Z tyłu
– porty połączeniowe: HDMI eARC, 2 × HDMI 2.1, USB-C, złącze mini
Jack AUX in. Gdybyśmy chcieli jednak subwoofer podłączyć kablem, to
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mamy jeszcze złącze mini Jack SUB out. Jest tam również złącze USB-A,
oznaczone SXFI-out, przeznaczone dla transmitera słuchawek, będących
w zestawie. Oczywiście z tyłu znajduje się także podłączenie zasilania.
Subwoofer jest natomiast po prostu dużym, czarnym prostopadłościanem o lekko zaokrąglonych rogach. Z tyłu ma umieszczony panel z wejściem zasilania, wejściem audio, diodą sygnalizującą stan połączenia,
przyciskiem resetującym połączenie i USB do celów serwisowych.
Ostatnim elementem zestawu są słuchawki SXFI Theater. To duże
nauszne słuchawki o konstrukcji zamkniętej. Pałąk i gąbki są powleczone
imitacją skóry, słuchawki są wygodne – dwie godziny oglądania filmu
nie przyniosły dyskomfortu. Na lewej słuchawce znajdują się przyciski,
włącznik, przycisk trybu SXFI, pokrętło głośności, mute do wyciszania
dołączanego mikrofonu oraz porty USB-C (do ładowania i przesyłu
dźwięku) i mini Jack do tradycyjnego podłączenia słuchawek kablem.
W zestawie ze słuchawkami znajdziemy nadajnik ze złączem USB-A do
podłączenia do soundbara – do portu oznaczonego SXFI Out lub do
komputera czy konsoli.
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Nie można się przyczepić do wykonania całego zestawu, wszystko sprawia solidne wrażenie. Estetyką jednak zestaw Creative się nie wyróżnia
i nie należy do tych, które byśmy specjalnie chcieli eksponować.
Wszystko podłączone – to słuchamy i oglądamy. Na ekranie i w głośnikach „Interstellar”, potem „Blade Runner”, obie części. Zgodnie z przeznaczeniem włączony tryb Movie. Dźwięk, mimo że wydobywa się tylko
z dwóch źródeł, subwoofer i soundbar, sprawia wrażenie przestrzennego,
mamy poczucie podążania dźwięków za źródłami na ekranie. Wszystkie
dźwięki są zresztą bardzo wyraziste. Subwoofer potrafi zamruczeć, ale
też trochę zatrząść podłogą. Sali kinowej z pełnym system nie zastąpi,
ale efekt, jaki uzyskujemy w warunkach domowych, w pomieszczeniu
zupełnie nieprzystosowanym akustycznie, jest zdumiewający. Co więcej
– testy Creative Carrier zbiegły się z remontem u nas i jedynym miejscem, w którym mogłem je przetestować, był pokój dziecka.
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W przypadku muzyki już nie jest tak dobrze. Tradycyjne stereo brzmi trochę płasko, tzn. słychać szczegóły, ale brzmienia się trochę gdzieś zlewały.
Odniosłem też wrażenie dominacji basów, bez względu na ustawiony tryb
Music czy Superwide zwiększający panoramę pomiędzy kanałami. Przy
muzyce klasycznej miałem wrażenie uciekania wysokich tonów.
Ostatni element to słuchawki. Podłączamy nadajnik do soundbara,
włączamy tryb SXFI i zanurzamy się w dźwięk. Przy filmach, podobnie
jak w przypadku dużego zestawu, otrzymujemy efekt „wow!”. Dźwięk
zdaje się przestrzenny, jakby wydobywał się z przedmiotów na ekranie.
Niskie tony przyjemnie mruczą, nie zagłuszając pozostałych. Muzyka? Tu
znowu czegoś brakuje. Włączone SXFI w przypadku muzyki klasycznej
powoduje zlewanie się ze sobą planów dźwiękowych, uciekają szczegóły
i panorama się zmniejsza. Wyłączenie SXFI powoduje zwiększenie panoramy, a raczej powrót do przyzwoitej odległości pomiędzy kanałami, ale
jednocześnie spłaszcza bardzo dźwięk. Podobnie jak przy dużym zestawie, miałem wrażenie zbyt dużej ilości basów.

SOUNDBARY

240

Creative SXFI Carrier i słuchawki Theater SXFI to sprzęt stworzony do
nagłaśniania filmów. Dzięki obsłudze standardu Dolby Atmos i technologii SXFI najlepiej sprawdza się w takiej właśnie roli. Nie miałem okazji
przetestować zestawu w grach, ale według dokumentacji współpracuje
z konsolami i podejrzewam, że sprawi się tak samo dobrze w roli nagłośnienia Wiedźmina czy CyberPunka 2077, jak właśnie filmów. Niestety,
nagłaśnianie muzyki nie jest najmocniejszą stroną zestawu od Creative,
ale też nie do tego został on stworzony. Jeżeli jesteście audiofilami, to
nie będziecie słuchać klasyki na soundbarze, tylko porządnym zestawie
stereo. Ale do filmów ten zestaw sprawdzi się całkiem, całkiem.
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Soundbary nie tylko na Euro

– nieoczywiste soundbary, na które warto zwrócić uwagę
Przed fanami piłki nożnej miesiąc sportowych emocji. Emocje, które po
raz pierwszy w historii będą transmitowane w Polsce z dźwiękiem Dolby
Atmos. Euro dla wielu jest pretekstem do zakupu sprzętu audio i wideo.
A skoro tak, to właśnie warto pomyśleć o soundbarach. Tym razem
mamy dla was trzy bardzo oryginalne i lekko zaskakujące propozycje.
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Soundbary cieszą się rosnącą popularnością, ale wciąż wiele osób zastanawia się
nad sensownością takiego zakupu. Czy warto kupić soundbar? Zdecydowanie
tak. W większości typowych mieszkań, a nawet domów nie ma miejsca na kompletne kino domowe, w dodatku w mieszkaniu dochodzi jeszcze kwestia komfortu współmieszkańców. Dlatego naprawdę warto inwestować w fajny sprzęt
audio, ale rozsądny, taki, który pozwoli nam cieszyć się dźwiękiem, a jednocześnie nie zagraci mieszkania i nie spowoduje, że u sąsiadów szklanki będą spadać
w kredensie. Stąd właśnie moda na soundbary, które są tym dobrym kompromisem pomiędzy jakością dźwięku, wielkością a nawet ceną sprzętu.
A o dźwięk warto zadbać. W przypadku Euro i wszelkich imprez sportowych po
to, aby zyskać więcej emocji. Naprawdę to robi różnicę, gdy słyszymy jedynie
komentarz i to w bardzo płaskim wydaniu wprost z telewizora, a gdy zyskujemy
odgłosy kibiców, kopnięcia piłki, a czasem nawet przekleństwa zawodników.
Dźwięk oddziałuje na nasze zmysły podobnie jak wzrok, więc dopiero ich połączenie zapewnia komplet doświadczeń.
Warto też zwrócić uwagę na treści telewizyjne i ich ewolucje w ostatnich
latach. Produkcje serialowe to obecnie długometrażowe filmy podzielone na
odcinki, realizowane z olbrzymim rozmachem, zaangażowaniem. W efekcie
ich udźwiękowienie również stoi na wysokim poziomie. Ostatnio skończyłem dwa sezony „For All Mankind” na Apple TV+; to, jak dźwięk odgrywał
tam istotną rolę, było fantastyczne – zarówno dobór utworów, jak i efekty
dźwiękowe – wszystko było genialnie zgrane i „robiło” ten serial na równi z grą
aktorską, zdjęciami i fabułą.
Dlatego właśnie warto dbać o ten dźwięk w domu. Wybierać duże ekrany
i dobre sprzęty audio, aby móc doświadczać tego, co się ogląda. Tak jak
wybieramy salę kinową, zachwycamy się wybranymi scenami teatralnymi czy
estradami koncertowymi. Tak też powinniśmy dbać o to, z czego korzystamy
w domu podczas filmowych seansów czy sportowych emocji.
Rynek soundbarów jest niezwykle szeroki. W tym tekście postawiłem na trzy
bardzo różne sprzęty, trzy sprzęty, które może nie są dostatecznie zauważane
przez klientów, a o których warto mówić, a przede wszystkim warto je nabyć.
Nieoczywisty sprzęt może okazać się właśnie tym nietuzinkowym urządzeniem
dopasowanym do naszych indywidualnych potrzeb.
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Polk Magnifi mini – mały, ale
wariat
Duży subwoofer oraz malutki soundbar
– tak właśnie prezentuje się Polk Magnifi
mini, który obszernie opisywaliśmy w przeszłości na łamach iMagazine. Robi on
wrażenie pod względem jakości dźwięku,
przestrzenności dźwięku i swojej mocy. To
naprawdę malutki głośnik, który potrafi
nagłośnić duży salon. Ale jeszcze lepiej
sprawdzi się w mniejszym, 20-metrowym
pomieszczeniu, gdzie naprawdę nie zajmie dużo miejsca, a zapewni odpowiednie
efekty dźwiękowe.
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Polk Magnifi max SR – przestrzeń w kompaktowej
obudowie
Było mini, czas na maxi. Max to nie tylko
potężna belka grająca i subwoofer, ale też
dwa głośniki przestrzenne. Oznacza to,
że mamy w zgrabnej obudowie system
dźwięku 5.1. Co prawda brakuje tu Atmosa,
ale moc i dźwięk przestrzenny robią swoje.
Najlepszym dowodem na podkreślenie
jakości tego sprzętu jest nagroda EISA zdobyta przez soundbar.
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Denon Home Sound Bar 550 – Atmos w przyjaznym wydaniu
Najnowszy soundbar Denona jest zarazem pierwszym soundbarem w rodzinie
produktów Home, czyli następcy Heosów. Soundbar, który wygląda minimalistycznie, elegancko, a zarazem może poszczycić się świetnym dźwiękiem
w technologii Dolby Atmos i DTS:X. Wspiera AirPlay 2, obsługuje nawet pliki 192
kHz/24 bit FLAC, WAV, ALAC. Dodatkowo już wkrótce będzie można sparować
go z głośnikami Denon Home, aby te odgrywały rolę tylnych głośników efektowych oraz dołączyć bezprzewodowy subwoofer Denon DSW-1H. Tym samym
z jednego eleganckiego soundbara można zrobić okazałe kino domowe.
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Sonos Beam 2

– kompaktowy, świetny z Dolby Atmos
Sonos Beam 2 zapowiadałem w październikowym iMagazine. Teraz
spędziłem z nim już trochę czasu i mogę powiedzieć jedno – totalne
zaskoczenie. Sonos zrobił wiele, aby druga generacja była znacznie
lepsza. To usprawiedliwia wyższą cenę, a przede wszystkim pozwala
cieszyć się małym soundbarem z dużymi możliwościami.
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Dla mnie prawdziwy soundbar powinien być dwuelementowy, czyli poza
belką grającą powinniśmy mieć też subwoofer. A generalnie to jednak
jestem na co dzień użytkownikiem systemu 5.1.2 z prawdziwego zdarzenia
i taki zestaw daje dla mnie najwięcej. Dlatego też choć chwaliłem i wielokrotnie polecałem do mniejszych pokoi poprzednią generację Sonos
Beam, to wciąż uważałem za pewien spory kompromis pomiędzy rozwiązaniem kompaktowym, a wrażeniami dźwiękowymi. Beam był ważnym
produktem w historii Sonosa i ciekawą propozycją dla wielu konsumentów.
Ale teraz wchodzi Sonos Beam 2 i momentami musiałem zbierać szczękę
z ziemi. Jak ten maluch daje radę, jak sam jest w stanie świetnie zrobić
scenę audio?!
Gabaryty samego głośnika się nie zmieniły, choć pierwszą zmianę dostrzeżemy w postaci znacznie bardziej eko opakowania. Resztę zmian usłyszymy i to naprawdę jest istotne i fantastyczne. Nowy Sonos Beam oferuje
większą głębię, nieco lepszy bas i znacznie większą przestrzeń. W dodatku
wspiera Dolby Atmos i lada moment wszystkie głośniki do kina domowego
Sonos powinny obsługiwać też DTS. Efekty tych zmian słychać. Oczywiście
najbardziej na filmach w Dolby Atmos. Oglądanie seriali na Apple TV+ to
cudowne doświadczenie, zwłaszcza gdy zestawimy to z głośnikami telewizora i to nawet tego topowego.
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Generalnie Beam konkuruje ze wszystkimi soundbarami w podobnym przedziale. I choć oddaje im pola jeśli chodzi o bas z racji braku zewnetrznego
subwoofera to nadrabia to w kwestii muzyki. Nowy Beam rewelacyjnie brzmi
w momencie uruchomienia Apple Music w tym utworów Dolby Atmos.
Z Sonos Beam można stworzyć też potężny system audio z subwooferem
i tylnymi głośnikami. Tu jednak cena takiego zestawu robi się już spora
i jednak do takiego systemu wybrałbym Sonos Arc – jak szaleć to szaleć.
Natomiast ewidentnie Sonos powinien odświeżyć gamę subwooferów
i zaoferować nie jeden, a dwa produkty w tej kategorii. Tego brakuje.
Sonos Beam 2 jest sprzętem świetnym o znacznie lepszych walorach dźwiękowych niż poprzednik. W dodatku jest bardziej przystępny niż ARC i stanowi
bardzo dobrą propozycję do małych mieszkań, apartamentów i wszędzie tam
gdzie chcemy uzyskać dobry dźwięk przy zachowaniu minimalizmu.
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Sonos Arc
Niecały rok temu na łamach iMagazine napisałem, że Sonos Beam jest
„genialny” i przyznałem mu ocenę 5,5. Arc to jego większy brat, wspierający

Dolby Atmos i o wyższej cenie, ale czy warto do niego dopłacać? To
zależy…
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Co to jest?
Sonos, podobnie jak Beam, jest samodzielonym soundbarem, który można
rozszerzyć o subwoofer (Sonos Sub) oraz o dwa dodatkowe „tylne” głośniki
(np. 2 × Sonos One SL). Wspiera Amazon Aleksę i Google Assistant oraz
AirPlay 2, więc teoretycznie może pełnić dokładnie taką samą funkcję jak
Beam. W odróżnieniu od niego ma 11 głośników (8 wooferów i 3 tweetery),
zamiast 5, i przeznaczono go do telewizorów większych niż 49”. Jest sporo
większy od Beama – ma wymiary 1141,7 × 87 × 115,7 mm, czyli jest od niego
szerszy o 490,77 mm, wyższy o 47,2 mm i głębszy o 5,7 mm. (Beam ma
wymiary 651 × 68,5 × 100 mm).
Jeśli chodzi o porty, to ma złącze zwrotne HDMI ARC, aby podłączyć go
do telewizora, ale ten ostatni musi wspierać nowszy standard eARC, jeśli
chcemy wykorzystać w pełni nowy standard Dolby Atmos. Jest złącze do
optycznego audio i Ethernet, jeśli nie chcemy korzystać z Wi-Fi.
Arc, podobnie jak Beam i inne głośniki Sonosa, wspiera TruPlay, czyli
metodę kalibracji soundbara za pomocą iPhone’a, żeby rozumiał, jak
wygląda pomieszczenie, w którym jest zainstalowany i optymalnie dostarczał do niego dźwięk.
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Jak go podłączyć do telewizora?
Jak już wielokrotnie wspominałem, jedynym źródłem obrazu dla mojego
TV jest Apple TV. Obecnie korzystam z Sony KD-85XH9096, który ma
wsparcie HDMI 2.1 na dwóch z czterech portów (porty HDMI3 i HDMI4 dla
precyzji), co oznacza również wsparcie dla eARC i Dolby Atmos. Arc podłączony jest do HDMI4 i w TV skonfigurowany jest jako „zewnętrzny zestaw
audio”. Tymczasem Apple TV 4K podłączony jest do HDMI3, a dźwięk
z niego wysyłany jest do telewizora i przekazywany do Sonosa.
W przypadku starszych TV, niewspierających eARC, musielibyśmy się pogodzić z brakiem wsparcia dla Dolby Atmos (ARC nie zapewnia odpowiedniej
przepustowości dla tego standardu), a w przypadku braku ARC można jeszcze skorzystać ze złącza optycznego.
TV zatem ma Apple TV 4K podłączony do HDMI3 za pomocą kabla wspierającego HDMI 2.1 (dla Dolby Vision, Atmos itp.) i dokładnie takim samym kablem
ustanowione jest połączenie pomiędzy portem HDMI4 a Sonosem Arc.

Należy też pamiętać o prawidłowej konfiguracji Apple TV 4K, aby HDR/
Dolby Vision działał wtedy, kiedy jest dostępny, a w innych przypadkach,
żeby SDR przejmował pałeczkę.
Moja konfiguracja 85XH90 z Apple TV 4K oraz Sonosem Arc powoduje, że
mogę sterować nimi za pomocą Siri Remote lub pilota dołączonego do TV.
Do tego całość wspiera też HomeKit oraz AirPlay 2.
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Różnice względem Beama
Nie potrafiłem w pełni wykorzystać możliwości Beama, bo nie miałem
w starym TV ani złącza optycznego, ani HDMI ARC, więc skazany byłem
na przesył audio za pomocą AirPlaya. Teraz korzystam z HDMI eARC, mam
zatem pełne wsparcie dla Dolby Atmos. Samego Arca, gdy TV jest wyłączony, wykorzystuję również jako głośnik do muzyki, która rozchodzi się
po całym mieszkaniu za jego pomocą ze wsparciem trzech HomePodów
– multiroom tutaj działa znakomicie i nie mam też żadnych problemów
z brakiem synchronizacji audio pomiędzy żadnym z czterech głośników.
Arc jest, jak wspominałem, znacznie większy i ma więcej głośników, co
oznacza, że zdecydowanie bardziej wypełnia mieszkanie dźwiękiem. Może
też dzięki temu grać ciszej, przy czym trudniej określić źródło muzyki.

Arc jako soundbar do kina domowego
Głównym zadaniem soundbara jest jednak służyć jako soundbar do kina
domowego, zapewniając nam najlepsze możliwe wrażenia podczas oglądania filmów.
Dolby Atmos (i przy okazji Dolby Vision) testowałem na przykładzie filmu
„Greyhound” (Tom Hanks), dostępnego na Apple TV+. Różnica w stosunku
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do Beama jest duża. Dźwięk przestaje dochodzić do nas z rejonu „mniej
więcej pod telewizorem”, a zaczyna „z tej ściany przed nami”. Jest ogromna
różnica w separacji poszczególnych kanałów, ale osoby, które oczekują, że
będzie to grało tak dobrze, jak amplituner w konfiguracji 7.2, niestety się
zawiodą. Nie bez powodu Sonos oferuje dwa dodatkowe tylne głośniki
(One lub One SL) oraz subwoofer (Sub). W praktyce zauważyłem, że dźwięk
nie dociera tylko od przodu, ale jeden soundbar nie potrafi odwzorować
(jeszcze?) dźwięku docierającego zza naszych pleców.
Osobiście uważam, że Sub jest całkowicie zbędny dla osób, które nie
mieszkają w domku jednorodzinnym. Bas z Arca czuć bez subwoofera
i podejrzewam, że sąsiedzi również go czują – dodanie Suba zamieniłoby
mnie we wroga publicznego nr 1. Nie przepadam też za nadmiarem dźwięków niskotonowych, więc dla mnie to zbędna opcja, ale poważnie rozważyłbym dodanie dwóch Sonos One, jako tylne głośniki.
Niestety, to podnosi cenę zestawu z 3899 PLN za samego Arca, do 5397 PLN.
Konfiguracja Arc + Sub kosztuje 7298 PLN, a Arc + Sub + 2 × One SL aż 8796
PLN. Wchodzimy tutaj już w poważne kwoty, konkurujące z przyzwoitymi
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zestawami 5.1, więc warto wyznaczyć sobie zawczasu odpowiedni budżet,
aby nie przesadzić z zakupami. Zaletą systemu Sonosa jest jednak to, że
zakupy możemy sobie rozłożyć w czasie.

Soundbar zamiast 5.1
Niektórzy nie mogą zrozumieć, dlaczego zrezygnowałem z amplitunera
wysokiej klasy, wyposażonego w zestaw 5.1, na rzecz jednego „prostego”
soundbara. Rozważając swój nowy setup, brałem pod uwagę amplituner oraz 7.1. Problem był taki, że to rozwiązanie wymaga poprowadzenie
kabli oraz znalezienia miejsca na odpowiednią liczbę głośników. Mam to
wszystko niby gotowe, ale same głośniki zajmują dodatkową przestrzeń
i finalnie zdecydowałem się na absolutny minimalizm – TV + Apple TV +
soundbar. Wszystko ma oczywiście wsparcie AirPlay 2, więc gdy nie oglądamy filmów, to całość (wraz z kilkoma HomePodami) jest wykorzystywana
do streamowania muzyki z Apple Music. Dodatkową zaletą jest unikanie
problemów z tymi wszystkim standardami. Niestety, niektóre amplitunery,
telewizory i systemy audio nie chcą prawidłowo współpracować z Dolby
Vision i/lub Atmos. Robiąc tak minimalistyczny setup, praktycznie wykluczyłem problemy w tym zakresie, oszczędzając sobie nerwów.

Każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, a jak we wszystkim, również
tutaj chodzi o takie zbalansowanie wszystkich czynników, aby był to kompromis do zaakceptowania. Dla mnie jest nim mój setup, ale dla Was może
być to coś zupełnie innego.
Niestety nie miałem okazji przetestować Arca z dwoma One SL, skonfigurowanymi jako tylne głośniki. Podejrzewam, że taki zestaw byłby dla mnie
optymalny i jeśli będzie okazja, to opiszę go dla Was. Tymczasem jestem
więcej niż zadowolony z Arca, gdyż dla mnie to przede wszystkim dodatkowy głośnik dla Apple Music na co dzień, a dopiero wieczorami działa
w roli soundbara.
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Arc vs. Beam
Arc kosztuje o 2000 PLN więcej niż Beam (1899 PLN vs. 3899 PLN) i… będzie
lub nie będzie wart tej dopłaty, zależnie od Waszych oczekiwań. Arc gra
wyraźnie pełniej, głośniej (nie wykorzystuję Beama w 100%, więc to dla
mnie akurat nie jest zaletą) i zapewnia lepszą separację kanałów audio.
Przy okazji wspiera też Dolby Atmos.
Jeśli macie niewielkie oczekiwania od kina domowego i chcecie po prostu coś lepszego niż wbudowane w TV głośniki, to weźcie Beama, ale jeśli
Wasze potrzeby są większe i stać Was na dopłatę, to bierzcie Arca. Niewiele
jest obecnie na rynku soundbarów wyposażonych w AirPlay 2 i wspierających Dolby Atmos, więc wybór nie jest trudny, a zaletą Sonosa są uaktualnienia oprogramowania, wprowadzające nowe funkcje tam, gdzie jest to
możliwe oraz ich własny system multiroom, jeśli przypadkiem nie korzystacie z HomeKita.

Sonos Arc
•
•
•
•

Design: 6/6
Jakość wykonania: 6/6
Oprogramowanie: 5/6
Wydajność: 5/6
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Audio Pro A26
ŁUKASZ SOWIŃSKI

– kompaktowy system audio do telewizora
zapewniający wyśmienity dźwięk
Model Audio Pro A26 to wyjątkowo wszechstronny, stereofoniczny
zestaw kolumn podstawkowych, który został stworzony
z myślą o odtwarzaniu dźwięku z telewizora w jakości Hi-Fi oraz
strumieniowaniu muzyki z urządzeń mobilnych i serwisów online.
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Podstawkowe kolumny głośnikowe A26 to konstrukcje typu all-in-one,
które odzwierciedlają 40 lat doświadczenia firmy Audio Pro w tworzeniu
zaawansowanej inżynierii audio. Urządzenia zostały zaprojektowane tak,
aby zapewnić imponujące wrażenia brzmieniowe z telewizora, dostarczając potężniejszy i pełniejszy dźwięk niż ten, który można uzyskać z tradycyjnego soundbara.

Muzyka w prawdziwej jakości hi-fi
Głośniki A26 tworzą kompletne rozwiązanie dźwiękowe do domowej rozrywki. Dzięki łączności bezprzewodowej Bluetooth z obsługą kodeka aptX
z łatwością prześlesz do nich dźwięk wprost z urządzeń mobilnych. Możesz
także odtwarzać muzykę z serwisów on-line lub użyć wejścia analogowego,
aby przewodowo podłączyć do A26 zewnętrzne źródło dźwięku, np. gramofon lub odtwarzacz CD.

INNE

259

Strumieniowanie multiroom
Audio Pro A26 z łatwością mogą stać się częścią domowego systemu multiroom. Połącz bezprzewodowo głośniki rozlokowane w różnych pomieszczeniach w jedną lub kilka grup i odtwarzaj dźwięk w całym domu lub
w kilku pokojach jednocześnie. Wszystkimi głośnikami multiroom można
sterować w pełni niezależnie, zapewniając każdemu z domowników indywidualny dostęp do jego ulubionej muzyki.

Brzmienie dokładnie takie, jakiego oczekujesz
Kolumny mogą być także obsługiwane z smartfona lub tabletu (iOS/
Android) za pomocą bezpłatnej aplikacji Audio Pro Control, bądź też sterując głosowo z wykorzystaniem asystenta Amazon Alexa. Użytkownik może
również precyzyjnie dostroić brzmienie głośników (basy/soprany) i aktywować w aplikacji wirtualny dźwięk przestrzenny (tylko przez wejście ARC),
aby stworzyć jeszcze szerszą scenę dźwiękową podczas oglądania programów telewizyjnych i filmów.

Wygodna obsługa za pomocą pilota zdalnego
sterowania
Do modelu A26 dołączony jest również pilot zdalnego sterowania umożliwiający obsługę odtwarzania, głośności oraz przełączanie między źródłami
dźwięku. Dodatkowo wyposażony jest on również w przyciski szybkiego
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wyboru. Wystarczy przypisać do nich wybrany program radiowy lub listę
odtwarzania, aby łatwo przywołać ją po naciśnięciu tylko jednego przycisku.

HDMI z ARC
Model A26 wyposażony jest w złącze HDMI obsługujące funkcję ARC
(zwrotny kanał audio). Dzięki temu kolumny można połączyć z dowolnym
telewizorem kompatybilnym z ARC, aby przesłać dźwięk za pomocą jednego kabla, a do tego – dzięki kompatybilności z HDMI CEC – wygodnie
sterować, np. głośnością odtwarzania, korzystając z pilota zdalnego sterowania do telewizora.

Jeszcze bardziej udoskonalona konstrukcja
Bazując na bestsellerach firmy Audio Pro – modelach T14 oraz T20, nowe
kolumny A26 nie tylko zostały wzbogacone o funkcje Wi-Fi/multiroom
i połączenie ARC/TV, lecz także udoskonalone w zakresie jakości dźwięku.
Nowe wzmacniacze zapewniają potężniejsze uderzenie dźwięku, natomiast
mocniejszy procesor DSP i nowe przetworniki gwarantują jeszcze bardziej
energetyczne brzmienie.
– Nazywamy te głośniki „zabójcami soundbarów”. A26 i A36 wynoszą dźwięk z nowoczesnych telewizorów na całkowicie nowy poziom
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w porównaniu z tym, co może zaoferować standardowy soundbar. Dzięki
nim możesz uzyskać znacząco potężniejszy i pełniejszy dźwięk podczas
oglądania telewizji lub przesyłać muzykę bezpośrednio ze smartfona
i korzystać z nich jako głośników multiroom. Żadne inne kolumny głośnikowe dostępne obecnie na rynku nie są tak wszechstronne jak te – powiedział Jens Henriksen, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Audio Pro.

Cena i dostępność
Podstawkowe kolumny głośnikowe Audio Pro A26 są dostępne na Top

Hi-Fi & Video Design w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i białej
– w cenie 2149 zł za parę. Mają magnetycznie mocowane maskownice, które
można zakładać i zdejmować bez ingerowania w nieskazitelne skandynawskie wzornictwo.
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Bluesound wprowadza
nową generację popularnego
modelu NODE
Oryginalne i wielokrotnie nagradzane urządzenie high-res multiroom
do strumieniowania zyskało nowy moduł DAC, czterordzeniowy
procesor nowej generacji oraz intuicyjny panel dotykowy
z przyciskami szybkiego wyboru.
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Bluesound, producent linii utytułowanych bezprzewodowych odtwarzaczy
audio high-res multiroom, wprowadził do oferty nową generację swojego
najlepiej sprzedającego się bezprzewodowego muzycznego odtwarzacza
strumieniowego high-res multiroom NODE. Udoskonalenia obejmują nowe
konstrukcje przetworników cyfrowo-analogowych, mocniejsze procesory
oraz panele dotykowe z czujnikami zbliżeniowymi i przyciskami szybkiego
wyboru. Nowa wersja urządzenia ma łatwe do czyszczenia wykończenie
satynowe w kolorze czarnym lub białym.

NODE – bezprzewodowy strumieniowy odtwarzacz muzyczny high-res multiroom
Bluesound NODE otwiera świat strumieniowania muzyki high-res
i dźwięku multiroom, tworząc nowoczesny dodatek do istniejących systemów hi-fi lub ulubionego zestawu aktywnych kolumn głośnikowych.
Odkryj całą, kiedykolwiek nagraną muzykę dzięki dostępowi do setek
internetowych stacji radiowych, wielu strumieniowych serwisów muzycznych, a nawet własnej cyfrowej biblioteki muzycznej za pomocą kilku
stuknięć w aplikację BluOS Controller dla iOS, Android oraz komputerów
Mac lub PC.

Zaawansowane podzespoły i funkcje
NODE wyposażony jest w nowy, audiofilskiej klasy przetwornik C/A o znacznie ulepszonej wydajności, który nie tylko wspiera
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przetwarzanie audio 192 kHz/24 bity, lecz także standard MQA pozwalający
na odtwarzanie audio w jakości studyjnej. Potężne, przyjazne dla użytkownika funkcje oprogramowania, takie jak regulacja barwy i optymalizacja
zwrotnicy subwoofera, pozwalają szczegółowo dopasować ustawienia do
własnych preferencji. Swój wszechstronny charakter urządzenie zawdzięcza m.in. szeregowi wejść i wyjść cyfrowych oraz analogowych. Muzykę
do NODE można również dostarczać poprzez Wi-Fi lub Ethernet, Apple
AirPlay 2, Bluetooth aptX HD, a nawet port USB typ A, aby słuchać treści
audio z serwisów strumieniowych, radia internetowego i swojej biblioteki
muzycznej. Ponadto NODE wyposażony jest teraz w wejście HDMI eARC na
tylnym panelu, aby zwiększyć możliwości konfiguracyjne i przyszłej współpracy. Zaprojektowany tak, aby był równie komfortowy w dwukanałowym
systemie TV lub konsoli do gier, jak i w pokoju odsłuchowym dla audiofila,
NODE zapewnia wysokiej jakości wrażenia niezależnie od tego, gdzie jest
używany. Muzykę można odtwarzać poprzez system hi-fi bądź przewodowe lub bezprzewodowe słuchawki, wykorzystując złącza RCA, cyfrowe
optyczne, Bluetooth z aptX HD, Jack 3,5 mm, urządzenia Apple, a także
inne odtwarzacze Bluesound lub obsługujące BluOS.
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Współpraca z platformą multiroom BluOS
Słuchaniem muzyki w jakości bit-perfect można cieszyć się także z dala
od swojego systemu Hi-Fi z modelem NODE jako centrum systemu multiroom. Wielokrotnie nagradzana platforma BluOS może obsługiwać do
nawet 64 odtwarzaczy, wszystkie przesyłające dźwięk z 24-bitową rozdzielczością. Wraz ze wzrostem liczby marek i urządzeń wspierających platformę BluOS, NODE otwiera świat opcji odsłuchu high-res w całym domu,
czego nie potrafi żaden inny odtwarzacz.

Różnorodne opcje sterowania
Oprócz obsługi za pomocą aplikacji BluOS Controller na urządzenia smart,
głównymi funkcjami, np. odtwarzanie/pauza, przeskakiwanie pomiędzy
utworami, regulacja głośności, można zarządzać z panelu dotykowego,
poprzez asystentów głosowych, takich jak Apple Siri, Amazon Alexa
lub asystent Google, programując własnego pilota na podczerwień lub
korzystając z opcjonalnego pilota zdalnego sterowania Bluesound RC1.
Intuicyjny panel dotykowy z czujnikiem zbliżeniowym udostępnia teraz
pięć przycisków szybkiego wyboru. Zaawansowane elementy sterujące,
wliczając regulację barwy, dostępne są w aplikacji BluOS Controller.
Model NODE można także zintegrować z systemami automatyki domowej
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i sterownikami firm Lutron, Elan, RTI, Crestron oraz innymi popularnymi
systemami sterowania domem inteligentnym.
NODE – kluczowe funkcje i specyfikacja:
• 4-rdzeniowy procesor ARM Cortex A53 1,8 GHz
• Premium DAC 384 kHz/32 bity
• Wejścia HDMI eARC, optyczne i analogowe
• Funkcja AirPlay 2
• Możliwość bezprzewodowego odtwarzania muzyki BluOS
• Strumieniowanie high-res audio i muzyki MQA
• Sterowanie głosowe za pomocą Apple Siri, Amazon Alexa i Asystenta Google
• Dwuzakresowe Wi-Fi i gigabitowy Ethernet
• Dwukierunkowy Bluetooth z obsługą kodeka aptX HD
• Funkcja uczenia pilota IR, wejście IR, wyzwalacz 12 V
• Przewodowe i bezprzewodowe wyjście słuchawkowe
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• Przewodowe i bezprzewodowe wyjście subwooferowe
• Sterowanie dotykowe z przyciskami szybkiego wyboru
• Czarne lub białe wykończenie
Perspektywiczne podejście Bluesounda niezmiennie przesuwa granice
wydajności. Nowy NODE wykorzystuje potężny 4-rdzeniowy układ ARM
Cortex A53, który przetwarza dźwięk osiem razy szybciej niż poprzednie
generacje architektury Bluesound. Ten procesor nie tylko szczyci się całą
mocą i szybkością wymaganą pod kątem najnowszej i najlepszej wydajności hi-fi, lecz także dzięki niemu modele te przygotowane są na wszelkie
rozwiązania techniczne, które pojawią się w przyszłości.
– Od samego początku Bluesound dąży do zapewnienia nowoczesnego
strumieniowania high-res multiroom dla klientów, którym zależy na jakości dźwięku. Widzieliśmy, że NODE i POWERNODE szybko stały się właściwymi komponentami strumieniowymi dla wymagających miłośników
muzyki, ponieważ skupiamy się na wysokiej jakości odsłuchu i funkcjach
oprogramowania, które sprawiają, że urządzenia – wszystkie począwszy
od naszej pierwszej generacji – z biegiem czasu stają się jeszcze lepsze. Ta
najnowsza generacja kolejny już raz ustawia poprzeczkę pod względem
wydajności i wartości w swoich kategoriach – powiedział Matt Simmonds,
menadżer produktu Bluesound.
Model Bluesound NODE dostępny jest na Top Hi-Fi & Video Design
w cenie 2499 PLN.
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C 700 – nowy wzmacniacz
sieciowy firmy NAD
NAD Electronics za pośrednictwem najnowszego wzmacniacza
sieciowego C 700 kontynuuje rozwój w obrębie produktów, do których
„wystarczy dodać głośniki”. Ten wchodzący w skład serii Classic model
jest kompaktowym, nowoczesnym urządzeniem opracowanym
z myślą o streamingu audio. Może pochwalić się potężnym
układem wzmocnienia Hybrid Digital UcD, mocą 80 W na kanał
i kompatybilnością z systemem BluOS.
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Wzmacniacz sieciowy C 700 zaprojektowano z myślą o wszystkich tych, którzy poszukują emocjonujących, bezkompromisowych wrażeń słuchowych.
W solidnej, aluminiowej obudowie skrywa się potężny wzmacniacz HybridDigital UcD i odtwarzacz sieciowy, który obsługuje platformę BluOS. Intuicyjna aplikacja BluOS Controller sprawia, że odtwarzanie muzyki z biblioteki
cyfrowej lub strumieniowanie z radia internetowego oraz serwisów online,
takich jak Spotify, Tidal, Amazon Music czy Qobuz, staje się niebywale łatwe.
Wraz z modelem C 700 użytkownik może liczyć na wrażenia podobne do
cenionego wzmacniacza z serii Masters – modelu M10.

Eleganckie, nowoczesne wzornictwo
Najnowszy wzmacniacz sieciowy C 700 charakteryzuje się eleganckim,
minimalistycznym wzornictwem i wysokiej klasy materiałami, dzięki
czemu spełni wymagania również najbardziej wymagających użytkowników – zarówno pod względem brzmienia, jak i stylistyki. Nowa konstrukcja
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może pochwalić się także solidną, aluminiową obudową z gładkim, szklanym panelem przednim i pięciocalowym kolorowym ekranem o wysokiej
rozdzielczości. Prezentowane są na nim np. ustawienia systemu, okładki
albumów czy status odtwarzanego utworu.
Duży wyświetlacz, choć nie jest dotykowy, ułatwia szybką i wygodną konfigurację urządzenia. Istotnym atutem C 700 jest też możliwość „uczenia się”
poleceń standardowego pilota zdalnego sterowania, np. do telewizora.
– C 700 stanowi wyjątkową wartość dla tych, którzy poszukują nowoczesnego i łatwego w obsłudze samodzielnego systemu muzycznego. Odkąd
NAD wprowadził legendarny wzmacniacz zintegrowany 3020 w 1978 roku,
marka NAD jest znana ze swojej wartości, wydajności i innowacyjności.
Dzięki wzmacniaczowi sieciowemu C 700 z BluOS, NAD uaktualnił tę tradycję na potrzeby ery strumieniowania – wyjaśnił Cas Oostvogel, product
manager w NAD Electronics.

Sprawdzona technologia
Wydajna konstrukcja wzmacniacz UcD wyróżnia się ultraniskim poziomem szumów i zniekształceń w całym zakresie przetwarzanych częstotliwości, niezależnie od impedancji podłączonych do wzmacniacza
kolumn głośnikowych. Dzięki autorskiej technologii HybridDigital UcD
model C 700 jest w stanie zapewnić 2 x 80 W mocy ciągłej i 2 x 120
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W mocy chwilowej. Tym samym urządzenie może bez trudu wysterować
większość kolumn głośnikowych.

Dodaj tylko głośniki
Śmiało można powiedzieć, że C 700 ma wszystko, co jest potrzebne
do odtwarzania muzyki – wystarczy do niego podłączyć jedynie głośniki. Znajdujące się na tylnym panelu gniazdo USB obsłuży np. dysk
zewnętrzny, natomiast poprzez intuicyjną aplikację BluOs Controller
możesz odtwarzać muzykę z rozmaitych serwisów streamingowych lub
radia internetowego. Aplikacja pozwala także na skonfigurowanie odpowiedniego sygnału między subwooferem a głośnikami głównymi.

C 700 wyposażony został w wyjście na subwoofer oraz dwie pary wejść
analogowych RCA, jak również koaksjalne i optyczne wejścia cyfrowe do
podłączenia konsoli do gier, odtwarzacza płyt CD lub innych komponentów. Znajdziemy też port HDMI z eARC do podłączenia telewizora. Tym
samym głośność regulować można nie tylko poprzez aplikację BluOS
Controller, ale także za pośrednictwem pilota do TV. Dwukierunkowy Bluetooth z obsługą kodeka aptX zapewnia komfortowe słuchanie muzyki np.
za pomocą bezprzewodowych słuchawek oraz umożliwia strumieniowe
przesyłanie dźwięku z dowolnego urządzenia obsługującego ten standard
komunikacji bezprzewodowej.

Główne cechy wzmacniacza sieciowego NAD C 700:
• Wzmocnienie HybridDigital UcD
• Moc ciągła: 80 W na kanał przy 8/4 omach
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• Moc chwilowa: 120 W na kanał
• 5-calowy kolorowy ekran wysokiej rozdzielczości, wyświetlający okładki
albumów, postęp odtwarzania utworów i ustawienia systemu
• Solidna aluminiowa obudowa i szklany panel przedni
• Współpraca z intuicyjną aplikacją BluOS Controller dla systemów
Android, iOS, macOS i Windows
• Streaming multiroom BluOS z obsługą do 63 stref
• Dźwięk wysokiej rozdzielczości (24-bity/192 Hz)
• Dekodowanie i renderowanie w standardzie MQA
• Bezstratne i wysokiej rozdzielczości strumieniowanie z Amazon Music HD,
Deezer, Idagio, Qobuz i Tidal
• Wsparcie dla Apple AirPlay 2, Spotify Connect i Tidal Connect
• Obsługa sterowania głosowego: Amazon Alexa, Apple Siri i Asystent Google
• Optyczne i koaksjalne wejścia cyfrowe
• Złącze HDMI z ulepszonym zwrotnym kanałem audio (eARC)
• Dwukierunkowy Bluetooth z obsługą kodeka aptX HD
• Wyjście wyzwalacza 12V (Trigger)
Model C 700 firmy NAD dostępny jest na Top Hi-Fi & Video Design
w cenie 6999 PLN.
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Muzyczny kombajn w kompaktowym wydaniu
– zestaw stereo, który cieszy oczy i uszy.

DENON RCDN-11 i Wilson EL-4
Nie ma dziś już miniwież. Do wyboru często mamy albo
zaawansowane systemy stereo, składające się z wielu komponentów,
albo też głośniki Wi-Fi, soundbary i inne urządzenia. Istnieją jednak
na rynku produkty wyjątkowe. Do takich z pewnością należy DENON
CEOL RCDN-11 DAB, a także kolumny głośnikowe Wilson. To sprzęt,

który naprawdę chce się mieć w swoim salonie czy domowym biurze.
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Jestem wielkim fanem minisystemu stereo CEOL już od poprzedniej generacji. Wersja 11 zyskała chociażby wsparcie dla cyfrowego radia DAB. Atutem
tego produktu są kompaktowe rozmiary. W kostce tylko nieco większej od
jakiegoś dekodera telewizyjnego czy mniejszej od nowych konsol znalazł
się wszechstronny system audio. CEOL N11 – odtworzy radio analogowe,
cyfrowe DAB, a także stacje internetowe. Wspiera Tidala, Spotify, Amazon
Music oraz oczywiście AirPlay 2. Możemy go sprzęgnąć z asystentami głosowymi Amazon Alexa i Google Assistant. Połączymy go też z platformą
multiroom HEOS.
Ale na pokładzie DENON CEOL N11 jest też odtwarzacz płyt CD, o który
coraz trudniej w dzisiejszych cyfrowych czasach. Jest również wsparcie
dla zasobów sieciowych NAS czy możliwość odtwarzania z portu USB.
A gdy trzeba, znajomi mogą też podłączyć swój telefon przez Bluetooth.
Do tego mamy jeszcze dwa wejścia optyczne, pozwalające na przykład
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na wyprowadzenie dźwięku z telewizora oraz analogowe wejście, które
w moim przypadku posłużyło do podpięcia gramofonu DENON DP-200USB. Mamy tu standardowe wyjście na głośniki oraz na subwoofer.
Do pełni szczęścia w CEOL N11 brakuje tylko HDMI. Mimo to dzięki optycznemu złączu może być dobrą alternatywą dla soundbarów. Dla mnie jednak
to sprzęt stricte muzyczny. Postawiłem go w swoim domowym biurze, które
jednocześnie jest biblioteczką i miejscem, w którym można się doskonale
wyciszyć. Tu właśnie mam też zgromadzone winyle czy płyty CD.
CEOL N11 potrzebuje jeszcze głośników. Denon oferuje do niego bardzo
przyzwoite małe kolumny SC-N10. Można jednak z tego systemu wycisnąć
jeszcze więcej. Rozsądnym, a zarazem ponadprzeciętnym wyborem, mogą
być tu kolumny podstawkowe marki Wilson. Model EL-4 w połączeniu
z systemem Denona tworzy nam bardzo solidny zestaw stereo. Zestaw,
który charakteryzuje się świetną głębią dźwięku, przyjemnym basem, bardzo precyzyjnym, szczegółowym dźwiękiem i szeroką sceną.
Ten zestaw to sprzęt, którego brakowało w moim domowym arsenale
audio. I choć w sypialni jest HomePod, na zewnątrz korzystam z Sonos Move
i Sonos Amp, a w salonie gra kino domowe, to jednak nie było dobrego
sprzętu stereo do cieszenia się winylami i płytami CD zgromadzonymi nie
tylko przeze mnie, ale właściwie można powiedzieć, że także przez moich
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przodków. Jednocześnie CEOL N11 to sprzęt nowoczesny, więc jest tu też AirPlay 2, gdzie wysyłam dźwięk z komputera w trakcie pracy.
CEOL N11+Wilson EL-4 to zestaw, który sprawdzi się właśnie w mniejszych pomieszczeniach 15–25 m2. To rozwiązanie do mniejszego salonu
czy właśnie gabinetu. W salonach DENON za komplet zapłacimy 3999
PLN. Nie jest to niska kwota, ale jednocześnie jakość tego sprzętu trafia
w znacznie wyższą półkę cenową i może konkurować ze znacznie bardziej rozbudowanymi zestawami. Za tym systemem przemawia nie tylko
wszechstronność, ale też estetyka.
Warto przemyśleć konfigurację w swoim pokoju. Zwłaszcza że może to być
też alternatywa dla wielu innych urządzeń audio. CEOL N11 praktycznie nie
ma konkurentów w swojej kategorii, a jednocześnie atakuje inne kategorie
– głośników Wi-Fi czy soundbarów. Natomiast głośniki Wilson EL-4 udowadniają, że marka stała się dojrzała i jest w stanie zaoferować produkty,
które rzeczywiście z godnością mogą nosić nazwę Exclusive Line.
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Marantz SR7015
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– pierwsze wrażenia z przenoszenia kina
domowego na nowy poziom
Współcześnie kino domowe może wyglądać bardzo różnorodnie.
Soundbary zdominowały rynek, pojawiają się nowe niekonwencjonalne
pomysły na stworzenie systemu audio w salonie. Klasyczne kino domowe
ma się jednak dobrze. Sam właśnie rozpoczynam przygodę z nowym
amplitunerem kina domowego – MARANTZ SR7015. I zanim rozpocznę
pełną recenzję to przedstawię wam kilka moich pierwszych spostrzeżeń.
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W 2021 roku kino domowe można odmieniać na
wiele sposobów
W mainstreamie klasyczne kino domowe niemal nie istnieje jako temat.
Produkt taki jak amplituner jest niszowy. Niekoniecznie wynika to z ceny,
a raczej z mnóstwa prostszych i satysfakcjonujących alternatyw, zwłaszcza
w przypadku mniejszych pomieszczeń. Do większości salonów w budynkach wielorodzinnych najlepszą propozycją będzie soundbar, ewentualnie
soundbar z dodatkowymi tylnymi głośnikami. Ciekawie prezentują się też
systemy stereo podłączane do telewizora poczynając chociażby od głośników HomePod Mini, a na Dali Oberon Wall–C kończąc. Propozycji estetycznych, oferujących fajny dźwięk i jednocześnie nie wiążących się z toną
kabli i trudną obsługą jest wiele.
Amplituner Kina Domowego to rozwiązanie dające moc możliwości,
pozwalające cieszyć się potężnym dźwiękiem, ale też jednocześnie to
sprzęt dla świadomego użytkownika. Nawet jeśli montaż i całą instalacje
zlecimy profesjonalistom, to finalnie do obsługi, choć logicznej, wymagana
jest odrobina wiedzy. Tymczasem telewizory Smart TV rozpieściły nas do
tego, że mamy jednego pilota i wszystko gotowe, wystarczy kliknąć i już
jesteśmy w świecie filmów. Z amplitunerem, owszem, jest to możliwe do
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uzyskania, ale gdy coś się „wysypie”, to ogarnięcie wymaga już wprawy.
Wszystko rekompensuje jednak doświadczenie płynące z pełnego kina
domowego. Dlatego jeśli macie odpowiedni salon, budżet i chęci, to warto
pomyśleć o kinie domowym.

Mój set-up do kina domowego
Marantz SR7015 zastępuje w moim systemie Kina Domowego Onkyo
NR676 z 2017 roku. To przesiadka o co najmniej dwie klasy w górę. A przede
wszystkim dla mnie ważna zmiana, wreszcie dołączanie do klubu Marantza
i Denona. W 2017 roku mój wybór Onkyo był dość automatyczny po
dobrych doświadczeniach z amplitunerem z 2008 rok. Wcześniej w domu
rodzinnym był jeszcze Thomson Scenium z 1999 roku. Wybór Onkyo
w 2017 był błędem z racji tego, że ta firma jednak mocno się zatrzymała
w swym rozwoju. Owszem tworzyła wtedy wciąż solidne i fajne sprzęty,
ale ewidentnie widać, że reszta Japończyków czyli zarówno Yamaha, jak
i Marantz i Denon ją wyprzedzili. Zarówno od strony technicznej, jak i designu. A ten design Maranza SR7015 jest istotny dla mnie, gdyż jego gabaryty
oraz konieczność odprowadzenia ciepła nie pozwalają zamontować go
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wewnątrz mojej szafki RTV. Musi więc stać na jej środku, a więc jest elementem wystroju wnętrza. Tu jego konstrukcja prezentuje się iście majestatycznie, podkreśla, że mamy do czynienia z sprzętem najwyższej klasy.
Przynajmniej na razie mój zestaw jest nieco specyficznie skonstruowany.
Gdy kupuje się taki sprzęt jak Marantz SR7015, wybiera się też głośniki
znacznie przewyższające wartość amplitunera. Ja ze swoich głośników
jestem zadowolony (choć oczywiście mając możliwości budżetowe pewnie
zaszalałbym na coś rzeczywiście innego), natomiast ewidentnie amplituner
był słabym ogniwem zestawu. Marantz SR7015 karmi więc kolumny Dali
Zensor 7 wraz z głośnikiem centralnym, tylnymi Dali Zensor 1 oraz dwoma
głośnikami Dali Pico ulokowanymi po skosie na frontowej ścianie jako
efektowe głośniki Dolby Atmos. Za bas odpowiada Dali SUB E-9F. Do tego
dochodzi Apple TV 4K 2gen, dekoder canal+ Ultrabox 4K, Xbox One S jako
odtwarzacz UHD Blu-ray. Aktualnie na testach mam też Sony Z9J z rewelacyjnym obrazem 8K – przy czym telewizory w moim przypadku są testowe
i zmieniają się stosunkowo często. Zdecydowanie jakbym miał wybierać
do topowej konfiguracji audio i wideo to sięgnąłbym właśnie po Sony Z9J
lub Samsunga QN900. 8K przy dużych calarzach to nie przyszłość, a teraźniejszość. 8K jest też wspierane przez amplituner, ale umówmy się, że poza
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gamingiem na PC na ten moment nie ma to
większego zastosowania i wciąż rozwój źródeł
8K jest zagadką.

Marantz vs poprzednicy pierwsze wrażenia
z konfiguracji
Moje odniesienie do poprzedników ma też
zasadność związaną z pierwszymi wrażeniami
z użytkowania. A początek jest związany
z konfiguracją. Przede wszystkim na plus
w SR7015 jest spora przestrzeń, jeśli chodzi
o złącza i wygodnie rozmieszczone miejsce
na przewody głośnikowe. Konstrukcja jest tak
przygotowana, że naprawdę można wszystko
zainstalować dość szybko i bez większego
wysiłku. Pamiętajcie przy tym, że zawsze
lepiej mieć nieco zapasu, jeśli chodzi o długość przewodów, tak aby móc dokonać instalacji wygodnie, a później dopiero je schować.
Po podłączeniu wszystkich przewodów, uruchomieniu telewizora i amplitunera pojawił
się ekran powitalny i konfiguracja. Co istotne
i wygodne, można wybrać język polski. Oczywiście na codzień ma to swój plus dla większości użytkowników i ich rodzin. Natomiast
jest też zmorą przy ewentualnych problemach,
gdyż większość opisów w sieci jest anglojęzyczna i nie zawsze tłumaczenia są 1:1. Zresztą
to samo dotyczy chociażby macOS i iOS.
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Interfejs i pilot od razu dają nam znać, że
obcujemy ze sprzętem z Japonii. Ta wyższość
inżynierii nad UX to taki japoński standard.
Bolączką jest niska rozdzielczość menu co
trochę drażni na amplitunerze, który przeznaczony jest również do wyświetlaczy 8K. Jednak pamiętajmy, że dobrze przeprowadzona
konfiguracja pozowoli nam zapomnieć o tym
ekranie raz na zawsze.
To, co cieszy, to konfiguracja naprawdę krok
po kroku i osoba, która pierwszy raz zderzy się z jakimkolwiek amplitunerem, nie
powinna mieć problemu z prawidłową instalacją. Jesteśmy w stanie dokładnie dobrać
ustawienie naszych głośników, wybrać wejścia, nazwać je oraz przeprowadzić kalibrację
dźwięku. W pudełku znajdziemy dedykowany
mikrofon co nie jest nowością i jest w amplitunerach od lat, natomiast dla mnie novum
była „tekturowa rakieta” służąca za statyw do
mikrofonu tak aby ulokować go na wysokości naszych uszu. Ponoć to też już od dawna
standard w produktach Marantza i Denona.
Całość konfiguracji przeszła gładko i bezproblemowo. Moim jedynym wyzwaniem jest
HDMI CEC, ale to jest kwestia Bravia Sync
i tego, co dostarcza Apple. Na szczęście nie
ma problemu ze sterowaniem głośnością
pilotem od Apple TV. Choć muszę jeszcze
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powalczyć, aby uruchomienie Apple TV poprawnie odpalało i amplituner
i wzmacniacz. Wychodzi na to, że w dobie eARC warto pomyśleć o podłączeniu urządzeń bezpośrednio do telewizora, a do amplitunera podpiąć
jedynie HDMI eARC z kanałem zwrotnym. Choć sam jestem jednak zwolennikiem podpinania sygnału audio bezpośrednio pod Amplituner. Technologia dziś daje kilka możliwości. Natomiast sam HDMI CEC to porażka
standardów, coś co z definicji powinno ułatwiać codzienność i uczynić
obsługę domowych multimediów dziecinnie prostą, samo w sobie prowadzi często do komplikacji.

Czy słychać różnicę?
Najważniejsze pytanie czy zmiana amplitunera wpływa na doświadczenia
związane z jakością dźwięku. Zmiany są wyczuwalne dla mnie – uważam,
że subwoofer jest znacznie lepiej sterowany. Dźwięk z głośników stereo
cieplejszy, przyjemniejszy, a także wokal, czyli głośnik centralny działa
tak jak powinien bez dodatkowej ingerencji w podbijanie. Ta kalibracja
dźwięku, w aż 8 punktach w pokoju zrobiła ewidentnie swoje, jeśli chodzi
o prawidłowe ustawienia bez dodatkowej zabawy w menu. Różnica jest
odczuwalna i doświadczalna. Ale to wciąż moje pierwsze wrażenia po kilku
dniach użytkowania. Myślę, że w niedługim czasie podzielę się z wami
kolejnymi spostrzeżeniami, chociażby tymi związanymi z Heosem.
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Denon CEOL N11

Najbardziej uniwersalne miniurządzenie audio
Do oferty Denona wkroczył RCDN-11, następca udanego modelu 10.
Nowa wersja to kilka kosmetycznych zmian oraz przede wszystkim
dodanie tunera radiowego DAB+/DAB. To czyni tego mikrusa
wszechstronnym urządzeniem audio, które chętnie widziałbym także
u siebie w salonie.
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Denon RCDN–11 – lub też po prostu CEOL N11 DAB – jest oferowany
jako sam amplituner stereo lub też
w zestawach z głośnikami. Może być
to więc miniwieża lub też sprzęt, który
podepniemy pod nasze ulubione głośniki. Moc 2 × 65 W daje dość spore
możliwości, jeśli chodzi o dobór głośników do tego wzmacniacza. Możemy
też podpiąć subwoofer.
Sam sprzęt jednak pozwala na dużo
pod względem tego, co możemy
odtworzyć. Jest tu wejście analogowe
audio, więc możemy podpiąć gramofon. Dwa wejścia optyczne umożliwią
nam na klasyczne podpięcie telewizora, a także jakiegoś dodatkowego
sprzętu, typu odtwarzacz Blu-ray, i to
sprawia, że sprzęt zastąpi nam soundbar. Jest też wyjście radiowe obsługujące teraz zarówno częstotliwości FM,
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jak i cyfrowe radio DAB+. Możemy skorzystać z portu Ethernet lub po prostu połączyć się z siecią za pomocą Wi-Fi. Na froncie znajdziemy jeszcze
odtwarzacz CD i port USB.
Jeśli chodzi o to, co możemy zrobić dzięki połączeniu z internetem, to
wybór jest bardzo bogaty. Zaczynając od podpięcia się pod domowy
serwer NAS, przez radio internetowe TuneIn (jest tam już Radio Nowy
Świat). Urządzenie współpracuje ze Spotify Connect, Tidalem, Deezerem
oraz Amazon Prime Music czy niedostępną u nas Pandorą. Nie zabrakło
oczywiście AirPlay 2 oraz łączności Bluetooth. Sprzęt można zintegrować
z asystentami głosowymi Google i Amazon Alexa. Do tego wszystkiego
dochodzi jeszcze integracja z system multiroom HEOS.

To prawdziwy kombajn, jakich obecnie niewiele na rynku sprzętów
audio. W dodatku w szalenie zgrabnej, świetnie wykonanej obudowie
i rozsądnej cenie 2499 PLN. Możliwości technologiczne są połączone
z możliwościami dźwiękowymi. Jest to w końcu potężny wzmacniacz
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klasy D, pozwalający uzyskać naprawdę fajne brzmienie, zarówno z przeznaczonych do niego głośników Denon S.C.-N10, jak i innych.
CEOL N11 można obsługiwać z aplikacji, ale też przycisków na górnej
części obudowy lub pilota. Ułatwieniem jest spory wyświetlacz OLED
(monochromatyczny), wyświetlający wszelkie niezbędne informacje.
W czasach zaniku odtwarzaczy CD taki sprzęt jak Denon CEOL N11
jest strzałem w dziesiątkę. Łączy on wszystkie możliwości odsłuchu
muzyki w domowym zaciszu. Możemy sięgnąć po naszą kolekcję płyt,
po winyle, posłuchać radia tradycyjnego, cyfrowego lub tego internetowego. Możemy odpalić też Apple Music przez AirPlay 2. Jest tu
naprawdę wszystko. W dodatku sprzęt można połączyć z telewizorem.
Dlatego nie zdziwiłbym się, gdyby dla większości był to główny sprzęt
muzyczny w domowym zaciszu. To prawdziwa perełka w świecie sprzętów grających.
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Loewe Klang S1
– radio, po prostu
Gdybym miał podsumować wszystko, czego słucham, to muzyka
ustępuje pod względem czasu podcastom i audycjom radiowym.
Szukając urządzenia, które mogłoby zapewnić mi dostęp do nich
w salonie, doszedłem do wniosku, że wybór wcale nie jest zbyt wielki.
Udało mi się przetestować Loewe Klang S1 – świetne, choć drogie
urządzenie, które w wielkim skrócie można nazwać radiem.
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Radio to oczywiście skrót myślowy – kiedyś skrzynka z anteną stojąca
w kuchni czy salonie faktycznie odbierała tylko sygnał AM i FM. Teraz
wygląda to zupełnie inaczej i będąc w zasięgu internetu, nie trzeba martwić się o jakość sygnału, bo właściwie wszystkie rozgłośnie nadają też
w sieci. Loewe Klang S1 nie ogranicza się do radia, natomiast jego forma
nieodłącznie kojarzy się właśnie z takimi urządzeniami. Podłużny prostopadłościan z zaokrąglonymi rogami wykonano ze szczotkowanego aluminium, z tego materiału są też przyciski na obudowie i pokrętło regulacji
głośności. Z przodu i z tyłu pokryto go tkaniną, zakrywającą dwa głośniki
oraz otwór bass reflex. Na górze obudowy znalazł się spory, kolorowy
wyświetlacz, co prawda nie jest dotykowy, ale menu jest skonstruowane
tak, by dało się je obsługiwać bez problemu za pomocą przycisków. Z tyłu
jest dość pusto, bo oprócz gniazda zasilania i anteny mamy tylko pojedynczy port USB-A. Prosta, surowa forma obudowy sprawia, że pasuje przede
wszystkim do nowoczesnych wnętrz, do tego do wyboru mamy obudowę
w dwóch kolorach. Materiały są najwyższej jakości, choć wrażenie psują
trochę głośne przyciski na obudowie oraz pokrętło obracające się skokowo, cykające nieadekwatnie głośno do tego, jak wygląda. W komplecie dostajemy zgrabny, elegancki pilot – przydaje się, choć korzystałem
z niego dość rzadko.
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Loewe pozwala skonfigurować Klang S1 za pomocą aplikacji na smartfona
bądź z użyciem przycisków na obudowie. Proces jest prosty i szybki dzięki
obsłudze WPS podczas parowania z Wi-Fi. Alternatywą jest wpisywanie
hasła, wybierając każdy znak osobno – nie polecam tego nikomu. Urządzenie ma niewiele opcji konfiguracji, ale niczego mi tu nie brakowało:
oprócz godziny czy korekcji dźwięku mamy też timer, po którym sprzęt
się wyłączy, regulację podświetlenia czy aktualizację oprogramowania.
Osobno logujemy się do serwisów streamingowych, dostępne jest Spotify,
Amazon Music oraz Deezer. Oprócz tego możemy odtwarzać radio FM,
DAB+ lub przez internet, mamy też dostęp do katalogu podcastów. Klang
S1 obsługuje również lokalne źródła dźwięku – możemy sparować z nim
smartfona przez Bluetooth bądź też podłączyć pendrive'a z muzyką. Trochę brakuje AirPlay czy Chromecasta, ale rozumiem decyzję producenta,
który postawił na specjalizację tego urządzenia.
Słucham radia wszędzie, gdzie jest to wygodne – w samochodzie włącza
się samo, na telefonie mam aplikację, która od razu zaczyna je odtwarzać. Nie przepadam natomiast za tym, by puszczać je z telefonu na inne
urządzenie. To już kilka kroków za dużo, ponadto uzależniam odtwarzanie
od smartfona – jeśli wyjdę z domu, radio przestanie działać. To właśnie
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z tego powodu niezmiernie podoba mi się prostota interfejsu Klang S1.
Początkowo się od niego odbiłem, bo opisane na przyciskach funkcje nie
są oczywiste, a na ekranie nie pojawiają się żadne animacje, które prowadziłyby użytkownika pomiędzy ekranami. Samo menu jest zresztą bardzo
proste, przypomina mi pierwsze iPody – ot, lista pozycji, którą przewijamy
przyciskami. Wielka szkoda, że pokrętło służy tylko do regulacji głośności,
aż się prosi, by służyło też do nawigacji. System znajduje wszystkie źródła
automatycznie, tyczy się to zarówno stacji radiowych, jak i podcastów.
Ulubione stacje można przypisać do rozwijanej przyciskiem listy obejmującej maksymalnie 20 pozycji bądź też do przycisków skrótów na obudowie urządzenia. Listy skrótów są osobne dla każdego ze źródeł, co z jednej
strony daje więcej miejsca do zapisywania, z drugiej jednak wymaga ręcznego przełączania się między źródłami, jeśli chcemy zmienić jego typ i na
przykład z playlisty na Spotify przejść do ulubionej stacji radiowej.
Nikogo chyba nie zdziwi, że na Loewe Klang S1 głównie słuchałem radia
i podcastów. To sprzęt, który jest wręcz do tego stworzony. Nie oznacza to
jednak, że nie radzi sobie z muzyką – wręcz przeciwnie, jego brzmienie mi
się spodobało, choć gdyby miał służyć mi głównie do takiego odsłuchu,
zastanowiłbym się mocno nad zakupem. Zdecydowanie najlepiej brzmią
średnie tony, są najbardziej szczegółowe, brzmią też trochę głośniej od
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pozostałych. Wysokie tony nie budzą zastrzeżeń, dopiero przy dużej głośności zaczynają męczyć ostrym brzmieniem. Dół ma sporo mocy, jest
mięsisty i całkiem miękki, nigdzie mi go nie brakowało, aczkolwiek Klang
S1 nie zapewni kinowego uderzenia niskich tonów. Urządzenie nieźle
odwzorowuje przestrzeń, scena co prawda jest dość wąska, ale separacja
dźwięków wypada dobrze.
Radio jako urządzenie to produkt, który bardzo trudno kupić. Z jednej
strony mamy klasyczne konstrukcje, obsługujące fale AM i FM, z drugiej
natomiast sprzęt pokroju Loewe Klang S1. Nie tylko posłuchamy na nim
radia i podcastów, ale puścimy też muzykę z Deezera, pendrive'a lub
własnego telefonu. To bez wątpienia doskonale zaprojektowany sprzęt,
choć nie obyło się bez drobnych mankamentów konstrukcyjnych.
Wygodna obsługa i bardzo szybkie uruchamianie sprawiły, że w domu
słucham teraz radia nie tylko częściej, ale i znacznie chętniej – myślę, że
to wystarczająca rekomendacja.

Loewe 		
Klang S1 			
•
•
•
•

		

		

Design: 5,5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 4,5/6
Wydajność: 5/6

Plusy:
• szczegółowy, czysty dźwięk
• wygodna obsługa źródeł dźwięku
• surowy, nowoczesny design
Minusy:
• początkowo mało intuicyjna
nawigacja
• głośne przyciski
Cena: 1899 PLN
Do kupienia w: Top Hi-Fi & Video Design
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Tivoli Audio Music System Home Gen 2

– tego brzmienia się nie spodziewasz
Domowe systemy audio muszą obecnie oferować przynajmniej
możliwość wygodnego odtwarzania muzyki ze smartfona, by zdobyć
popularność. Tivoli Audio wrzuciło do Music System Home Gen 2
obsługę zarówno AirPlay 2, jak i Chromecast, ale nie zapomniało przy
tym o bardziej tradycyjnych mediach, takich jak radio.
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Wzornictwo Music System Home Gen 2 nieodzownie kojarzy się ze starymi radioodbiornikami. Drewniana obudowa na niewielkich nóżkach ma
na froncie dwa głośniki, dwa małe pokrętła oraz wyświetlacz zamknięty
w obrotowym pierścieniu, służącym do sterowania urządzeniem. Z tyłu
mamy zamontowaną na stałe, rozsuwaną antenę FM/DAB, a także złącze do
zainstalowania drugiej, do AM. Oprócz tego z tyłu znalazło się złącze serwisowe micro USB, Ethernet, wejście optyczne i AUX, a także wyjście słuchawkowe (3,5 mm). Mamy tam też przyciski do szybkiej konfiguracji połączenia
z innymi, kompatybilnymi głośnikami Tivoli. Z rozłożoną anteną sprzęt nie
wygląda minimalistycznie, ale skojarzenia z radioodbiornikami nasuwają
się same. Nóżki urządzenia pokryto miękką gumą, dzięki której sprzęt nie
tylko jest stabilny, ale i odizolowany od blatu, na którym stoi, drgania nie są
przenoszone dalej. Jakość materiałów jest doskonała, z wyjątkiem frontu.
Element, który wygląda jak szczotkowane aluminium, jest plastikowy. To
mocno kontrastuje z pozostałymi częściami i nie pasuje do urządzenia
wycenionego tak wysoko. W komplecie dostajemy bardzo zgrabnego
pilota, który również jest plastikowy, ale sprawia wrażenie solidnego.
Pozwala sterować wszystkimi funkcjami urządzenia, ma też spory zasięg.
Music System Home Gen 2 jest na tyle nowoczesnym sprzętem, że jego
konfiguracja odbywa się za pośrednictwem Google Home. Zajmuje ona
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dosłownie chwilę, a system zostaje podczas niej przypisany do naszego
domu. Rezygnacja z własnej aplikacji ma wady – Google Home daje znikome możliwości konfiguracji (zmieniamy tu tylko głośność), ponadto
Tivoli nie mogło zaimplementować żadnych nietypowych rozwiązań.
Potencjał implementacji Google Home nie został do końca wykorzystany,
żałuję, że nie ma tu obsługi Asystenta. To urządzenie idealne do salonu,
w którym byłby on bardzo przydatny. Wszystkie ustawienia dostępne są
jedynie w urządzeniu, nie ma ich też zbyt wiele. Brakuje mi przede wszystkim korektora graficznego – to podstawowa rzecz, zwłaszcza że brzmienie
systemu nie należy do neutralnych i domyślam się, że sporo osób chciałoby je choćby delikatnie zmienić. Jak już wspominałem we wstępie, Music
System Home Gen 2 obsługuje AirPlay 2 i Chromecasta, ponadto pozwala
korzystać ze Spotify Connect. Ma też Bluetooth, natomiast radio dostępne
jest na falach AM, FM oraz cyfrowo, przez DAB+.
Obsługa Music System Home Gen 2 to czysta przyjemność. Uruchamia
się kilka sekund, natomiast pomiędzy źródłami przełącza się już błyskawicznie. Do włączania służy lewe pokrętło, które wciskamy (obracając je,
regulujemy głośność). Wciskając prawe, zmieniamy źródło dźwięku, natomiast obracając je bądź pierścień wokół ekranu, poruszamy się po menu,
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sterujemy odtwarzaniem lub wyszukujemy stacje radiowe. Wyświetlacz jest
czytelny, a interfejs opracowany tak, by dało się z niego korzystać wygodnie nawet z większej odległości, obsługując urządzenie pilotem. Brakuje
mi jedynie opcji cofania się o poziom w menu – nie ma takiej możliwości;
po zatwierdzeniu wyboru wychodzimy do ekranu odtwarzania. To jednak
drobny brak, bo menu ma zawsze tylko dwa poziomy. Będąc przy wyświetlaczu, nie sposób nie wspomnieć, że on również odrobinę oszukuje. Nie
jest okrągły, jak mogłoby się początkowo wydawać, ma kształt prostokąta.
Gdyby był w technologii OLED, nie dałoby się tego odnotować. Urządzenie
pozwala zachować na pilocie do 6 źródeł dźwięku, do przycisków można
przypisać na przykład konkretne stacje radiowe czy playlisty ze Spotify.
Szkoda jedynie, że presety nie działają w momencie, gdy mamy wybrane
inne źródło (nie da się, na przykład odtwarzając przez Bluetooth, przeskoczyć jednym przyciskiem do zapisanej stacji radiowej).
Za dźwięk w Music System Home Gen 2 odpowiada para głośników średnio-niskotonowych o średnicach 3,5 cala oraz para głośników wysokotonowych o średnicach 0,75 cala. Taki zestaw pozwala na uzyskanie bardzo
czystego brzmienia i dobre odwzorowanie wokalu. Całość nie jest jednak
zestrojona pod radio, system brzmi dużo bardziej imprezowo, co mocno
mnie zaskoczyło. Wszystko za sprawą basu, który dominuje, gdy tylko
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w utworze jest go trochę więcej. Uderza mocno, jest bardzo mięsisty
i przyjemny w odbiorze, jednak ściszyłem go trochę względem ustawienia
domyślnego (to jedyne ustawienie brzmienia, które oferuje urządzenie).
Środek jest dobry – szczegółowy, z niezłą separacją dźwięków, bardzo
dobrze uzupełnia się z wysokimi tonami, które są tu pod kontrolą aż do
wysokiego poziomu głośności. Music System Home Gen 2 dobrze odwzorowuje przestrzeń, choć efekt jest nieporównywalny z tradycyjnymi głośnikami stereo, które są od siebie bardziej oddalone. Duże wrażenie zrobiła
na mnie wysoka głośność maksymalna i jedynie niewielkie zniekształcenia
brzmienia przy głośnym odsłuchu.
Z całą pewnością Music System Home Gen 2 jest urządzeniem oferującym
wiele, zarówno pod względem jakości brzmienia, jak i dostępnych funkcji. Jest jednak zupełnie innym urządzeniem, niż sugeruje to jego wygląd.
Zamiast wyrównanego i uniwersalnego brzmienia dostajemy wyraźnie
podbity bas, dodający muzyce energii. Utwory nie tracą przy tym na jakości, ale nie każdemu może to odpowiadać.

Tivoli Audio Music System
Home Gen 2
•
•
•
•

Design: 5,5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 4/6
Wydajność: 4,5/6

Plusy:
• bardzo wygodna obsługa
• dobra jakość dźwięku przy dużej
głośności
• świetne, klasyczne wzornictwo
Minusy:
• brak korektora graficznego
Cena: 3699 PLN
Do kupienia w:
Top Hi-Fi & Video Design
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Sonoro Prestige
– audio gabinetowe

Słuchanie radia traci na popularności, choć to wciąż jeden
z najlepszych sposobów na poznawanie nowej muzyki. Sonoro
Prestige idealnie sprawdza się właśnie w odsłuchu stacji radiowych
i podcastów, choć równie dobrze radzi sobie też z innymi źródłami.
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Urządzenie, jakim jest radioodbiornik, nigdy nie kojarzyło się ani z nowoczesnością, ani tym bardziej z elegancją. Nic w tym dziwnego – to z założenia nie tylko najtańszy, ale i najprostszy sprzęt audio, który nie wymaga
od słuchacza długiego zastanawiania się nad tym, czego chce słuchać.
Włączamy i zapominamy, bo dostępnych stacji radiowych jest w każdym
miejscu co najwyżej kilkanaście. Radio jest wciąż wartościowym źródłem
audycji tematycznych, informacji i muzyki, co więcej, współczesne standardy transmisji znoszą ograniczenia zasięgu poszczególnych rozgłośni,
przenosząc transmisję do sieci. Gdy odebrałem Sonoro Prestige i uruchomiłem po raz pierwszy, uznałem, że to właśnie funkcje radiowe są tymi,
dla których warto to urządzenie kupić. To oczywiście nie koniec jego
możliwości, bo obsługuje też streaming, ma wejścia analogowe, może też
odtwarzać muzykę z CD. Prestige jest niezwykle eleganckim, ale i dość
kompaktowym odtwarzaczem. Drewnianą obudowę wykończono na
wysoki połysk, w zestawie dostajemy nawet rękawiczki, pozwalające ustawić ją bez zostawiania na niej odcisków palców. Prestige jest dostępny
w trzech wariantach kolorystycznych, do testu otrzymałem model w fortepianowej czerni, do wyboru jest jeszcze biel i srebro. Front jest zawsze
srebrny, z czarnym panelem sterującym na środku i dwoma osłonami głośników po bokach. Ekran urządzenia jest niewielki, ma przekątną zaledwie
2,8 cala, ale to wystarcza, bo obsługuje się go nie dotykiem, a za pomocą
pokrętła i przycisków wokół. Wyświetlacz nie jest najlepszej jakości, co
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rzuca się w oczy szczególnie wieczorem, gdy przy najniższym poziomie
podświetlenia uwidacznia się nieestetyczna, niebieska poświata. Korzystanie z niego przypomina mi trochę iPoda, w obu urządzeniach nawiguje się
po pionowych listach za pomocą kółka.
Do sterowania można też wykorzystać aplikację na smartfonie oraz pilot.
Niestety, jest kiepski – cały front wypełniają duże, gumowe przyciski,
które doskonale zbierają kurz, poza tym krawędź pilota jest nieprzyjemnie ostra. Co więcej, oznaczenia przycisków nie zawsze są intuicyjne,
brakuje mi zwłaszcza dodatkowych piktogramów wskazujących klawisze
nawigacji. Niemal wszystkie złącza urządzenia trafiły na tył (z przodu jest
tylko gniazdo słuchawkowe). Podłączamy tam zasilanie oraz antenę FM
i Wi-Fi – obie fizyczne, a ta pierwsza jest dodatkowo rozsuwana na długość około 50 cm. Nie jest to może najbardziej estetyczne rozwiązanie,
ale bardzo skuteczne, nie mam problemu z odbiorem radia pomimo
tego, że Prestige postawiłem daleko od okien. Ponadto z tyłu znalazło
się gniazdo USB-A do podłączenia pendrive’a lub do ładowania smartfona, złącze optyczne, drugie gniazdo minijack, port Ethernet i wyjścia
RCA. Oznacza to, że do Prestige można podłączyć dwie kolumny stereo, choć zestaw testowałem bez dodatkowych głośników. Urządzenie
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ma wbudowane dwa dwudrożne głośniki z tweeterami o średnicy 0,75”
i średniotonowymi o średnicy 3”. Dodatkowo na spodzie znalazł się
4-calowy subwoofer z bass reflex. Urządzenie stoi na nóżkach, więc
doskonale słychać efekt umieszczenia tego głośnika.
Uruchomienie Prestige trwa chwilę, choć teoretycznie prócz kilku drobnych ustawień, trzeba tylko połączyć się z Wi-Fi i zalogować do serwisów
streamingowych, z których korzystamy. Do wpisywania tekstu służy jedynie pokrętło, więc jeśli wasz router nie ma WPS, a używacie złożonych
haseł, Wasza cierpliwość zostanie poddana próbie.
Podobnie jest w przypadku logowania do Tidala
czy Deezera (Spotify Connect na szczęście tego nie
wymaga, bo sterujemy ze smartfona). Później trzeba
jeszcze nauczyć się obsługi menu, bo nie jest ono aż

Korzystanie z niego
przypomina mi trochę
iPoda, w obu urządzeniach nawiguje się po
pionowych listach za
pomocą kółka.

tak proste, na jakie wygląda. Podstawowym ekranem
jest ten z ikonami, symbolizującymi źródła dźwięku.
Na pierwszym z nich są lokalne, na drugim sieciowe.
Oprócz źródeł powiązanych z fizycznymi złączami
Prestige obsługuje też serwery lokalne oraz łączność
Bluetooth (z wykorzystaniem kodeka aptX). Nawigacja z poziomu urządzenia wygląda trochę inaczej,
niż podczas używania pilota – ten ma przyciski skrótów bezpośrednio do określonych źródeł, ponadto
ma też 10 przycisków skrótów, do których można
przypisać stacje radiowe lub playlisty, podczas gdy

na obudowie Prestige są tylko 4. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie sposób
przełożyć sterowania z pilota na urządzenie w stu procentach, ale przeszkadza mi brak konsekwencji. Muszę jednak przyznać, że pilot daje bardzo
szybki dostęp nie tylko do zmiany źródeł, ale i regulacji brzmienia, a także
do funkcji alarmu i timera, po którym zestaw się wyłączy.
Sonoro Prestige można obsługiwać za pomocą aplikacji UNDOK. Umożliwia ona przede wszystkim przełączanie źródeł i sterowanie muzyką,
ale pozwala też sprawdzić status połączenia z siecią czy zmienić konfigurację korektora graficznego. Aplikacja działa bardzo płynnie i szybko,
bez trudu przełączymy na przykład z Trójki na Spotify, by posłuchać
Kazika. To też najwygodniejszy sposób na przeglądanie stacji radiowych,
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zarówno internetowych, jak i DAB+, bo choć konstrukcja menu jest
dokładnie taka sama, co bezpośrednio na ekranie Prestige, to obsługa
dotykiem jest po prostu szybsza. Sonoro ma w App Store jeszcze drugą
aplikację, nazwaną Sonoro Music. To właśnie ją pobrałem jako pierwszą, nie spodziewając się, że może i pozwoli mi przeglądać dostępne
radia internetowe i odtwarzać je na urządzeniu, ale nie będzie się z nimi
w żaden sposób integrować. To po prostu inny program, który może
posłużyć do przeglądania rozgłośni i podcastów.
Stosunkowo niewielkie rozmiary nie wykluczają dobrego brzmienia.
W Prestige udało się osiągnąć bardzo wysoką jakość dźwięku dzięki głośnikom zamkniętym w małej obudowie, a kluczem do sukcesu okazał
się przemyślany głośnik niskotonowy. Nie dość, że sam brzmi dobrze, to
pozwolił też na zastosowanie osobnych głośników średniotonowych (a nie
średnio-niskotonowych), co wpłynęło na lepszą szczegółowość dźwięku.
Prestige pozwala włączyć dźwięk 3D oraz wzmocnienie dźwięku, wybrać
jeden z domyślnych presetów korekcji dźwięku, a także regulować podbicie niskich i wysokich tonów. Testowałem urządzenie na domyślnych
wartościach, a więc z płaskim korektorem oraz włączonym jedynie wzmocnieniem dźwięku. Wysokie tony brzmią bardzo dobrze, z odpowiednią
przestrzenią, ale i nieprzesadną głośnością. Środek wypada znakomicie,
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słychać dużo detali, doskonale brzmi przede wszystkim wokal. Słuchanie
audycji radiowych to czysta przyjemność, choć Prestige jest bezlitosny
dla nagrań kiepskiej jakości, natychmiast uwydatniając kompresję, kiepski
sprzęt czy nieprofesjonalną obróbkę (czuć to przede wszystkim w podcastach). Największe wrażenie zrobił na mnie bas, a nie jestem fanem
dominujących nad brzmieniem niskich tonów. Tu zestrojono je z dużym
wyczuciem, są elastyczne, choć mają skłonność do brzmienia nieco bardziej miękko, niż powinny.
Sonoro Prestige jest dowodem na to, że dziś słuchanie radia jest nie tylko
wygodne, ale i przyjemne. To świetny odtwarzacz, który pozwala na
odsłuch w najwyższej możliwej jakości dzięki DAB+, daje też dostęp do
olbrzymiej liczby rozgłośni i podcastów. Jednocześnie dobrze radzi sobie
z serwisami streamingowymi, umożliwia też odsłuch z wielu rodzajów
lokalnych źródeł, od płyt CD po serwery plików. Prestige wymaga chwili
cierpliwości, bo menu nie należy do intuicyjnych, podobnie jak pilot,
odwdzięcza się jednak nie tylko bardzo dobrym brzmieniem, ale i wyglądem dopasowanym do nowoczesnego gabinetu.

Sonoro Prestige
•
•
•
•

Design: 5,5/6
Jakość wykonania: 5,5/6
Oprogramowanie: 3/6
Wydajność: 5/6

Plusy:
• mnogość obsługiwanych źródeł
dźwięku
• wyróżniające się niskie tony
• kompaktowe wymiary
Minusy:
• odstający jakością pilot
• menu wymagające nauczenia się go
Cena: 2999 PLN
Dostępne w: Top Hi-Fi & Video Design
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Sonoro Meisterstück

– funkcjonalny system stereo w serii SmartLine
Firma Sonoro oferuje wielofunkcyjny, stereofoniczny system
audio typu all-in-one z radiem internetowym i funkcją multiroom.
Model Meisterstück, bo o nim mowa, łączy w sobie najnowsze
rozwiązania techniczne ze znakomitą jakością brzmienia i eleganckim,
nowoczesnym wzornictwem.
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Urządzenie zapewnia najwyższy poziom przyjemności muzycznej m.in.
dzięki dostępowi do ponad 25 tys. stacji internetowych oraz wielu programów muzycznych. Urządzenia Sonoro z rodziny SmartLine umożliwiają
stworzenie systemu multiroom, pozwalającemu na przesyłanie dźwięku do
innych pomieszczeń. Użytkownik może połączyć ze sobą do pięciu kompatybilnych urządzeń. Dzięki temu muzykę z płyt CD lub zewnętrznych źródeł
można przesyłać strumieniowo do innych konstrukcji z serii SmartLine.
Funkcjonalność urządzenia zwiększa dwukierunkowe połączenie Bluetooth.

Zaawansowana konstrukcja stereofoniczna
Najnowszy 2-drożny system audio – Meisterstück – wypełnia pomieszczenie potężnym dźwiękiem. Ręcznie wykonywana drewniana obudowa
urządzenia skrywa pięć wydajnych przetworników: 2 × 19 mm wysokotonowe, 2 × 76 mm średniotonowe, 1 × 133 mm subwoofer. Głośniki zasilane są przez pięć niezależnych wzmacniaczy klasy D (2 × 10 W, 2 × 30
W, 1 × 60 W), zapewniających ogromną rezerwę dynamiki. Przetworniki
współpracują z układem DSP (cyfrowy procesor dźwięku) najnowszej
generacji, gwarantującym doskonałą akustykę. W uzyskaniu wysokiej
jakości dźwięku pomaga także system bass-reflex ze zoptymalizowanym
kanałem wentylacyjnym.
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Obsługa różnorodnych źródeł dźwięku
Meisterstück zapewnia szeroki dostęp do różnorodnych źródeł dźwięku
– CD, USB (z funkcją ładowania), tunery analogowy FM i cyfrowy DAB+,
Spotify Connect to tylko część z nich. Użytkownik może także skorzystać
z cyfrowego wejścia, aby podłączyć telewizor, a także bezprzewodowo
przesyłać muzykę poprzez Bluetooth aptX lub WLAN. Mimo tak szerokiego dostępu do źródeł obsługa systemu audio Sonoro jest bardzo
łatwa. Urządzeniem można sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania lub aplikacji na smartfony. Wygodę użytkowania zwiększają cztery
programowalne przyciski, pozwalające zapamiętać do 40 programów
radiowych dla każdego z obsługiwanych zakresów oraz 10 playlist Spotify.
Niezbędne informacje prezentowane są za pośrednictwem czytelnego,
kolorowego wyświetlacza LCD TFT (2,8 cala) z funkcją automatycznego
przyciemniania i pokrytego filtrem polaryzacyjnym, którego zadaniem
jest minimalizowanie odblasków.

Najważniejsze cechy:
• Wydajne wzmacniacze w klasie D
• Pięć niezależnych głośników, w tym głośnik niskotonowy
• Odtwarzacz płyt CD
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• Bluetooth z obsługą kodeka aptX
• Funkcja Spotify Connect
• Obsługa serwisów streamingowych Tidal i Deezer
• Tuner DAB+/FM
• Radio internetowe
• Wejście optyczne
• Korekcja brzmienia
Sonoro Meisterstück został wprowadzony do sprzedaży w III kwartale 2017 r. Dostępny jest w ofercie Top Hi-Fi & Video Design w cenie
3999 PLN. Obecnie do wyboru są dwie wersje kolorystyczne – czarna
i srebrna, obie wyróżniają się wysokiej jakości wykończeniem
fortepianowym.
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Sennheiser MKE 200

– budżetowy mikrofon do lustrzanek i smartfonów

Mikrofony dla lustrzanek czy smartfonów nie są tanimi akcesoriami,
ale propozycja Sennheisera w segmencie bardziej budżetowym
– model MKE 200 – oferuje ogromnie poprawioną jakość dźwięku
względem mikrofonów wbudowanych.
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MKE 200 wyposażono w superkardioidalną kapsułę, której celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości nagrań,
jednocześnie odcinając szumy tła. Przeznaczony jest głównie dla vlogerów i jest
dodatkowo wyposażony w osłonę przeciwwietrzną oraz mocowanie antywstrząsowe, co powinno pozwalać na nagrania
w ruchu. MKE 200 łączy się z urządzeniem
za pomocą kabla TRS lub TRSS (3,5 mm,
oba kable w zestawie), co pozwala go
spiąć z wieloma lustrzankami, bezlusterkowcami czy smartfonami (modele bez
złącza 3,5 mm będą wymagały dodatkowej przejściówki z Lightning lub USB-C).
Sam miałem ograniczone doświadczenie
z tego typu mikrofonami, ale mam do
swojej dyspozycji dwa droższe modele
konkurencji i muszę powiedzieć, że
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MKE 200 zaskoczył mnie nie tylko czystością nagrań w różnych
warunkach, ale również niewielkimi rozmiarami zewnętrznymi, które pozwalają zmniejszyć gabaryty zestawu.

w zastosowaniach takich jak moje nie widzę przewagi tych znacznie droższych mikrofonów. MKE 200 zaskoczył mnie nie tylko czystością nagrań
w różnych warunkach, ale również niewielkimi rozmiarami zewnętrznymi,
które pozwalają zmniejszyć gabaryty zestawu. Standardowo mocuje się go
na zimną stopkę, więc niezależnie, czy korzystamy z gimballa, riga/klatki, czy
gołego sprzętu (z wyłączeniem smartfonów), to nie powinniśmy mieć trudności z jego montażem. Futerko sprawuje się odpowiednio w warunkach, gdzie
wiatr hula wokół nas i odpowiednio zakrywa całą powierzchnię mikrofonu.
Skoro to jednak sprzęt głównie przeznaczony dla osób, które korzystają
z wbudowanych mikrofonów w np. iPhone’a, lustrzankę lub wspomagają
się mikrofonami wbudowanymi w słuchawki, podłączając je do smartfona, to na załączonym filmie znajdziecie porównanie próbki mojego
głosu, nagranego za pomocą iPhone’a 11 Pro i za pomocą AirPods Pro,
których mikrofony są gorąco chwalone. Do porównania stanął MKE
200 z i bez futerka. Dźwięk nie jest w żaden sposób modyfikowany czy
poprawiany – to czyste nagrania bez korekt. Na początku załączyłem
szybkie porównanie wszystkich czterech nagrań, a w dalszej części znajdziecie każde urządzenie nagrane w całości i osobno.
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MKE 200 stał się moim entry-level mikro-

Sennheiser 				
MKE 200 		
•
•
•
•

Design: 6/6
Jakość wykonania: 6/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: n/d

Cena: 439 PLN

fonem, który będę polecał każdemu,
ze względu na cenę 439 zł (MSRP, czyli
sugerowana cena detaliczna producenta;
macie szansę znaleźć go taniej, zależnie od
sklepu), wymiary, jakość wykonania oraz
jakość nagrań.
Więcej informacji na temat Sennheisera MKE
200 znajdziecie na stronie producenta.
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EPOS B20
EPOS reklamuje B20 jako mikrofon dla graczy i streamerów, więc
naturalnie wyciągnąłem go z naturalnego środowiska i zestawiłem
z mikrofonem, który nie jest promowany w tym środowisku. Wyniki
były pozytywnie zaskakujące!
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Zestaw dla trenera,
podcastera, nauczyciela
Zazwyczaj do szybkiej rozmowy online wystarczy kamera, mikrofon i głośniki
wbudowane w komputer. Dla tych, którzy potrzebują trochę więcej, bo
telekonferencje to ich codzienność, jest sporo rozwiązań bardziej złożonych.
Najbardziej wymagający albo inaczej – ci najwięcej mówiący: prowadzący
zdalne szkolenia po kilka godzin dziennie, zajęcia z uczniami/studentami,
nagrywający podacasty, webinary – muszą tworzyć własny zestaw do gadania
zdalnego. Mój zestaw, zestaw dla najbardziej wymagającego, firmuje Mackie.
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Od ponad roku częściej mówię do osób
gdzieś po drugiej stronie komputera lub
telefonu niż do osób stojących naprzeciwko
mnie. Rynek sprzętu do telekonferencji eksplodował – na początku pandemii trudno
było kupić najprostszą kamerkę internetową.
Na szczęście sytuacja się już unormowała
i nie ma większych problemów z dostępnością, ceny to, niestety, inny aspekt.
Dlaczego zestaw? Bo wszędzie tam, gdzie
jakość dźwięku musi być najwyższa i potrzebujemy nad nim pełnej kontroli, nie wystarczy jedno urządzenie. Po kilku próbach
z różnymi rozwiązaniami w domowo-biurowym studiu zostałem z zestawem złożonym z:
• kontrolera monitorów studyjnych z interfejsem audio Mackie Big Knob Studio,
• mikrofonu pojemnościowy Mackie EM91C,
• słuchawek studyjnych Mackie MC250.

Kontroler monitorów studyjnych z interfejsem audio Mackie Big Knob Studio
Mózgiem zestawu jest Big Knob Studio.
Umożliwia on podłączenie trzech źródeł stereo i dwóch par monitorów audio oraz dwóch
zestawów słuchawek. Wyposażony jest w dwa
wysokiej jakości przedwzmacniacze mikrofonowe Onyx, ma wbudowany interfejs audio 2
× 2 24 bit/192 kHz.
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Całość zamknięta w solidnej metalowej obudowie z wygodnym i intuicyjnym rozmieszczeniem pokręteł i przycisków. Patrząc na panel przedni,
łatwo zgadnąć, skąd nazwa urządzenia. W centralnym miejscu znajduje
się duże pokrętło głośności. Na lewo od niego przyciski i pokrętła wyboru
źródeł dźwięku, na prawo przyciski i pokrętła wyboru monitorów audio.
Na przedniej ścianie mamy dwa wyjścia słuchawkowe – każde z osobną
regulacją głośności – oraz wejście mini Jack stereo na ścieżki 3 i 4 kanał
audio. Z tyłu znajduje się już cały komplet wejść i wyjść: gniazda wejściowe
combo (XLR + TRS) dla ścieżek 1 i 2 (to na nich są preampy Onyx), wejścia
TRS dla ścieżki 3 i 4, wyjścia na monitory audio A i B, złącze USB-B, przełącznik, który zmienia to, jakie kanały mają być przekazane do interfejsu
USB oraz włącznik całego urządzania.
Na wyposażenie domowego studia tak rozbudowany kontroler to aż nadto.
Bez problemu można prowadzić zajęcia, szkolenia na żywo, mamy pełną
kontrolę nad dźwiękiem, możliwość regulacji, błyskawicznego wyciszenia
pod palcem, bez potrzeby szukania opcji kursorem na ekranie. Bogaty
zestaw wyjść/wejść pozwala nawet na prowadzenie zajęć w dwie osoby czy
po prostu nagranie rozmowy do podcastu.
Jakość dźwięku? O tym za chwilę.
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Mikrofon pojemnościowy Mackie EM91C
To następny element zestawu: solidny, ciężki mikrofon pojemnościowy
o kardioidalnej charakterystyce, czułości w zakresie 20 Hz–18 kHz. Wymaga,
jak każdy mikrofon pojemnościowy, zasilania phantom, co, oczywiście, jest
w stanie zapewnić kontroler Big Knob Studio. Wraz z mikrofonem dostajemy
mocowanie (koszyczek) antywstrząsowy i należy go w nim zamontować na
statywie, chyba że chcemy, aby zebrał każde stuknięcie w podłoże. Mikrofony pojemnościowe charakteryzują się wysoką czułością i niestety potrafią
zebrać dużo dźwięków tła, dlatego wymagają precyzyjnego ustawienia.
Wyregulowanie wzmocnienia dla EM91C w domowych warunkach wymaga
trochę pracy – jeżeli nie mamy chociaż minimalnej adaptacji akustycznej
pomieszczenia. Żeby wyregulować, trzeba jednak słyszeć.

Słuchawki studyjne Mackie MC250
Trzeci element zestawu – słuchawki. Zamknięte słuchawki studyjne Mackie
MC-250. Nacisk należy położyć na określenie „studyjne”. To nie są słuchawki
do słuchania muzyki na co dzień. Ich charakterystyka jest płaska, dzięki
przeniesieniu pasma od 10 Hz do 20 kHz nic nam nie umknie (człowiek słyszy w zakresie 16 Hz–20 kHz), ale też nic nie zostanie sztucznie „podbite”.
Zamknięta konstrukcja słuchawek odcina nas od dźwięków zewnętrznych,
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dzięki temu możemy się skoncentrować na
tym, co słyszymy, ale też zbyt długa praca
w słuchawkach o takiej charakterystyce
jest męcząca. Są wykonane bardzo solidnie, z dobrej jakości plastiku. Projekt należy
raczej do klasycznych ¬– nie ma tutaj „dizjanerskich” rozwiązań. Kilka godzin w nich
nie powoduje dyskomfortu, nic nie uciska.
Jedynie słuch, szczególnie nieprzyzwyczajony, może się zmęczyć. Wygodna, składana
konstrukcja z odłączanym kablem ma po
prostu – albo aż – służyć do pracy. Może jako
odsłuchowe słuchawki do prowadzenia szkoleń online nie byłyby idealnym wyborem,
jakiś model półotwarty sprawdziłby się lepiej.
Dla mnie istotna była płaska charakterystyka
i zamknięta konstrukcja, ze względu na montaż filmów i wykorzystanie takich słuchawek
czasem na planie do odsłuchu.
Powyższy zestaw nie jest dla każdego, nie
każdemu będzie potrzebny, nie każdy wykorzysta jego możliwości i nie każdy go ustawi
tak, żeby uzyskać satysfakcjonujący efekt.
Jeżeli po prostu szukasz dobrego bezobsługowego zestawu audio do telekonferencji,
zerknij na rozwiązania typu Jabra Speak 710

w poprzednim numerze iMagazine. Jeżeli
jesteś audiofilem i chcesz wyższej jakości
dźwięk z komputera – to też nie tędy droga.
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Jeżeli jednak masz już trochę doświadczania z pracą z dźwiękiem lub
chcesz je zdobyć – nagrywasz webinary, podcasty, prowadzisz szkolenia
online, montujesz dźwięk/filmy – to jesteś w domu, tzn. w studio. Big
Knob Studio jest dobrym studyjnym kontrolerem i interfejsem audio,
a wraz z mikrofonem EM91C i słuchawkami MC250 prawie pozwala zbudować domowe studio. Prawie… W całym zestawie specjalnie pominąłem
jeden bardzo ważny element – studyjne monitory audio, ponieważ Mackie
HR624mk2 zasługują na osobną recenzję.
Za naprawdę niewygórowaną cenę, a orientujący się wiedzą, że to wcale
nie takie łatwe, otrzymujemy bardzo dobre brzmienie obudowane solidnym sprzętem.
Za udostępnienie sprzętu dziękuje dystrybutorowi Mackie, firmie MusicInfo
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Jabra 710
Od ponad roku duża część z nas pracuje zdalnie i oprogramowanie
do telekonferencji jest dla nas codziennością. Czy mnie słychać? Czy
mnie widać? – to nieodzowne pytania padające na początku każdego
spotkania zdalnego.
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Wideo może nie zawsze jest niezbędne i wymagane, ale dobra jakość
audio tak. Szczególnie kiedy na zdalnych zebraniach spędzamy długie
godziny, złej jakości audio potrafi być bardzo męczące. Poza tym spędzanie
kilku godzin w słuchawkach też nie jest wskazane ze względów zdrowotnych. Rozwiązaniem może być Jabra Speak 710.
Jabra Speak 710 to bezprzewodowy głośnik ze zintegrowanym mikrofonem
dookólnym przeznaczonym do telekonferencji. Współpracuje ze wszystkim najpopularniejszymi platformami telekonferencyjnymi, ale też może
być po prostu zestawem głośnomówiącym dla iPhone’a.
Jabra przypomina kształtem miniaturowe UFO. Jest
to dysk o średnicy około 13 cm, wysokości około

Aplikacje telekonferencyjne widzą urządzenie
bez dodatkowej konfiguracji. Ustawiamy Jabrę

głośnika otoczony dotykowym pierścieniem z podświetlanymi przyciskami. Znajdziemy tam wszystkie
potrzebne opcje – regulację głośności, odbieranie
– odrzucanie połączeń, wyciszanie mikrofonu, łącze-

jako głośnik i mikrofon
i możemy się wdzwaniać
na kolejne spotkanie.

3,5 cm i wadze 298 g. Na górze obudowy jest „grill”

nie przez Bluetooth. Długi kabel USB owinięty wokół
dysku przyda się do naładowania urządzenia, ale też
w sytuacji, kiedy musimy podłączyć się kablem, jeśli
na w komputerze brak Bluetootha. Producent przewidział w takiej sytuacji inne rozwiązanie – ukryty
na spodzie Jabra Speak adapter USB umożliwiający
podłączenie bezprzewodowe. Od spodu ukryta jest

również nóżka, pozwalające postawić Jabrę prawie pionowo na stole
– takie ustawienie kierunkuje mikrofon do przodu. Może być przydatne,
jeżeli nie chcemy, żeby mikrofon zbierał dźwięki z całego pomieszczenia.
Nieduże i lekkie urządzenie w kształcie dysku poprawi jakość audio na
spotkaniach. Jabra Speek 710 najprościej podłączyć po Bluetooth do
komputera. Aplikacje telekonferencyjne widzą urządzenie bez dodatkowej konfiguracji. Ustawiamy Jabrę jako głośnik i mikrofon i możemy się
wdzwaniać na kolejne spotkanie.
Jakość dźwięku jest wysoka, nawet jeżeli mówimy z większej odległości – producent podaje około 5 m. Jabra Speak sprawdza się idealnie
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w przypadku spotkań hybrydowych, czyli kiedy musimy się spotkać w kilka
osób osobiście, a pozostali uczestnicy są połączeni zdalnie. W takich sytuacjach laptop z wbudowanym mikrofonem się nie sprawdza. Jabra jest
wyposażona w mikrofon dookólny typu full duplex – możemy słuchać
i mówić równocześnie, stawiamy go na środku stołu i wszyscy się słyszą.
Według specyfikacji jedno urządzenie obsługuje do sześciu osób. Jeżeli
potrzebujemy się spotkać stacjonarnie w większym gronie, wystarczy dodać
drugą Jabrę Speak. Urządzenia mają opcję parowania ze sobą, aby powiększyć zasięg, co się może przydać w czasach, kiedy trzeba zachowywać
dystans. Zdarzyło mi się korzystać z tej opcji. Bez problemu, z zachowaniem
dystansu ok. 2 m pomiędzy siedmioma uczestnikami na sali, udało się przeprowadzić spotkanie z kolejnymi kilkunastoma osobami połączonymi zdalnie. Dość zacięta i energiczna dyskusja, kilka osób mówiących równocześnie
nie powodowało zakłóceń i problemów ze zrozumiałością głosu.
Jabra Speak 710 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest jakość
audio podczas spotkań i mobilność. Nie musimy montować systemu
mikrofonów i głośników w sali konferencyjnej. Wystarczy wyjąć z plecaka
małe UFO i położyć na środku stołu.
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DragonFly Red
ŁUKASZ SOWIŃSKI

– dźwięk wysokiej jakości z każdego
komputera, smartfona lub tabletu
AudioQuest, amerykański producent doskonałych jakościowo i brzmieniowo
przewodów, oferuje niezwykłe urządzenie, które łączy wygodę i komfort
użytkowania z niesamowitą jakością dźwięku. DragonFly Red, bo o nim
mowa, łączy w sobie zaawansowany przenośny przetwornik cyfrowoanalogowy USB, przedwzmacniacz oraz wzmacniacz słuchawkowy. Pozwala
ominąć układy audio źródła dźwięku, np. smartfona, tabletu lub komputera,
zapewniając odtwarzanej muzyce najwyższą jakość dźwięku.
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DragonFly Red to niezwykle wszechstronne urządzenie. Ta wyjątkowa konstrukcja, która pozwala uzyskać prawdziwy dźwięk hi-fi nie tylko z komputera lub laptopa (Windows, OS X), lecz także z urządzeń przenośnych,
smartfonu i tabletu, z systemem Android lub iOS.
Instalacja modelu DragonFly Red jest niezwykle prosta i sprowadza się do
podłączenia urządzenia do portu USB źródła dźwięku, np. komputera czy
laptopa. W przypadku urządzeń przenośnych (tablet, smartfon) wymagana
jest przejściówka Apple ze złącza Lightning na USB (Apple camera adapter)
lub adapter AudioQuest dla Androida (DragonTails USB).
Do wyjścia mini Jack użytkownik może podłączyć praktycznie dowolny
sprzęt – słuchawki, aktywne kolumny głośnikowe, przedwzmacniacz lub
wzmacniacz. Dzięki temu natychmiast po podłączeniu modelu DragonFly
Red można cieszyć się czystszym, bardziej precyzyjnym, naturalnym i pięknym dźwiękiem.
Sprawdź także ciekawe połączenie modelu DragonFly Red do komputera
za pośrednictwem kompaktowego urządzenia AudioQuest Jitterbug FMJ.
To rozwiązanie pozwoli Ci dodatkowo wzmocnić efekt czystości dźwięku,
zapewniając jeszcze lepsze doświadczenie muzyczne.
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Piękna muzyka z komputerów i urządzeń mobilnych
Wprowadzony w 2012 r., i natychmiast
entuzjastycznie przyjęty, model DragonFly
zbudował pomost pomiędzy audiofilami
i nowoczesnymi miłośnikami muzyki. Ta
wyjątkowa konstrukcja w jednej niewielkiej
obudowie łączyła przetwornik cyfrowo-analogowy USB, wzmacniacz słuchawkowy
i przedwzmacniacz. DragonFly, podłączony
do portu USB, omijał standardowe obwody
audio komputera i dzięki temu dostarczał do
słuchawek, głośników aktywnych bądź systemu audio czysty, bardziej naturalny i piękny
dźwięk. Niewielki, w przystępnej cenie, łatwy
w użyciu i niezwykle efektywny, DragonFly
zdobył wiele tytułów, m.in. „Computer Audio
Component of the Year” i „Budget Component of the Year” (Stereophile), „Digital Product of the Year” (Tone Audio) – wszystkie
już w 2012 r. – oraz przyznaną przez redakcję
magazynu „What Hi-Fi?” nagrodę „Product of
the Year” w 2014 r.

Następna generacja: 		
DragonFly Red
Chociaż pierwotny DragonFly zrewolucjonizował rynek kompaktowych przetworników cyfrowo-analogowych, to jego zasilanie
USB sprawiło, że mógł współpracować tylko
z komputerami. Miłośnicy muzyki oczekiwali
jednak bardziej mobilnej wersji – jednej,

INNE

która będzie przystosowana do współpracy
także ze smartfonami i tabletami z systemem
Android lub iOS. DragonFly Red spełnił te
oczekiwania w 100 proc., dzięki czemu każdy
komputer, laptop, tablet lub smartfon może
stać się prawdziwym odtwarzaczem muzycznym klasy hi-fi, umożliwiając melomanom
rozkoszowanie się pięknym dźwiękiem wszędzie tam, gdzie akurat przebywają.

Perfekcyjna współpraca
AudioQuest i Gordon Rankin, projektant
modelu DragonFly, wspólnie z firmą Microchip Technology opracowali nowy zaawansowany mikrokontroler USB, który wyróżnia
się udoskonalonym stosunkiem sygnału
do szumu i znacząco obniżonym zużyciem
energii. Pobierając o 77 proc. mniej prądu
niż poprzedni mikrokontroler, nowy układ
zapewnia rzeczywistą kompatybilność ze
smartfonami i tabletami Apple i Android.

Udoskonalony 32-bitowy
przetwornik
Aby zapewnić jeszcze wyższą wydajność,
nowy model DragonFly’a wykorzystuje udoskonalony, 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy ESS Sabre – zaawansowany układ
ES9016, który zapewnia naturalnie detaliczne,
bardziej rzeczywiste brzmienie. Ponadto
DragonFly Red wyposażony jest w najnowszy
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wzmacniacz słuchawkowy ESS i precyzyjną (bit-perfect) cyfrową regulację
głośności, która jest elementem przetwornika C/A. To wyrafinowane rozwiązanie, które zapewnia maksymalną wierność, kontrast dynamiki i stosunek sygnału do szumu.
DragonFly Red może pochwalić się napięciem wyjściowym 2,1 V. Dzięki
temu urządzenie jest w pełni kompatybilne z szeroką gamą słuchawek,
wliczając modele o niskiej skuteczności i te z dużym zapotrzebowaniem
na energię.
Projektanci zadbali również o prostotę obsługi urządzenia. Chociaż zastosowany przetwornik C/A to niezwykle mocny i zaawansowany układ, to
rozdzielczość obsługiwana przez model DragonFly Red została specjalnie
ograniczona do 96 kHz/24 bitów. Dzięki temu korzystanie z urządzenia jest
tak samo proste, jak dotychczas i nie wymaga pobierania i instalowania
nowych sterowników, tworząc pełną kompatybilność z komputerami PC.
Najważniejsze jednak jest to, że DragonFly Red został zaprojektowany tak,
aby zachować najwyższą jakość twojej ulubionej muzyki. Niezależnie od
tego, czy słuchasz nagrań z serwisu Spotify, YouTube, Tidal, zripowanych
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płyt CD lub najnowszych plików wysokiej rozdzielczości, to niewielkie urządzenie zagwarantuje Ci bardziej emocjonalne i przyjemne doświadczenie.

Nowy etap
Zaprezentowane szerokiej publiczności podczas wystawy Consumer
Electronics Show 2016, modele DragonFly Red i DragonFly Black zostały
okrzyknięte „Stars of CES” przez magazyn „What Hi-Fi?”, ale to był dopiero
początek nowego etapu.
Projektanci firmy AudioQuest nieustannie patrzą w przyszłość i dążą do
stworzenia silniejszego, głębszego połączenia pomiędzy miłośnikami
muzyki i artystami, albumami, utworami i nagraniami wideo, które tak
cenią. Dzięki modelom DragonFly Red, DragonFly Black, a także DragonFly
Cobalt i przyszłym cyfrowym urządzeniom AudioQuest, więcej ludzi niż
dotychczas będzie mogło cieszyć się piękną muzyką – wszędzie i zawsze.

Bezpłatna aplikacja do aktualizowania
oprogramowania
Do istotnych zalet modelu DragonFly Red należy również możliwość aktualizowania oprogramowania poprzez bezpłatną aplikację komputerową
dla Windows i OS X. Wraz z pojawieniem się nowych rozwiązań w sekcji
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odtwarzacza muzyki, protokołów strumieniowania lub innego oprogramowania, użytkownicy DragonFly’a będą mogli zainstalować te udoskonalenia
w swoim urządzeniu.

Obsługa standardu MQA
Dzięki aktualizacji oprogramowania, udostępnionej przez firmę Audioquest, model DragonFly Red ma możliwość obsługi plików zakodowanych
w standardzie MQA, a więc zapewniających studyjną jakość dźwięku. Dzięki
temu użytkownik może przesyłać wysokiej jakości muzykę z komputera,
a także strumieniować nagrania bezpośrednio z internetowego serwisu
muzycznego Tidal. To doskonała wiadomość dla osób, które mają dostęp
do kont Tidal wersji Hi-Fi. Ponadto projektanci udoskonalili regulację
głośności obu modeli pod kątem współpracy z niektórymi urządzeniami
z systemem Android.
Sugerowana cena detaliczna modelu DragonFly Red firmy Audioquest to
919 zł. Urządzenie jest dostępne w ofercie Top Hi-Fi & Video Design.
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Creative Sound Blaster PLAY! 4
– przyjemniejsze telekonferencje

Wyjścia audio w laptopach i innej elektronice są coraz mniej istotnym
elementem. Owszem, cały czas są obecne w komputerach, ale
jakość przetworników cyfrowo-analogowych pozostawia wiele
do życzenia. Creative opracował bardzo proste rozwiązanie tego
problemu – niewielką i tanią kartę dźwiękową Sound Blaster PLAY! 4,
przeznaczoną do prowadzenia telekonferencji.
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Seria kart PLAY! zawsze charakteryzowała się niewielkimi rozmiarami, a,
z uwagi na zastosowanie USB-C, tym razem mają one jeszcze większe znaczenie. PLAY! 4 jest bowiem dzięki temu kompatybilna nie tylko z urządzeniami
z USB-A (a więc głównie z laptopami i komputerami stacjonarnymi), ale też
z USB-C, które jest obecne w wielu smartfonach, tabletach czy konsolach.
Karta ma lekką, plastikową obudowę z dwoma okrągłymi przyciskami oraz
dwiema diodami sygnalizacyjnymi. Z jednej strony ma gniazdo minijack,
z drugiej zaś znalazł się kilkucentymetrowy kabel zakończony USB-C. Obudowa jest matowa i solidna, podobne wrażenie robi sam kabel. Wtyk USB-C
wchodzi do gniazda bardzo ciężko, niezależnie od tego, do jakiego urządzenia
go podłączałem. Niewielka obudowa PLAY! 4 sprawia, że można nosić ją na
co dzień nawet w kieszeni z telefonem. W zestawie z kartą dostajemy adapter z USB-C do USB-A, co z pewnością przyda się użytkownikom starszych
komputerów lub hubów, w których brakuje nowszej wersji tego portu.
Teoretycznie do rozmów nie potrzeba szczególnie wysokiej jakości sprzętu.
Nawet wbudowany w laptop mikrofon i głośniki wystarczą, by się z kimś
skontaktować. Pracując zdalnie i korzystając z takiej komunikacji codziennie, warto przemyśleć trochę inną konfigurację, jeśli nawet nie dla własnej
wygody, to dla komfortu rozmówców i domowników. Nie dość, że zwyczajnie
przeszkadzamy innym, to łatwo też o pogłos czy kiepską jakość rejestrowania
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naszego głosu, gdy odwrócimy głowę od laptopa. PLAY! 4 dostosowano
przede wszystkim do komputerów z Windowsem, choć jest też kompatybilna z innymi urządzeniami. Producent deklaruje zgodność z komputerami
z macOS, smartfonami i tabletami z iOS oraz Androidem, a także z konsolami
(PS4, PS5 i Nintendo Switch). Niestety, z moim Switchem Lite karta nie współpracuje – świecą się na niej diody, ale nie podaje dźwięku na słuchawki. Z iPadem Pro działa już prawidłowo, tu można używać zarówno przełączania trybu
korekcji dźwięku (dynamicznej, podbicia basu lub neutralnej), jak i wyłączać/
włączać mikrofon. Na macOS korekcja również działa, ale wyłączanie mikrofonu już nie (aczkolwiek po wyciszeniu go w MS Teams dioda na karcie świeci
się na czerwono). Najprościej jest na Windowsie – tam wszystko działa prawidłowo, ponadto dzięki dostępnej aplikacji Creative mamy dostęp do rozbudowanej korekcji brzmienia oraz innych, zaawansowanych ustawień.

Niewielka obudowa PLAY! 4 sprawia, że można nosić ją na co
dzień nawet w kieszeni z telefonem.

Parametry techniczne PLAY! 4 są bardzo solidne: obsługuje dźwięk wychodzący w jakości do 24-bit i z próbkowaniem 192 kHz, pozwala też na nagrywanie w rozdzielczości 24 bitów i próbkowaniu 48 kHz, w stereo. Obsługuje
też słuchawki o wysokiej impedancji (do 150 omów). To jednak nie w sprzęcie, a w oprogramowaniu zaszyto wszystkie najważniejsze funkcje urządzenia. Aplikacja Creative na Windows czyni z PLAY! 4 bardzo dobre narzędzie
do telekonferencji, czego zasługą są algorytmy oczyszczania dźwięku.
Program pozwala zaktualizować oprogramowanie karty, a także skonfigurować jakość audio wyjścia i nagrywania. Aplikacja pozwala wybrać profil
słuchawek, dopasowujący jakość wyjścia do modelu. Są to głównie urządzenia firmy Creative, choć znajdują się wśród nich też EarPodsy. Program ma
kilka podstawowych sekcji ustawień, a najbardziej podstawowym jest tryb
dźwięku. Pozwala wybrać jeden z kilkunastu presetów korekcji dźwięku,
znajdziemy wśród nich zarówno ogólne, przeznaczone do słuchania muzyki
czy oglądania filmów, jak i takie, które dopasowano do konkretnych gier
(jak na przykład Apex Legends czy CS:GO). W sekcji Acoustic Engine można
natomiast nałożyć na dźwięk dodatkowe efekty, takie jak podbicie dialogów,
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niskich tonów, uwypuklenie detali czy symulację dźwięku przestrzennego.
Jest też opcja Smart Volume, która adaptuje dźwięk do tego, czy chcemy słuchać go cicho, czy głośno. Efekty te wyraźnie słychać, natomiast łatwo z nimi
przesadzić, przesuwanie suwaka do maksymalnego poziomu każdego z nich
prowadzi do mniej lub bardziej wyraźnego zniekształcenia dźwięku. Można
je też na siebie nakładać, co czyni Acoustic Engine bardzo dobrym miejscem
do eksperymentów z brzmieniem. W aplikacji da się też ustawić poziom głośności słuchawek oraz mikrofonu.
Najważniejszymi funkcjami dostępnymi w aplikacji Creative są te związane
z prowadzeniem rozmów. Sekcja SmartComms Kit zawiera ustawienia związane z oczyszczaniem dźwięku oraz automatycznym wyciszaniem mikrofonu. VoiceDetect, które odpowiada za włączanie i wyłączanie naszego
mikrofonu, działa zaskakująco dobrze, o ile tylko odpowiednio skonfigurujemy jego czułość na poziom naszego głosu oraz hałasu otoczenia. Można też
ustawić opóźnienie automatycznego wyciszenia mikrofonu (na czas od 1 do
5 s). W tej samej sekcji mamy też funkcję NoiseClean-out oraz NoiseClean-in. Ich zadaniem jest odpowiednio redukowanie szumów w tle w dźwięku
wychodzącym oraz przychodzącym. W przypadku tego drugiego należy jednak pamiętać, by wyłączyć je, gdy nie rozmawiamy, bo bardzo zniekształca
pozostałe dźwięki. Szkoda, że nie da się choćby przypisać do tej funkcji
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globalnego skrótu klawiszowego. Druga sekcja funkcji odpowiadających za
jakość dźwięku wychodzącego to CrystalVoice. Dzięki Smart Volume poziom
wyjścia jest normalizowany, a więc rozmówcy słyszą nas zawsze ze zbliżoną
głośnością, nawet jeśli mówimy raz ciszej, raz głośniej. Acoustic Echo Cancellation ma natomiast eliminować pogłos, aczkolwiek nie miałem okazji
przetestować działania tej funkcji – niezależnie od tego, czy była włączona,
czy nie, rozmówcy nie zauważyli różnicy. W CrystalVoice dodano też funkcję
przekształcania głosu tak, że brzmimy na przykład jak dziecko czy robot, ten
dodatek nie ma jednak żadnego praktycznego zastosowania.
Rok pracy zdalnej sprawił, że na urządzenia typu PLAY! 4 patrzę nie tylko
z zainteresowaniem, ale i z uznaniem. Dzięki działającym algorytmom
oczyszczania dźwięku oraz niemal automatycznemu działaniu uprzyjemnia
codzienną pracę. Nie jest to sprzęt niezbędny (chyba że chcecie podłączyć
przewodowe słuchawki do iPada Pro), ale z całą pewnością zwiększający komfort. Nie rozumiem jednak podejścia Creative'a do macOS i ograniczania się
do wydawania oprogramowania wyłącznie na Windows – system Microsoftu
nie jest jedynym, na którym można spędzić cały dzień na telekonferencji.

Creative Sound Blaster
PLAY! 4 		
•
•
•
•

Design: 4,5/6
Jakość wykonania: 4,5/6
Oprogramowanie: 5/6
Wydajność: 5/6

Plusy:
• skuteczna redukcja hałasu w tle
• wygodne sterowanie fizycznymi
przyciskami
• obsługa słuchawek o wysokiej
impedancji
Minusy:
• oprogramowanie dostępne tylko
na Windows
Cena: 139 PLN
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Cowon Plenue D2

– mały odtwarzacz do dużych słuchawek
Rynek przenośnych odtwarzaczy muzyki właściwie nie istnieje,
z powodzeniem zastąpiły je smartfony. Jest od tego pewien wyjątek
– odtwarzacze profesjonalne cały czas się rozwijają, a Cowon Plenue
D2 jest jednym z tych bardziej przystępnych cenowo modeli.
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Na zakup przenośnego odtwarzacza decydują się nieliczni i zazwyczaj
nie są to osoby, które po prostu przyzwyczaiły się do osobnego urządzenia. Zdecydowanie częściej to świadomi użytkownicy, mający bardzo
konkretne oczekiwania. Najbardziej oczywista wydaje się jakość przetwornika DA, natomiast na dalszy plan schodzi interfejs, wzornictwo czy
prędkość działania. Z takiego założenia wyszli inżynierowie Cowon, bo
Plenue D2 wizualnie nie wyróżnia się kompletnie niczym. Jakość materiałów jest bardzo dobra, ale kanciasta obudowa z aluminium, plastiku
i szkła na froncie nie przyciąga wzroku, nawet pomimo wyraźnych srebrnych lub złotych akcentów. Jej niewątpliwą zaletą jest rozmiar, pozwalający schować urządzenie do niewielkiej kieszeni. Układ przycisków
daje się lubić, wyłącznik wylądował na górze (jest też podświetlany), na
prawym boku mamy natomiast regulację głośności i sterowanie odtwarzaniem. Przyciski są wąskie, ale mają wyczuwalny skok, więc obsługuje
się je całkiem wygodnie (choć nie obraziłbym się, gdyby były szersze. Na
dolnej krawędzi mamy gniazdo micro USB, lewa krawędź kryje gniazdo
micro SD, niestety nieosłonięte niczym. Na górnej krawędzi mamy natomiast wyjście minijack 3,5 mm oraz wyjście zbalansowane 2,5 mm. Front
wypełnia wyświetlacz – ma całkiem szerokie ramki, ale dzięki temu nie
wciskamy go przypadkiem, trzymając urządzenie w dłoni.

Plenue D2 wizualnie nie wyróżnia się kompletnie niczym.

Używanie jako głównego odtwarzacza muzyki smartfona rozpieszcza – łatwo przyzwyczaić się do elementów, które nie mają żadnego
wpływu na brzmienie (takich jak świetnej jakości wyświetlacz). W Plenue
D2 zaniedbano niestety zarówno wyświetlacz, jak i płynność interfejsu.
Jestem w stanie zrozumieć, że mają one drugorzędne znaczenie, ale
tu ich jakość jest niezwykle niska. Ekran ma zbyt niską rozdzielczość,
by komfortowo odczytywać na nim drobny tekst, kiepsko radzi sobie
też z reprodukcją kolorów (choć to akurat jest już mało istotne). Interfejs urządzenia początkowo wydaje się mało intuicyjny, ale po jakimś
czasie można się spokojnie nauczyć go używać; co jednak z tego, skoro
nie działa płynnie, a nieraz zdarzy się mu też zaciąć na chwilę. To
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najpoważniejsze zarzuty, jakie mam do tego urządzenia, gdyby nie te
wady, z Plenue D2 korzystałoby się bardzo przyjemnie. Główny widok
odtwarzacza muzyki jest przejrzysty, wyświetlana jest okładka albumu,
przyciski sterowania muzyką i postęp odtwarzania. Po dotknięciu okładki
można przejść do szczegółów utworu, wyświetlić parametry techniczne
pliku oraz jego lokalizację w pamięci urządzenia. Nawigacja po bibliotece
jest do bólu klasyczna: można przeglądać ją zgodnie z folderami, w których się znajduje, sortować według albumów i artystów, tworzyć playlisty
oraz wyświetlić całą muzykę na jednej liście. Jest też dobrze działające
wyszukiwanie. Na ekranie wyświetlona jest zawsze godzina, głośność,
poziom baterii oraz tryb odtwarzania (losowy lub po kolei). Obawiałem
się, że przez rozmiary ekranu obsługa odtwarzacza będzie trudna, ale
producent całkiem rozsądnie wymierzył wielkość interfejsu.
Audiofilską stronę odtwarzacza można poznać, wywołując menu ustawień z poziomu ekranu odtwarzania. W szybkich opcjach mamy do
wyboru między innymi zapętlenie fragmentu utworu, by móc go dokładnie przeanalizować. Tam można też zmienić prędkość odtwarzania,
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sposób wyświetlania czasu utworu, kolejność odtwarzania czy zmienić wygląd odtwarzacza (dostępne są trzy skórki, wszystkie naprawdę
ładne). W ustawieniach urządzenia możemy skonfigurować takie rzeczy,
jak czas automatycznego wyłączenia, zmienić język (jest polski) czy
wyregulować podświetlenie, ale są tu też bardziej zaawansowane opcje,
takie jak tryb pracy filtra DAC oraz włączenie dodatkowego wzmocnienia dla słuchawek o wysokiej impedancji. O ile sposób działania filtra
DAC daje subtelne różnice w brzmieniu, to już korekcja dźwięku JetEffect wpływa na nie wyraźnie. Nie tylko pozwala wyregulować brzmienie
według swoich potrzeb i zapisać do czterech własnych konfiguracji,
ale też umożliwia nakładanie efektów pogłosu, wzmocnienie poszczególnych pasm czy kompensację brzmienia. Są też gotowe presety dla
wybranych gatunków muzycznych. Korektor ma mnóstwo ustawień, ale
na każdym z dostępnych profili odczuwalnie były inne efekty, co więcej,
nawet dokładany sztucznie pogłos bardzo mi się podobał – brzmiał całkiem naturalnie, co nie jest w przypadku takich dodatków oczywistością.
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Wrzucanie muzyki na Plenue D2 nie wymaga żadnego specjalnego oprogramowania, a oprócz 64 GB pamięci wewnętrznej możemy też skorzystać z karty micro SD. Obsługiwana jest pojemność do 128 GB, razem
mamy więc prawie 200 GB na muzykę. Album w formacie bezstratnym
może zająć około 0,5 GB lub więcej, stąd też 64 GB powinno na jakiś
czas wystarczyć. Obsługiwane formaty to między innymi FLAC, ALAC,
WAV, AIFF, APE, ISO, DSF, DFF, OGG, MP3 i WMA. Urządzenie pozwala na
odsłuch za pośrednictwem wyjścia zbalansowanego o mocy 4,0 Vrms,
choć w odtwarzaczu przenośnym nie ma ono zbyt wielkiego sensu
(efekty stosowania takiego rozwiązania słychać dopiero na dłuższych,
kilkunastometrowych przewodach). Zastosowany
DAC to CIRRUS LOGIC CS43131, zaprojektowany
z myślą o urządzeniach przenośnych i ograniczeniu zużycia energii. Tej wystarcza na długo: Cowon

W szybkich opcjach mamy

deklaruje nawet 45 godzin pracy, ale przy odtwa-

do wyboru między innymi

rzaniu wyłącznie plików w wysokiej jakości (24 bit,

zapętlenie fragmentu
utworu, by móc go dokładnie przeanalizować.

44,1 kHz) ze słuchawkami o impedancji 30 Ω, baterii
wystarczyło mniej więcej na połowę tego czasu.
Testowałem go wraz ze słuchawkami Philips Fidelio X3, ale podłączałem też do niego sprzęt z dużo
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niższej półki (Philips Flyte Everlite), by sprawdzić, czy poczuję różnicę
w słuchawkach, które dobrze znam. Ta była zauważalna przede wszystkim w liczbie detali i czystości dźwięku. Plenue D2 dobrze poradził sobie
z Fidelio X3, odpowiedni korektor wydobył z nich bardzo niskie tony
(pomimo dość neutralnego brzmienia tego modelu), na najbardziej płaskiej korekcji grały z bardzo dobrą dynamiką.
Z tym, że popularność przenośnych odtwarzaczy muzyki już nie wróci,
trzeba się pogodzić. Nie oznacza to jednak, że smartfony całkowicie je
zastąpiły. W przypadku wysokiej jakości DAC i wymagających większego
wzmocnienia sygnału słuchawek Plenue D2 wyprzedzi każdy telefon. To
nieco archaiczny, ale wydajny i poręczny odtwarzacz z bardzo dobrym
stosunkiem jakości do ceny.

Cowon 					
Plenue D2
•
•
•
•

			

Design: 4/6
Jakość wykonania: 4,5/6
Oprogramowanie: 4/6
Wydajność: 5/6

Plusy:
• dobrej jakości DAC
• rozbudowany korektor brzmienia
• poręczny
Minusy:
• powolny interfejs
• słabej jakości ekran
Cena: 1200 PLN
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Yamaha MusicCast

– prawdziwy system multiroom
Na rynku jest kilka systemów multiroom, a jednym z najbardziej
rozbudowanych i elastycznych jest Yamaha MusicCast. Yamaha jest
marką samą w sobie; w MusicCast znajdziemy połączenie japońskiej
nowoczesności i tradycji, najwyższą jakość, zarówno w sprzęcie, jak
i możliwościach audio. Przyjrzyjmy się więc temu systemowi, który jest
naprawdę „multi”.
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Na czym polega system multiroom, stworzony przez Yamahę, co to znaczy,
że jest naprawdę multi? Otóż znajdziemy w nim urządzenia dla każdego
użytkownika i do każdego pomieszczenia, a nawet zintegrujemy z naszym
starym wzmacniaczem stereo.
Wśród odstępnych komponentów mamy np. wysokiej klasy amplituner
stereo R-N803D obsługujący pliki wysokiej rozdzielczości w tym pliki DSD.
Zadowoli on nawet najbardziej wybrednego melomana i znajdzie miejsce
w salonie lubiących proste, a zarazem doskonałe brzmienie stereo.
Dla miłośników kina i dźwięku przestrzennego z kolei Yamaha przygotowała
całą serię amplitunerów AV. Począwszy od HTR-4072 z obsługą dźwięku 5.1
i bezprzewodowych głośników w systemie MusicCast Surround w bardzo
przystępnej cenie, po nowość w ofercie – model RX-A8A z obsługą Dolby
Atmos, DTS:X, Cinema DSP HD3, obrazu 4k i 8k oraz Surround: AI. To ostatnie
analizując scenę dźwiękową, stworzy dźwięk przestrzenny nawet tam, gdzie
oryginalnie go nie było. Wszystko dzięki 64-bitowemu procesorowi Qualcomm. To sprzęt dla wymagających najwyższej jakości obrazu i dźwięku,
który może być sercem domowej sali kinowej.
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Jeżeli nie mamy miejsca na kino w domu, na pewno docenimy soundbary z systemem MusicCast, np. MusicCast Bar 400 z bezprzewodowym subwooferem i możliwością rozszerzenia zestawu o głośniki
bezprzewodowe.
Tam, gdzie nie wymagamy aż tak rozbudowanych opcji, ale nadal cenimy
jakość i naturalne ciepłe brzmienie, które charakteryzuje wszystkie produkty Yamaha, znajdzie się miejsce na serię minizestawów stereo Pianocraft. Zestawy są nieduże, eleganckie, a nie ustępują jakością większemu
rodzeństwu. To np. zestaw Pianocraft MCR-670D: amplituner z odtwarzaczem CD i pięknymi, niedużymi dwudrożnymi kolumnami głośnikowymi,
wykończonymi tym samym lakierem, jakiego Yamaha używa do swoich
fortepianów. Dzięki kompaktowemu rozmiarowi idealnie się sprawdzą
choćby w sypialni albo pokoju nastolatka.

Na czym polega system multiroom, stworzony przez Yamahę, co
to znaczy, że jest naprawdę multi? Otóż znajdziemy w nim urządzenia dla każdego użytkownika i do każdego pomieszczenia,
a nawet zintegrujemy z naszym starym wzmacniaczem stereo.

Wśród głośników znajdziemy też modele o większej mocy: MusicCast 50
i MusicCast 20. Mogą one pracować samodzielnie, w parach stereo, ale
również jako głośniki satelitarne dla wielokanałowych systemów, wszystko
dzięki MusicCast Surround.
Jeżeli jednak jesteśmy przyzwyczajeni do posiadanego zestawu stereo, ale
nie obsługuje on funkcji multiroom i usług sieciowych, możemy go podłączyć do systemu MusicCast za pomocą sieciowego odtwarzacza cyfrowego
MusicCast WXC-50, który pozwoli w pełni wykorzystać możliwości multiroom Yamaha nawet w starszym sprzęcie.
Wisienką na torcie systemu MusicCast jest gramofon! Z tego, co się
orientuję, jest to jedyny system multiroom mający wśród swoich
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komponentów gramofon. MusicCast Vinyl 500 łączy ze sobą to, co najlepsze z analogowego świata audio ze światem cyfrowym. Może pracować jako element systemu ze wzmacniaczem, ale również samodzielnie
wystarczy sparować z nim bezprzewodowe głośniki MusicCast. Na pewno
będzie dopełnieniem systemu dla miłośników dźwięku z czarnej płyty.

Wszystkimi elementami systemu MusicCast sterujemy za pomocą aplikacji
Yamaha MusicCast dostępnej w App Store i Google Play. Umożliwia ona
pełną konfigurację i sterowanie, pozwala m.in. łączyć urządzenia w grupy,
aby odtwarzały tę samą muzykę.
Urządzenia MusicCast korzystają z łączności Wi-Fi i BT, wybrane oprócz
wejścia BT – przyjęcia dźwięku z dowolnego urządzenia, mają wyjście BT,
czyli mogą wysłać dźwięk np. na słuchawki BT bez dodatkowych urządzeń,
adapterów. Współpracują również z urządzeniami Apple za pomocą protokołu Airplay. MusicCast oczywiście obsługuje popularne streamingowe
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serwisy muzyczne Spotify, Tidal, Deezer, Qobuz. Wreszcie wszystkie urządzenia wspierają pliki wysokiej rozdzielczości, próbkowania 192 kHz (FLAC,
ALAC, WAV), a wybrane urządzenia również pliki referencyjne DSD z próbkowaniem do 5,6 Ghz.
Bez względu na to, na jakie komponenty systemu MusicCast się zdecydujemy, otrzymamy najwyższej jakości urządzenia, wykorzystujące najnowsze technologie i dające wyjątkowe brzmienie, bez względu na to, czy to
będzie głośnik do kuchni, czy zestaw stereo do salonu. Urządzenia Yamahy
charakteryzuje również ponadczasowy, klasyczny design. Nie tylko będą
brzmieć, ale będą wyglądać dobrze w każdym wnętrzu.

MULTIROOM
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Bowers & Wilkins Formation
– system pasujący wszędzie

Opracowanie własnego rozwiązania zawsze trwa dłużej niż
skorzystanie z istniejącego standardu, niemniej dzięki temu można
osiągnąć znacznie lepsze, wyjątkowe efekty. Bowers & Wilkins długo
zajęło stworzenie własnego systemu multiroom, ale Formation (bo tak
go nazwano) nadrabia zarówno jakością połączenia, jak i produktami,
które do niego należą.
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Obecnie właściwie każdy dostępny system multiroom jest całkowicie uniezależniony od kabli. Daje to użytkownikowi swobodę w rozmieszczaniu
urządzeń oraz znacznie obniża próg wejścia, jedynym przewodem, kórego
potrzebuje sprzęt, jest ten do zasilania. W przypadku Formation wszystkie
urządzenia można połączyć z domową siecią Wi-Fi, da się też wykorzystać
do tego port Ethernet. Służy ona do komunikacji ze źródłem dźwięku (o ile
nie korzystamy z opcjonalnej centralki) oraz do konfiguracji i aktualizacji
oprogramowania urządzenia. Komunikacja pomiędzy urządzeniami systemu
odbywa się jednak już po wewnętrznym protokole, opracowanym przez
Bowers & Wilkins. System ma topologię mesh, co oznacza, że urządzenia nie
komunikują się z centralką i dopiero ta podaje sygnał dalej, zamiast tego
każdy sprzęt łączy się z każdym, który ma w zasięgu. Dzięki temu opóźnienia wynoszą około 1 ms, co jest szczególnie istotne w przypadku głośników
rozmieszczonych w tym samym pomieszczeniu, zwłaszcza kolumn stereo.
Transmisja odbywa się w jakości do 96 kHz/24 bit. Głośniki systemu Formation mają też Bluetooth (z obsługą kodeka aptX HD), ponadto wspierają
Spotify Connect. Nie zabrakło też obsługi AirPlay 2 oraz Roon. Niewątpliwą
zaletą systemu jest jego łatwość obsługi – cała konfiguracja odbywa się
wyłącznie przez aplikację na smartfona (z iOS lub Androidem), a proces nie
wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy. Sam dobór sprzętu też nie jest zbyt
skomplikowany, obecne portfolio produktów z rodziny Formation składa się
z jedynie sześciu urządzeń, które nie dublują wzajemnie swoich zastosowań.
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Duo
Najbardziej podstawowym zestawieniem sprzętu do
odsłuchu muzyki jest para kolumn stereo. Duo to
dokładnie taki zestaw, tyle że nie wymaga podłączenia do amplitunera. Głośniki wykorzystują rozwiązania
znane z serii Diamond 800, podstawowym podobieństwem jest zastosowanie 165-milimetrowych membran
Continuum, odpowiadających za średnie i niskie tony.
Za górę odpowiada natomiast 25-milimetrowy tweeter.
Głośniki te mają otwory montażowe do osadzenia na
podstawkach, ponadto są dostępne w kolorze białym
lub czarnym. Jako jedyne z rodziny Formation nie mają
obudowy z charakterystycznym wzorem w romby, niemniej ich wzornictwo wyróżnia się dzięki podkreślonym
głośnikom wysokotonowym.

Cena: 8999 PLN

Flex
Flex to sprzęt zarówno dla niezdecydowanych, jak i dla
tych, którzy świadomie chcą rozbudować swoje audio.
To samodzielny, niewielki głośnik z wygodnymi przyciskami do sterowania odtwarzaniem na górze. Jego
rozmiary czynią go idealnym do postawienia zarówno
na komodzie, jak i na uchwycie ściennym. Może działać
w parze stereo z drugim takim samym urządzeniem,
nic też nie stoi na przeszkodzie, by z jego pomocą tworzyć bardziej złożony układ głośników, w połączeniu
choćby z soundbarem Bar i subwooferem Bass (głośniki pozwalają stworzyć nawet układ 5.1). Warto mieć
też na uwadze, że to najtańsze urządzenie z rodziny
Formation, co czyni je najlepszym do rozpoczęcia
budowania tego systemu.

Cena: 1999 PLN
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Bar
Na niewielkich przestrzeniach soundbary skutecznie zastępują bardziej
rozbudowane zestawy kina domowego. Ich zaletą jest zarówno rozmiar, jak
i niższa, względem bardziej klasycznych rozwiązań 2.1 czy 5.1, cena. Bar nie
zalicza się natomiast do urządzeń, które wtapiają się w otoczenie – wyrazisty wzór na całej powierzchni i lśniące, aluminiowe końce obudowy wyróżniają ten soundbar pod telewizorem. Zastosowano w nim łącznie dziewięć
głośników: trzy wysokotonowe o średnicach 25 mm oraz sześć średnio-niskotonowych o średnicach 65 mm. Urządzenie ma ograniczoną liczbę
portów, znajdziemy tu pojedyncze wejście optyczne oraz Ethernet.

Cena: 5699 PLN
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Bass
Subwoofer przydaje się zarówno w kinie domowym, jak i podczas odsłuchu muzyki, jako uzupełnienie zestawu stereo. Bass stworzono z myślą
o współpracy z kolumnami Duo, ale skutecznie tworzy też zestaw z głośnikami Flex oraz soundbarem Bar. Subwoofer ma wzmacniacz klasy D
o mocy 250 W i dwie membrany o średnicy 17 cm każda. Dolna granica
częstotliwości robi wrażenie, głośnik schodzi do 20 Hz (górna to natomiast
150 Hz). Podobnie jak pozostałe elementy systemu Formation, konfiguracja
Bass odbywa się w pełni za pośrednictwem aplikacji na smartfona.

Cena: 4999 PLN
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Wedge
Początkowo w systemie Formation było pięć urządzeń,
Flex pojawił się dopiero później. Wedge przez pewien
czas był jedynym głośnikiem, który można było wygodnie postawić na komodzie. Jego uniepowtarzalny design
sprawia, że pomimo dodania do oferty modelu Flex,
jest on cały czas potrzebny. Urządzenie ma zakrzywioną obudowę, dzięki czemu dobrze wpasowuje się
we wszelkie narożniki, ponadto oferuje też dużą moc
i interesujący zestaw głośników. Ma dwa wysokotonowe
oraz dwa średniotonowe, a dodatkowo wspomaga się
subwooferem. To jedyne takie urządzenie w systemie
Formation.

Cena: 4499 PLN

Audio
Choć system Formation nie
wymaga centralki, to Bowers & Wilkins oferuje urządzenie, które pełni
taką funkcję. Audio służy jednak
nie do kontrolowania pozostałych
urządzeń systemu, jego rolą jest
umożliwienie przesyłania sygnału
analogowego lub cyfrowego do
głośników Formation. Do dyspozycji mamy wejście optyczne oraz
dwie pary złącz RCA. Sama centralka ma też wysokiej jakości konwerter analogowo-cyfrowy.

Cena: 3199 PLN
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Zeppelin
Na koniec zostawiłem sprzęt, który nie wywodzi się z rodziny Formation,
ale jest kompatybilny z tym systemem multiroom. Zeppelin to urządzenie
kultowe i jeden z najbardziej rozpoznawalnych sprzętów Bowers & Wilkins.
Jego nowa wersja, która dopiero co się pojawiła, designem nawiązuje do
poprzednika – podłużny, owalny kształt, przypominający sterowiec (nazwa
zobowiązuje) zawieszony jest w powietrzu na zgrabnej podstawie. Urządzenie może łączyć się w system multiroom nie tylko z głośnikami Formation,
ale też z takimi samymi głośnikami Zeppelin. Nie zabrakło też oczywiście
obsługi streamingu, w tym Spotify Connect. Przez aplikację Music | Bowers
& Wilkins jest też oferowane rozbudowane wsparcie dla innych serwisów.

Cena: 3899 PLN
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Bluesound

– system multiroom audio dla wymagających
Popularne systemy multiroom audio cieszą się wygodą, spójnym
działaniem, nie zawsze jednak są w stanie dostarczyć dźwięk
najwyższej jakości. Ekosystem głośników Bluesound to rozwiązanie
właśnie dla tych, dla których ta jakość dźwięku jest najważniejsza,
a jednocześnie chcą się cieszyć systemem głośników w całym domu.
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Dźwięk w całym domu to nie utopia, to współczesność. Możemy stworzyć
system audio, który umila nam cały dzień. Budzimy się rano, z dźwiękiem
ulubionej rozgłośni radiowej, przechodzimy do łazienki, a tam czeka na
nas już pobudzająca muzyka z naszej porannej playlisty, schodzimy na dół
do kuchni, gdzie do śniadania, kawy i porannej prasówki mamy miłą dla
ucha muzykę, która rozbrzmiewa też w korytarzu. Wracamy z pracy i już
w całym domu wita nas ambientowa muzyka, latem, na tarasie, możemy
relaksować się przy dźwiękach muzyki lub zamknąć w gabinecie, aby posłuchać mistrzów, wieczór natomiast spędzić z telewizorem podłączonym pod
soundbara z filmem czy transmisją meczu. Muzyka może nas otaczać, jeśli
tylko dobrze zaaranżujemy przestrzeń (polecamy skorzystać z pomocy profesjonalistów, o czym także przeczytacie w tym numerze iMagAudio).
Ta wizja to nie fikcja, tylko rozwiązania multiroom audio funkcjonujące już
w wielu domach. W przypadku zdecydowania się na rozwiązanie Bluesound możliwe jest wprowadzenie go z audiofilskim brzmieniem. Bluesound
wspiera oczywiście AirPlay 2 oraz ponad 20 serwisów muzycznych, a nawet
Bluetooth w standardzie APTX HD. Co jednak najważniejsze system
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odtwarza bezstratną muzykę w formacie 192 kHz/24 bitów, a także kodowanie MQA (Master Quality Authenticated). Bluesound pozwala także na
strumieniowanie plików WAV, FLAC czy ALAC, także przez Wi-Fi.
Za marką Bluesound stoją inżynierowie legendarnej marki NAD. To ludzie
tworzący od lat cenione komponenty Hi-Fi i urządzenia high-end audio.
Teraz te rozwiązania przeniesiono do systemu audio. Obok wysokiej jakości dźwięku, postawiono na praktyczne rozwiązania – czyli wiele wielkości głośników, soundbary, aby można dobrać sprzęt do każdego wnętrza.
W dodatku są to urządzenia niezwykle estetyczne.
Warto zaznaczyć, że BluOS, czyli aplikacja sterująca głośnikami i pozwalająca na zarządzanie całym ekosystemem została spolszczona. A technologia systemu multiroom Bluesound jest dostępna także w komponentach
NAD. Można więc mieć w domu wysokiej klasy rozwiązania NAD uzupełnione o głośniki Bluesound. Można zakochać się w dobrym dźwięku z głośników Bleusound, a w przyszłości rozbudować system o high-endowe
rozwiązania NAD. Możliwości jest wiele.
Sam system głośników BlueSound to kilka naprawdę interesujących
produktów:
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To głośniki Pulse Flex 2i, większy głośnik Pulse 2i czy Pulse Mini 2.1. Wszystkie te głośniki dostępne są w klasycznych i ponadczasowych wariantach
kolorystycznych – białym i czarnym. Do kompletu do kina domowego
przyda się jeszcze potężny soundbar Pulse Soundbar+, który można rozbudować o subwoofer (także klasycznie, przewodowo, lub bezprzewodowo).
W połączeniu z głośnikami Pulse Flex 2i można stworzyć kompletne kino
i to takie wspierające technologię Dolby Atmos.
A uzupełnieniem systemu – czy też wejściem na wyższy poziom – jest
odtwarzacz sieciowy Powernode. Sprzęt wyposażony w dwa wyjścia głośnikowe oraz port HDMI eARC, dający niesamowite możliwości na rozbudowę
systemu albo dodanie funkcjonalności BlueSound do posiadanych już klasycznych głośników.
Warto zobaczyć ofertę Bluesound właśnie z racji tego, że to propozycja
nieco inna od portfolio pozostałych dostawców rozwiązań multiroom.
Choć na pozór to sprzęty podobne i znajdziemy zbliżone urządzenia, to
jednak tu filozofia nastawiona jest jeszcze bardziej na jakość dźwięku
i dostarczanie audiofilskich wrażeń z grania.
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Rok od premiery Denon Home
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

– jednego z najciekawszych systemów
Multiroom Audio na rynku

Denon Home zastąpił na rynku urządzenia z linii Heos. Teraz od razu
wiadomo, że sprzęty te należą do rodziny urządzeń japońskiego
producenta. W lutym w ofercie pojawił się arcyciekawy soundbar.
Jak po roku od premiery prezentuje się Denon Home? Czy warto
zainteresować się tym ekosystemem multiroom audio? Sprawdziliśmy!
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Dawno, dawno temu Denon stworzył submarkę Heos, która miała konkurować
z pewną inną marką systemów multiroom audio, z którą się rymowała. W ofercie pojawiły się bardzo ciekawe głośniki, jak na przykład mały Heos 1, z opcjonalną baterią i możliwością funkcjonowania jako głośnik bezprzewodowy. Był
też wzmacniacz z opcją montażu w szafie rack. Jednocześnie technologia multiroom Heos trafiła też do innych sprzętów Denona oraz Marantz. W 2020 roku
Denon postawił na reset swojej oferty głośników multiroom i tak powstał
Denon Home. Rodzina zupełnie nowych sprzętów multiroom opartych o technologię Heos. Można o nich mówić jako o sprzętach kolejnej generacji.
Denon Home to trzy głośniki – 150, 250 i 350 – oraz tegoroczna nowość
– soundbar Denon Home Sound Bar 550. Ta nowość jest wybitna, przynajmniej na papierze. I mam nadzieje, że lada moment na łamach iMagazine
będziemy ją testować. Denon Home Sound Bar 550 oferuje wsparcie dla
Dolby Atrmos, DTS:X, został dostrojony w Japonii. I mimo dużych możliwości, jest kompaktowy I elegancki. W dodatku wyceniany jest na mniej niż
3000 zł. Można też do niego dorzucić tylne głośniki, na przykład w postaci
Home 150 i subwoofer, aby uzyskać świetne, minimalistyczne kino domowe.
Jestem bardzo ciekaw, jak to gra w domowych warunkach, pierwsze prezentacje i zagraniczne recenzje są bardzo obiecujące.
Same głośniki Denon Home 150, 250 i 350 również są ciekawe. Rozsądnie
wycenione i dobrze grające. Sam użytkowałem wariant 250 przez dłuższy
czas i do mnie ten sprzęt przemawia zarówno stylistycznie, jak i jakościowo.
Oczywiście wciąż mam pewne zastrzeżenia co do designu aplikacji. Nie jest
ona zbyt nowoczesna, wręcz trąci myszką. Jednak to w dużej mierze też
symbol Japonii. Japońskie sprzęty RTV są fantastycznie dopracowane od
strony technicznej, natomiast interfejsy UI są często mocno techniczne/
inżynieryjne, w japońskim stylu. Europejskie poczucie estetyki pod względem UI jest inne.

Japońskie sprzęty RTV są fantastycznie dopracowane od strony
technicznej, natomiast interfejsy UI są często mocno techniczne/inżynieryjne, w japońskim stylu. Europejskie poczucie
estetyki pod względem UI jest inne.
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Dla mnie najważniejsze jest to, że urządzenia mają fizyczne przyciski dostępu
do ulubionych stacji radiowych (Denon Home 350 ma 6 przycisków, a 150
i 250 po 3 przyciski) oraz współpracują bezbłędnie ze sprzętem Apple po
AirPlay. Dodatkowo można jeszcze nieco pozachwycać się jakością muzyki
z dysków sieciowych w formatach FLAC 192 kHz/24 bit, WAV, ALAC oraz DSD
2.8/5.6 MHz. A tego nie zrobi HomePod oraz wiele innych głośników bezprzewodowych. Możliwości tu jest naprawdę dużo. No i świetne jest to, że głośniki
Home mogą być w innych pomieszczeniach w domu, a sercem w salonie
może być topowy amplituner Denona lub Marantza, napędzający nasze duże
kolumny głośnikowe. Pod tym względem Heos naprawdę daje radę.
Bardzo jestem ciekaw kolejnych kroków Denona. Jak ten ekosystem
będzie dalej rozbudowywany. Bo to, że będzie, jest pewne. Sam liczę na
nowy subwoofer, bardziej pasujący stylistycznie do zestawu oraz może
też mniejszy, prostszy soundbar, który uzupełniłby dobrze to portfolio.
Zobaczymy zapewne w kolejnych miesiącach.
Po nieco ponad roku od premiery urządzeń Denon Home można powiedzieć, że Japończycy odrobili zadanie domowe. Stworzyli urządzenia,
które się bronią, mogą walczyć na rynku o klienta i mają kilka niespotykanych gdzie indziej atutów. Denon Home Sound Bar 550 z DTS:X i Dolby
Atmos jest jednym z nich.
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Marzysz o systemie audio w swoim domu?
A może kinie domowym z prawdziwego
zdarzenia? Skorzystaj z pomocy ekspertów
Wiele współczesnych produktów audio czy wideo to rozwiązania
plug & play. Jednak warto wycisnąć z naszego domu i kupowanego
sprzętu więcej. Warto pomyśleć o instalacji audio-wideo tak
samo, jak o rozwiązaniach SmartHome, projektowaniu wnętrz czy
rozprowadzeniu elektryki w budynku.
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Chyba nic tak nie irytuje, jak plątanina
kabli w szafce RTV i ciągnące się po podłodze przewody do tylnych głośników.
Jeszcze bardziej irytujące są głośniki źle
dobrane do pomieszczenia. Wiele osób
też chce się cieszyć fajnym zestawem
stereo, ale obawia się, że nie może sobie
na niego pozwolić ze względu na miejsce. W tych i wielu innych przypadkach
warto zdać się na wsparcie fachowego
doradztwa, instalatorów audio i wideo.
Osób, które na projektowaniu rozwiązań
zarówno domowych, jak i tych profesjonalnych „zjadły zęby” i rzeczywiście
są w stanie doradzić rozwiązanie uszyte
na miarę – zarówno naszego wnętrza,
jak i zasobności portfela. W dodatku są
w stanie zrobić to od A do Z, czyli zaprojektują, zainstalują, skonfigurują, a na
koniec – nas doszkolą.
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Takie rozwiązania proponuje między innymi Top Hi-Fi, firma specjalizująca
się w dostarczaniu wybitnych produktów audio na polski rynek, mająca
szeroki asortyment w swoim portfolio i wreszcie obecna ze swoimi salonami i przedstawicielami w kilkunastu miejscach w kraju.
Wróćmy jednak do tego, po co, dlaczego warto pomyśleć o kompletnym
projekcie instalacji A/V w domu. Szczególnie na etapie budowy, a czasem
warto to zrobić wręcz na etapie projektowania budynku. Chociażby po to,
aby projektując swój dom, móc w nim uwzględnić dogodną przestrzeń na
wykonanie prywatnej salki kinowej czy miejsca do zarządzania systemem
audio albo wszystkimi rozwiązaniami A/V i SmartHome w domu.
Sam na przykład bardzo żałuję, że nie mam w tej chwili pomieszczenia,
które właśnie w jakikolwiek sposób nadawałoby się na wykorzystanie
projektora i stworzenie tam miejsca na duży ekran, wygodne fotele…
Jednym słowem na dobre kino domowe. Także przewody audio w salonie poprowadziłbym dziś inaczej i zostawił sobie zapas, aby zamiast systemu 5.1.2 móc zrobić przynajmniej 7.1.4 lub jeszcze więcej. Zrobiłbym też
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backup w postaci zasilania w miejscu lokowania tylnych głośników. Również przewodów głośnikowych na zewnątrz zamontowałbym więcej lub,
wręcz przeciwnie, zrezygnowałbym z nich całkowicie na rzecz właśnie
miejsc do zasilania aktywnych głośników.
Właśnie dlatego warto sięgać po wsparcie profesjonalistów, którzy są
w stanie doradzić w tej materii. Warto też robić instalacje z zapasem,
a nie na aktualne możliwości techniczne czy budżetowe. Dom starzeje
się znacznie wolniej niż technologie. Osoby z doświadczeniem są nam
w stanie to powiedzieć i przewidywać za nas. To także okazja do skorzystania z pomysłów, których na co dzień nie widzimy i nie przewijają się
nawet w takich mediach branżowych jak iMagazine – to chociażby głośniki instalacyjne, które pozwalają uczynić system audio niewidocznym,
to dodatkowe rozwiązania do sterowania ekranem projekcyjnym czy też
wszelkie akcesoria pozwalające na wyciszenie pomieszczenia i poprawienia jego akustyki.
To wreszcie dobór odpowiednich przewodów, ich długości, prawidłowego lokowania i ukrycia. Tu również, z całym szacunkiem dla
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ekip remontowych, warto skorzystać
z pomocy osób obcujących z technologią
audio i wideo, a nie panów od szpachli.
W końcu do tych przewodów często
podłączamy sprzęty o znacznej wartości
i mają one służyć w konkretny sposób.
I być odpowiednio zabezpieczone.
Temat instalacji A/V dotyczy zarówno
mieszkań, apartamentów, jak i domów
czy (przede wszystkim) rezydencji.
O miejscach użytku publicznego, jak
restauracje czy hotele, nie wspominając.
Nie musisz błądzić we mgle, doktoryzować się z instalacji audio. Możesz skorzystać z profesjonalistów, którzy nie tylko
doradzą, ale też często pozwolą porównać kilka alternatywnych propozycji.
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Jak powinniśmy
słuchać muzyki?
Wszyscy kochają muzykę, wszyscy kochają jej słuchać. Muzyka stała się
dostępna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, wystarczy założyć konto na
Apple Music lub Spotify i można mieć dostęp do milionów piosenek na
żądanie. W końcu nie trzeba kupować płyt i męczyć się z odtwarzaczami,
wzmacniaczami etc. Istnieje jednak w tym samym momencie pewna
grupa (do której niestety należę), która szuka czegoś więcej.
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Mam wrażenie, że to dotyczy ludzi, w których głowach zostało zakodowane
logo z jakże dumnie brzmiącym Hi-Fi (high fidelity). Czym zatem różnimy się
od mas słuchających muzyki z serwisów streamingowych? W największym
uproszczeniu – szukamy perfekcyjnego brzmienia, wybieramy winyle, płyty
CD, a czasem kasety, które mają potwierdzić tezę, że z tego konkretnego
nośnika, z tego konkretnego wzmacniacza i z tej konkretnej pary głośników
dźwięk i brzmienie jest naprawdę najlepsze. W końcu nikt mi nie wmówi, że
jazzu da się słuchać z MP3 – no nie ma na to po prostu szans.
Ale czy tak to powinno wyglądać i jaka jest rzeczywistość? Co tak naprawdę
jest najlepszym sposobem na słuchanie muzyki w 2019 roku? Tidal? A może
YouTube Music? Postaram się to Wam, Drodzy Czytelnicy, wytłumaczyć.
Odpowiedź na to pytanie należy zacząć od przytoczenia sporu, który
w skrócie można nazwać: „Analogowy zapis kontra cyfrowy” – czy to ma
sens i jak to naprawdę wygląda. Otóż w dużym uproszczeniu konflikt trwa
mniej więcej od lat 70., kiedy określenie Hi-Fi w audio stało się naprawdę
popularne. Nie istnieje coś takiego jak zapis analogowy. Niestety – cały
czar prysł i nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale zapis na płycie winylowej w dużym uproszczeniu też jest formą zapisu cyfrowego na
bardzo specyficznym i ułomnym nośniku. To samo zresztą dotyczy kasety
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magnetofonowej, która odzyskuje powoli
popularność na fali nostalgii.
Niestety, w tym momencie czar pryska i zaczynamy zadawać sobie pytanie – to co ma najlepszą jakość? Otóż moi Drodzy, odpowiedź
jest prosta – płyta CD audio. Niestety, moje
serce miłośnika winyli w tym momencie krwawi
i wyje z rozpaczy, ale taka jest prawda. Musimy
być świadomi tego, że każdy nośnik jest w stanie przyjąć określoną ilość informacji i niestety
(albo stety – zależy, w którym obozie jesteście)
płyta CD ma największe możliwości. Nie da
się z tym nawet za bardzo dyskutować. Zapis/
odczyt jest banalnie prosty i przede wszystkim
niezakłócony przez kurz i mikrorysy, które są
zmorą fanów wosku. Skoro tak to wygląda, to
dlaczego winyle odzyskały popularność? Dlaczego czarne krążki sprzedają się lepiej w USA
od płyt CD? Odpowiedź brzmi – moda i nostalgia połączone z chęcią doświadczania muzyki,
a nie jedynie jej słuchania.
Musimy sobie zdać sprawę, że większość z nas
nie jest w stanie usłyszeć niuansów, które oferuje płyta CD – jesteśmy za to w stanie zrozumieć i zobaczyć, jak mało różni się jej odsłuch
od słuchania muzyki ze Spotify – technicznie
wszystko jest bardzo podobne, wkładamy
płytę, możemy ją przewijać, zmieniać w prosty
sposób piosenki – po prostu nuda.
Żeby posłuchać winyla, musimy posiadać
gramofon (i to w miarę dobry), dobrą igłę,
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myjkę, szczotkę, myjkę do igły i dbać o w miarę sterylne środowisko. Tak
zdaniem wielu wygląda prawdziwe słuchanie, tak wygląda słuchanie muzyki,
która jest dobra i która brzmi. Ile to razy słyszałem i sam zresztą mówiłem
o brzmieniu płyty winylowej – jest miękkie, delikatne i jakby względem
dobrze znanego kompaktu. Ale czy jest lepsze? Szczerze – nie, nie jest lepsze. Skoro wiemy to wszystko, to dlaczego, serio, dlaczego ciągle słyszymy
i widzimy, że winyle to jedyny sposób na słuchanie muzyki, który określa nas
jako prawdziwego fana tej pięknej dziedziny sztuki.
W tej chwili myślę, że jest to moda połączona z epidemią zbieractwa i tęsknotą za czasami, kiedy wszystko było prostsze i wolniejsze, ale czy tak
należy słuchać muzyki? Czy to jest jedyny sposób? Odpowiedź brzmi – nie.
Muzyki należy słuchać tak, jak chcemy, tak jak sprawia nam to przyjemność.
Mam wrażenie, że wszyscy o tym zapomnieliśmy. Audiofil uwielbia rozprawiać na temat dźwięku, sprzętu, kabli, prądu i zakłóceń, które w nim występują. Zapomina przy tym, że muzyka powinna nam sprawiać radość. Po
prostu o tym zapominamy.
Dlatego, jeśli spytacie mnie, jak należy słuchać muzyki? To odpowiem dość
prosto – tak, jak lubicie, bez przejmowania się tym, czy ktoś mówi Wam,
że należy słuchać jej tak albo tak. Nie biorąc pod uwagę, że te albo tamte
słuchawki są najlepsze. To jedyna rada, którą moim zdaniem należy wziąć
pod uwagę, jeśli chodzi o dźwięki. Ma to nam (i tylko nam) sprawiać radość.
Nie liczy się to, czy słuchacie z głośników laptopa, świetnego sprzętu Hi-Fi
w domu, czy on the go w metrze z tych jakże nędznych Apple EarPods
(uwielbiam czytać recenzje nowych iPhone’ów i czytać, jak te słuchawki są
złe). Ważne, że sprawia Wam to radość, bo tak naprawdę nic więcej w odbiorze muzyki nie ma znaczenia.
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Nowe versus stare
Żyjemy w naprawdę przedziwnych czasach. Niby nic się nie zmieniło,
a jednak zmieniło się wiele. Powoli dochodzimy do momentu, w którym
odnieść można wrażenie, że świat nie ma nam za wiele nowego do
zaoferowania. Owszem, powstają nowe rzeczy, powstają nowe telefony,
powstaje też wreszcie nowa muzyka.
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Gdy jednak przyjdzie co do czego, to najchętniej sięgamy po rzeczy
i sytuacje, które już dobrze znamy. Pomyślałem o tym po raz kolejny,
gdy zacząłem obserwować kampanię promocyjną najnowszą reedycję
płyty „Black Album” zespołu Metallica.
Elton John, Miley Cyrus – wszyscy grają teraz covery Metalliki, wszyscy zachwycają się, jak świetną płytę Metallice udało się nagrać 30 lat
temu. Z tej okazji powstały dwa wydania „The Metallica Blacklist”
– albumu, gdzie inni artyści interpretują klasyczne utwory z oryginalnego albumu. Tu muszę
przyznać, że trafić możemy na naprawdę niesa-

Szczerze – mnie to nie

mowite perełki i nawet mnie to jakoś nie denerwuje ani nie mierzi.

wystarczy, rozumiem, że
panowie z Metalliki mają
już swoje lata, ale na wydawanie 300 nowych wersji

Drugim jest klasyczny remaster albumu sprzed
30 lat, tym razem z dopiskiem 2021. Zacząłem tak
sobie myśleć, czy my naprawdę nie oczekujemy
niczego więcej? Czy naprawdę ludzkości wystar-

miksów, remasterów jesz-

czy, że do czegoś, co znamy sprzed lat, dodamy

cze przyjdzie czas. Tak mi

dopisek „mix”, „remaster” i kolejną aktualną datę?

się wydaje i tak to coraz
mocniej zaczynam czuć.

Szczerze – mnie to nie wystarczy, rozumiem, że
panowie z Metalliki mają już swoje lata, ale na
wydawanie 300 nowych wersji miksów, remasterów jeszcze przyjdzie czas. Tak mi się wydaje i tak
to coraz mocniej zaczynam czuć.

Przykre jest to o tyle, że ten „nowy” album dostał potężne wsparcie
marketingowe – promocja jest olbrzymia, od late night shows, po
audycje radiowe, specjalne wideo na YouTube itd., a sprawa dotyczy
starej płyty, którą wszyscy znamy od deski do deski i szczerze, nic,
absolutnie nic Was tam nie zaskoczy.
Zadajmy sobie pytanie: czy tak to powinno wyglądać i czy nie przyszedł czas, by kolejnego remastera naszej ulubionej kapeli czy
naszego ulubionego wykonawcy po prostu nie słuchać, a tym bardziej
nie kupować?
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Mówię to tak stanowczo, ponieważ myślę, że wszyscy tutaj jesteśmy
głodni nowych doznań, nowych pomysłów, po prostu czegoś świeżego. Ludzkość stać na innowacyjność, a opłacenie rachunków za prąd
w przypadku artysty nie powinno być taryfą ulgową, zwalniającą z kreatywności na rzecz odcinania kuponów.
Pisząc te słowa, wracam do słuchania genialnego zbioru zróżnicowanych
coverów na „The Metallica Blacklist”, myśląc przy tym, że wystarczyło
wydać ten album, by uczcić 30-lecie „Black Album”. I owszem, „Black
Album” zmienił świat muzyczny na zawsze, ale jego kolejny remaster
tego nie robi. I nigdy nie zrobi.
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Prawdziwa
rewolucja w muzyce
Szczerze powiem Wam, nie spodziewałem się, że napiszę taki tekst za
mojego życia. W końcu w muzyce wszystko już wymyślono, cóż można by
zrobić więcej/lepiej?
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Okazało się, że można i że to znowu Apple stoi za całym zamieszaniem.
Apple, które jak dobrze pamiętamy, zrewolucjonizowało muzykę dzięki
iPodowi oraz iTunes. Teraz firma z Cupertino robi to po raz kolejny.
Cóż takiego wydarzyło się, że próbuję Was przekonać do tego, że mamy
do czynienia z rewolucją na miarę iPoda? Myślę, że taką samą lub nawet
większą rewolucją jest wprowadzenie do streamingu „Spatial Audio”
we współpracy z firmą Dolby. Powiem Wam wprost: Apple nie przechwala się, mówiąc, że słuchanie w stereo jest już passé. Naprawdę
oddano w nasze ręce i uszy zupełnie nową jakość,
a audiofilstwo cyfrowe zostało w 100% zdemokratyzowane. Jeśli w cenie 20–30 PLN miesięcz-

Czymże jednak jest w dużym
uproszczeniu Spatial Audio?
To technologia dźwięku surround w muzyce, dzięki której dostajemy zdecydowanie
ciekawszą „scenę” i wręcz
do bólu selektywny dźwięk,
w nawet bardzo złożonych
kompozycjach.

nie jesteśmy w stanie słuchać setek tysięcy płyt
w jakości bezstratnej, a wiele z nich dostajemy
dokładnie w tej samej cenie, w jeszcze wyższej
jakości, to ja naprawdę uważam, że mamy tutaj
sytuację iście rewolucyjną.
Czymże jednak jest w dużym uproszczeniu Spatial Audio? To technologia dźwięku surround
w muzyce, dzięki której dostajemy zdecydowanie
ciekawszą „scenę” i wręcz do bólu selektywny
dźwięk, w nawet bardzo złożonych kompozycjach.
Sprawia to, że w Spatial Audio mamy naprawdę wrażenie, że słuchamy naszych ulubionych utworów po
raz pierwszy, że nigdy wcześniej tak wyraźnie i tak

dobrze nie słyszeliśmy tego, co grają nasi ukochani muzycy. Dla mnie jako
muzyka i fana dobrego dźwięku to sytuacja iście rewolucyjna. Zwłaszcza
że jest to osiągalne na słuchawkach, których nie określiłbym mianem
„Pro”, mimo że taki dopisek znajduje się w ich nazwie.
Do całego tego ambarasu dochodzi jeszcze fakt, że Spatial Audio ustawia nas niejako w przestrzeni przed „zespołem”, który wykonuje dla nas
utwór, dlatego nierzadko możemy spotkać się z sytuacją, w której głos
wokalisty podróżuje razem z ruchem naszej głowy – mi to rozwaliło cały
domek z kart, który budowałem z powodzeniem od kilkunastu lat.
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I teraz final point w tej opowieści – dlaczego to taka rewolucja? Przecież
Dolby Atmos istnieje od kilku lat. Ano powiem Wam dlaczego… Apple
odpaliło to na dużą skalę. Płyt w Dolby Atmos na Apple Music jest już
naprawdę sporo, znajdziecie tu muzykę klasyczną, pop, rock, metal, rap,
electro itd. Naprawdę każdy może sprawdzić i przekonać się, że to nie
jest ściema, a faktyczna zmiana i udoskonalenie tego, w jaki sposób na
co dzień słuchamy naszych ulubionych utworów.
Kolejną ciekawostką jest to, że ta zmiana zaszła w milczeniu – to nie była
huczna premiera, z osobnym keynotem. Zupełnie jakby Apple uznało,
że nie warto się tym pochwalić szerszej publiczności, zupełnie jakby
nie wierzyli, że przeciętny Kowalski doceni ten krok w cyfrowym audio,
który udało im się poczynić.
Może mają rację, a może rację mam ja, mówiąc Wam otwarcie: to prawdziwa rewolucja, to prawdziwa zmiana i dla tej zmiany warto przejść
z innych platform na Apple Music. To nie jest Hi-Res audio, to nie jest
flac, to coś zupełnie innego. Słyszalnego dla wszystkich fanów muzyki.
Jestem ciekaw, co ludzkość wymyśli jeszcze za 10–15 lat. Cóż, pożyjemy,
zobaczymy.
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Zmęczenie materiału
To chyba pierwszy raz, od kiedy piszę teksty do iMagazine, gdy poczułem,
że – serio – nie mam nic ciekawego do powiedzenia. I nagle doszło do
mnie dlaczego. Przecież mam pisać felietony o muzyce, którą kocham, bez
której naprawdę nie mogę żyć.
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Ostatnio jednak doszło do sytuacji,
w której stwierdziłem z wielkim
smutkiem, że w muzyce nie pojawia się już nic nowego, że żyjemy
w czasach, w których wytwórnie
muzyczne wraz z producentami
serwują nam kolejne wersje tego
samego, owinięte w jedynie delikatnie zmienione opakowanie.
I tak siedziałem sobie w swoim
domu, słuchając nowej płyty Johna
Mayera i zastanawiałem się nad
tym, dlaczego nawet mój ulubiony
Mayer stworzył album, na którym
połowa utworów do siebie nie
pasuje, a druga połowa jest kalką
czegoś, co znamy z przeszłości.
Najsmutniejsze było w tym wszystkim chyba to, że nie mogłem
znaleźć nic nowego czy też innowacyjnego w płycie, o której Wam
teraz piszę. Ot co, po prostu bardzo
dobrze napisane i wyprodukowane
utwory, ale czy zmienią świat? Nie.
Przypomniałem sobie wtedy, że tak
naprawdę mamy z tym do czynienia
już od kilku lat. Z czym? Ano z tym,
że muzyka jest miałka, odtwórcza,
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a warstwa liryczna to często odmiana czasownika „kochać” przez wszystkie osoby, przypadki etc.
Przestało mi to jednak wystarczać – myślę, że głównym powodem takiej
sytuacji są czasy, w których żyjemy. Myślę, że my wszyscy potrzebujemy
od muzyki i sztuki in general czegoś więcej, niż obecnie dostajemy.
Było naprawdę źle, gdy wtem puściłem sobie ubiegłoroczny krążek Taco
Hemingwaya – „Jarmark” i doznałem olśnienia. Dobra muzyka istnieje,
ale możliwe, że Rock is Dead to nie puste słowa, a najzwyczajniej w świecie prawda.
Poza rapem i hip-hopem próżno bowiem w dzisiejszych czasach szukać tekstów i kawałków „o czymś” – oczywiście w rapie też zdarzają się
utwory błahe, ale dzieje się to obecnie rzadziej niż w przypadku muzyki
rockowej czy popu. Pomyślcie tylko – w latach 60. XX w. to The Beatles
byli zespołem popowym – a dziś? Traktujemy ich jak bogów ambitnego
grania – niezła ironia, co nie?

Było naprawdę źle, gdy wtem puściłem sobie ubiegłoroczny
krążek Taco Hemingwaya – „Jarmark” i doznałem olśnienia.
Dobra muzyka istnieje, ale możliwe, że Rock is Dead to nie
puste słowa, a najzwyczajniej w świecie prawda.

W każdym razie – nie zrozumcie mnie źle – kocham rocka, metal i całą resztę
gitarowych gatunków, które mamy na tej planecie. Kocham też muzykę z przekazem i tego w dzisiejszych czasach brakuje nam wszystkich niezmiernie. W końcu
nie tak dawno ktoś rzekł, parafrazując: „Jeśli dzisiejsza muzyka buntu to nowy
krążek Sanah, to ja nie wiem co się z nami stanie” – myślę, że coś w tym jest
i nam wszystkim życzę tego, żeby na scenie muzycznej już wkrótce pojawiło
się nowe Rage Against The Machine. W końcu nie ma systemu idealnego, a bez
rebelii nie ma postępu i szybkiego ruchu na przód.
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Muzyka z gier
to głupota
Siedzę właśnie przy moim biurku, a z głośników leci soundtrack do gry
Final Fantasy VII Remake. Naszła mnie myśl trywialna, ale chyba bardzo
prawdziwa: czy nie jest tak, że w grach też jest dobra muzyka, a nie tylko
głupiutkie motywy przewodnie, które wszyscy znamy i kochamy, ale nikt
tego poważną muzyką by nie nazwał?
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Przyznam się Wam, że do wczoraj wierzyłem, że dobra muzyka istnieje
w grach, nawet mogłem wskazać kilka dobrych soundtracków, ale
nigdy bym nie pomyślał: o, mam ochotę na płytę z tej albo z tamtej
gry. Aż do wczoraj…
Kiedy uruchomiłem Final Fantasy VII Remake w świeżo wydanej wersji
na PlayStation 5 i gdy usłyszałem pierwsze nuty, które popłynęły z głośników mojego audio, od razu poczułem się lepiej – serio, po prostu to
było to, to były te wspomnienia z dzieciństwa, gdy razem z kumplami na
wykładzinie w domu siedzieliśmy z głowami wklejonymi w nasz 14” telewizor – to były czasy!
W każdym razie… wspomnienia odżyły, a są to wspomnienia nie byle
jakie, okazało się, że granie za dzieciaka w Final Fantasy VII było przygodą przez duże P. Muzyka w tej przygodzie, jak widać, pełniła nader
ważną funkcję – wzmacniała przekaz, pomagała grafice, pomagała rozgrywce – okazało się, że miejscami to ją pamiętam najlepiej.
I tak siedzę sobie w swoim pokoju, przy swoim biurku, te 24 lata później
i myślę: cóż to było za życie, cóż to były za czasy.

Kiedy uruchomiłem Final Fantasy VII Remake w świeżo wydanej wersji na PlayStation 5 i gdy usłyszałem pierwsze nuty, które
popłynęły z głośników mojego audio, od razu poczułem się
lepiej – serio, po prostu to było to, to były te wspomnienia z dzieciństwa, gdy razem z kumplami na wykładzinie w domu siedzieliśmy z głowami wklejonymi w nasz 14” telewizor – to były czasy!

Dlatego, jeśli najdzie Was kiedyś pytanie, czy muzyka z gier, to muzyka
przez duże M? Odpowiadam: tak, ale zależy jaka. Myślę, że sytuacja jest
analogiczna do filmów – muzyka filmowa jest genialna, ale nie każdy
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soundtrack zapada nam w pamięć, nie każda melodia jest ważna i wyrazista. Tak samo jest w przypadku gier. Jednak gdy zdarzy się gra, która
ma w sobie coś więcej, a jej ścieżka dźwiękowa zawiera ciekawsze melodie niż tylko rytmiczne beaty, które mają nas zagrzewać do dalszej walki,
proszę Was i proszę siebie, zatrzymajmy się wtedy, przystańmy na chwilę
i spróbujmy zapamiętać tę chwilę, ponieważ może się okazać, że właśnie
ta chwila jest tego warta i za kilka lat, gdy ktoś zrobi remake lub najdzie
Was, by odkurzyć starą konsolę – wspomnicie ten moment i przypomnicie sobie, w jak dużym szoku byliście, że elektroniczna rozrywka może
Wam dać coś na tak wysokim poziomie.
Ja jestem w szoku, jestem też trochę dumny z tego, że będąc zwykłym
smarkiem, zdołałem się na chwilkę zatrzymać i zapamiętać sercem, a nie
tylko rozumem Final Fantasy VII – dzięki temu granie w Remake sprawia
mi naprawdę wiele radości. A przecież we wszystkim to właśnie radość
jest najważniejsza.
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Kilka mitów
o słuchaniu muzyki
Przyznam się, że nasza obecna sytuacja nie pomaga mi w wymyślaniu
tematów do kolejnych tekstów, jednak ostatnio coś mnie natchnęło
i pomyślałem, czy nie byłoby dobrze podzielić się po prostu swoimi
doświadczeniami? W ten sposób powstał pomysł na ten tekst, w którym
opowiem Wam o kilku przekonaniach, które miałem lub z którymi miałem
styczność, a które nie do końca okazały się prawdziwe. W końcu słuchanie
muzyki wśród jej audiofilskich fanów obrosło milionem mitów.

FELIETONY
INNE

383

1. To, z jakich kabli korzystasz, ma
znaczenie
Może Was to zaskoczy, ale to, jakich kabli używacie
w swoim Hi-Fi, nie ma znaczenia. Przerobiłem kable
tanie z elektromarketów, testowałem też kable bardzo
drogie – finalnie znaczenie miało dobre ekranowanie,
natomiast nie jest to w żaden sposób powiązane z ceną
kabli, dlatego, jeśli zastanawiacie się, jaki sprzęt kupić
i brakuje Wam kilku stówek do wymarzonego wzmacniacza, a macie w koszyku kable za 2 tys. zł, odpuśćcie
i kupcie coś totalnie przeciętnego. Szczerze mówiąc, nie
musicie nawet kupować kabli z tzw. banana plugs. Serio,
to wszystko nie ma znaczenia.

2. Cena wzmacniacza decyduje o tym,
czy dobrej jakości muzyka zabrzmi po
prostu dobrze
To kolejne rozczarowanie, ale nie, cena sprzętu nie
ma również znaczenia w kontekście przyjemności i naszego wymarzonego brzmienia. Oczywiście
wzmacniacz za 1 tys. zł zabrzmi gorzej od sprzętu za
2–3 tys., ale szczerze: myślę, że większe znaczenie od
jego wartości ma to, czy sprzęt Wam się podoba, czy
dobrze się Wam z niego korzysta, etc.
Najgorsze, co możemy zrobić przy słuchaniu muzyki,
to patrzeć na specyfikację, zapominając przy tym
o prostej przyjemności ze słuchania.
Nie mam obecnie sprzętu low ani hi-end, natomiast
mam wzmacniacz, który po prostu sprawia, że lubię
słuchać muzyki, a to jest dużo więcej warte od zwykłych liczb stojących za jego ceną.
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3. Tylko winyl, tylko drogi gramofon
Tutaj sprawa nie jest prosta – ale już o tym kiedyś pisałem na łamach
iMagazine – najlepszym nośnikiem jest… nośnik cyfrowy. Czy sprawia najwięcej frajdy? Zdecydowanie nie, dlatego słuchajcie z tego, z czego chcecie. Fakty mówią natomiast jasno: cyfrowy, bezstratny zapis z CD, DSD,
czy innego rodzaju nośników jest nie do pobicia. Nie zmieni tego nawet
gramofon w cenie używanego passata. Po prostu takie są fakty, co innego
z indywidualnym odbiorem – ja po prostu bardziej lubię słuchać muzyki
z winyla, z którym wiążę się kolejny mit.

4. Słuchanie muzyki z winyla wcale nie jest
niewygodne
Jest strasznie niewygodne, jest strasznie wkurzające i szczerze mówiąc: czasami zakrawa o bycie masochistą. Może nim jestem, bo bardzo to lubię, ale
przynajmniej tego nie ukrywam. Muzyki głównie słucham ze streamingu,
nie wyobrażam sobie w trakcie pracy podchodzić co 20 min do odtwarzacza, by zmienić stronę, z której leci moja muzyka.

5. Stary sprzęt był dobry, a nowy jest słaby
No po prostu nie. Stary sprzęt był po prostu inny, wiążą się z nim często
jakieś nostalgiczne uczucia czy też historie, natomiast nie był lepszy. Nie
dajcie sobie tego wmówić, nie dajmy sobie, proszę, wmówić, że postęp
technologiczny to coś złego i jakiś zwyczajny wymysł, który ma na celu
pogorszyć jakość naszego życia. Szczerze, nie wyobrażam sobie korzystać ze
sprzętu, który nie był projektowany z myślą o: połączeniu z usługami streamingowymi, energooszczędności, zajmowaniu jak najmniejszej przestrzeni.
Pamiętam wieżę Hi-Fi mojego ojca i nie wyobrażam sobie tego w dzisiejszym domu czy też mieszkaniu.

6. Jak chcesz mieć dobre brzmienie, to pianka na tę
ścianę, tam dywan, a tu na suficie powieś to albo tamto
To już chyba kolejny audiofilski przesąd, w którym oczywiście jest trochę prawdy, natomiast prowadzi on w prosty sposób do spędzenia setek
godzin na planowaniu przestrzeni, kilku tysiącach złotych w kieszeni mniej,
by potem finalnie zasiąść i odpalić swoją ulubioną płytę ze Spotify.
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Myślę, że realnie patrząc na ten temat, warto nie mieć gołych ścian
i gołej podłogi, tak by zminimalizować echo. Jak to można zrobić, nie
odklejając się przy tym od powierzchni naszego globu? Postawić regał
z książkami, powiesić obraz lub ramkę z plakatem – po prostu trzeba
w tej przestrzeni żyć.
Słuchałem muzyki w wielu pomieszczeniach, ale najlepiej słucha mi się
jej w domu, gdzie nie mam idealnych warunków – wniosek jest jeden.
Na to, jak odbieramy naszą muzykę, ma większy wpływ to, jak komfortowo się czujemy w danym miejscu, niż to, jak dobrze wygłuszone jest to
pomieszczenie. Pamiętajcie: cisza też potrafi czasem zaboleć.
Wniosek z tego wszystkiego płynie jeden: warto słuchać muzyki tak, by
sprawiało nam to przyjemność. Na serio, nic mądrzejszego nie jestem
w stanie na ten temat powiedzieć. Przerost formy nad treścią jest czasem gorszy od jej braku. Po prostu lepiej jest słuchać jakkolwiek, niż
koncentrować się na tym, jak to zabrzmi. A zabrzmi tak, jak tego chcecie
– wtedy i tylko wtedy, gdy będzie w tym luz i miłość do muzyki.
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Muzyka, która leczy
obyczaje
Powoli mija kolejny miesiąc. Przyznam się, że to był dla mnie specyficzny
czas, rozpocząłem kolejną wielką przygodę, znowu na nic nie mam czasu,
nie przeszkadza to natomiast w myśleniu, a w zasadzie w rozmyślaniu.
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Trochę jest to chorobliwe i czasem nie pozwala zmrużyć oczu, ale w czasie
takich rozmyślań można wpaść na wiele ciekawych wniosków. Przy jednej
z takich okazji zastanawiałem się, czy jest coś, co nie jest w stanie nas skłócić?
Czy coś takiego jeszcze istnieje i o ile każdy z nas ma swój ulubiony gatunek
muzyczny, o ile świat dzieli się na fanów metalu, techno i innych gatunków, to
chyba co do jednego jesteśmy wszyscy zgodni.
Muzyka łagodzi obyczaje – to chyba ostatnia ze sztuk, ostatnia rzecz na świecie,
która bezsprzecznie sprawia, że wszystkim nam robi się trochę cieplej na sercu.
Łagodniejemy, odpoczywamy i po prostu mamy siłę do dalszej walki. Niezależnie
po której stronie jesteśmy, to przy muzyce (gdy, oczywiście, lubimy podobny
gatunek lub jest to coś neutralnego) jesteśmy w stanie się wyluzować i odpocząć.
Pomyślałem o tym, bo chyba wszyscy się zgodzimy, że czasy mamy dość
wyjątkowe, wszyscy jesteśmy natomiast raczej zgodni, że nikt z nas nie chce
w związku z tym zwariować.
Ale czy my wariujemy? Czy naprawdę jako ludzkość zaczęliśmy tracić zmysły? W pewien filozoficzny sposób myślę, że tak – zaczynamy tracić, jak to się
potocznie mówi, kontakt z bazą – jeśli niedługo się nie pozagryzamy, to co
innego nas czeka? Szczerze, boję się o tym myśleć, dlatego tak mocno wierzę
w to, że jeśli coś ma nas wszystkich uratować, to jednak będzie to muzyka
i miłość ludzkości do niej.
W końcu każdy z nas kiedyś był na koncercie, każdy ma swój ulubiony rodzaj
muzyki, ulubiony zespół lub wykonawcę i choć z pozoru te rzeczy mogą nas
znowu dzielić, to w rzeczywistości nas ze sobą łączą. Emocje, które wyzwala
muzyka, dobre myśli, ukojenie i spokój – tego nam trzeba. Chyba każdy z nas ma
tę jedną piosenkę, która przywołuje mu na myśl jakieś szczęśliwe chwile z przeszłości, to coś, co moim zdaniem jest unikatową cechą muzyki jako jednej z dziedzin sztuki. To właśnie tak prosta do zrozumienia korelacja muzyka-wspomnienie
sprawia, że chcemy jej więcej, że jest nam lepiej, że po prostu jest nam dobrze.
Mam wrażenie, że jesteśmy w przełomowym momencie i nasz świat już nigdy
nie będzie taki jak kiedyś, ale jedno jest pewne – nadal potrzebujemy oddechu, nadal potrzebujemy wsparcia i spokoju, a to jak zawsze może nam dać
nasza ulubiona piosenka lub płyta.
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Życie w hałasie
Co tak naprawdę znaczy być przebodźcowanym? Co znaczy żyć w szumie,
w świecie, gdzie nikt nie jest w stanie zaznać spokoju i jaką rolę odgrywa
w tym wszystkim muzyka, której słuchamy na co dzień?
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Przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, że żyjemy w świecie, w którym istnieje gigantyczny szum informacyjny, liczba bodźców,
którymi się otaczamy, wielokrotnie przekracza to, z czym mieli do czynienia nasi rodzice i dziadkowie. W dużym skrócie myślę, że nasze pokolenia nie mają do końca świadomości, jak wygląda ten przysłowiowy
„święty spokój”.
Nie zrozumcie mnie źle, sam się do tego grona zaliczam. Budzę się rano
i odpalam moją ulubioną playlistę, która towarzyszy mi przez cały dzień
w domu/pracy/w drodze.
Zacząłem jednak ostatnio zastanawiać się, czy tak
naprawdę umiem w takim razie odpocząć. Wypro-

Wyprowadziłem się z miasta
do lasu i usłyszałem prawdziwą ciszę. Ci z Was, którzy
tak żyją, wiedzą, o czym
mówię, a mieszczuchom już
to tłumaczę. Wyobraźcie
sobie kosmiczną próżnię
i ciszę, która w niej panuje
– to jest spokój, ten prawdziwy, ten święty.

wadziłem się z miasta do lasu i usłyszałem prawdziwą ciszę. Ci z Was, którzy tak żyją, wiedzą, o czym
mówię, a mieszczuchom już to tłumaczę. Wyobraźcie sobie kosmiczną próżnię i ciszę, która w niej
panuje – to jest spokój, ten prawdziwy, ten święty.
Do tego roku myślałem, że taka cisza panuje tylko
w kosmosie, okazało się, że taka cisza jest też
możliwa w naszym zwyczajnym, ziemskim życiu.
Wystarczy być po prostu w lesie i zatrzymać się na
sekundę, wyjąć słuchawki z uszu i nacisnąć pauzę
w naszym ulubionym odtwarzaczu.
To naprawdę zmienia wszystko i zaczynacie wtedy
patrzeć na świat w zupełnie innych barwach
– szczerze, mam czasem wrażenie, że zaczynam

wręcz dziczeć. Wszystko, dosłownie wszystko jest dla mnie teraz co najmniej trzy razy bardziej hałaśliwe niż jeszcze 3–4 miesiące temu.
Pomyślicie pewnie: Gdzie tu miejsce dla muzyki? Muzykę kocham nad
życie, ale jej rola i miejsce totalnie się zmieniły – muzyka nie ma zagłuszać już hałasu miasta, jazgotu autobusów, biegających dzieci sąsiadów
– tu wstawcie każdy denerwujący Was dźwięk. Muzyka ma mi tylko
i wyłącznie dawać radość, pobudzać do refleksji – być moim czasem
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spędzonym na pasji. To sprawiło, że muzyki nie słucham już tak głośno,
jak kiedyś i uczę się jej słuchać ciszej i dłużej, z większą uwagą.
Czy z szumu da się wyrwać? Jak widać, da się, ja zrobiłem to w sposób
radykalny, ale Wy możecie zrobić to, po prostu idąc na spacer do lasu
lub na łąkę bez słuchawek i bez zbędnych rozpraszaczy. Tylko wtedy uda
Wam się zrozumieć, czym tak naprawdę jest dla Was muzyka i przypomnieć sobie, czemu tak naprawdę jej słuchamy.
Bo przecież nie słuchamy jej dlatego, żeby zagłuszyć motocyklistów
jadących Wisłostradą – nie po to ją stworzono, nie taki jest jej cel. A jaki
jest Wasz powód słuchania muzyki? To już musicie ocenić sami, tak jak
zrobiłem to ostatnio ja.
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Czy nie przesadzamy?
Przyznam się Wam do czegoś. Mam pewne muzyczne natręctwa,
z którymi walczę. Nazywa się to „ciągoty audiofilskie” – lubię dobry,
jakościowy dźwięk. Oznacza to, że co jakiś czas walczę sam ze sobą,
szukając coraz to lepszych źródeł dźwięku (głównie cyfrowych), które mają
dobrą jakość, nie mają kompresji i zawierają dużo informacji.
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W taki sposób trafiłem na Tidal Masters, a wcześniej na Qobuz. W tym
momencie muszę się na chwilę zatrzymać i wytłumaczyć Wam, o co tak
naprawdę chodzi. Jak wiecie, najpopularniejszy niegdyś format zapisu muzyki
– mp3 – to format stratny, skompresowany. Podobnie rzecz się ma ze streamingiem muzyki, który oferuje muzykę w jakości stratnej, skompresowanej,
przez co można odnieść wrażenie, że słucha się wersji jakościowo gorszych
w porównaniu do płyty CD. Tak rzecz wygląda, jeśli popatrzymy na wszystkie
najpopularniejsze usługi streamowania muzyki. Inaczej rzecz się ma, gdy zerkniemy na Tidal Masters i Qobuz.
Qobuz oferuje jakość bezstratną, porównywalną
z jakością płyty CD – powiem szczerze, że jak o tym
usłyszałem, byłem zachwycony. Pomyślałem sobie:

Pod względem interfejsu
i samej użyteczności Tidal
wyprzedza o lata świetlne
Qobuz, natomiast ciągle
odstaje pod kątem społeczności, podcastów itd.

kurde, super. W końcu serwis dla mnie! Natomiast
potem okazało się, że a to brakuje niektórych płyt,
a to nie jest intuicyjnie, a to jednak nie brzmi to aż tak
dobrze, jak myślałem.
Czas mijał, a ja słuchałem muzyki na Spotify lub na
Apple Music, gdy nagle gdzieś na horyzoncie pojawił
się Tidal i jego wersja Masters. Powiem Wam szczerze,
znowu pomyślałem: O kurde. W końcu coś dla mnie!
Muzyka w jakości wyższej niż CD! Ściągnąłem Tidala,
odpaliłem subskrypcję i ruszyłem do słuchania.

Pod względem interfejsu i samej użyteczności Tidal wyprzedza o lata
świetlne Qobuz, natomiast ciągle odstaje pod kątem społeczności, podcastów itd. Z Tidalem byłem związany przez 1,5 miesiąca i mogę powiedzieć, że
jakościowo jest to zdecydowanie wybór numer jeden.
Po prostu pod względem jakości muzyki nie ma nic lepszego na rynku.
Pozostały jednak problemy, o których wspomniałem już wcześniej – braki
w bibliotece, nikt ze znajomych nie korzysta z Tidal, więc ciężko jest podzielić się jakąś piosenką, brakuje też dostępu do podcastów czy czegoś na wzór
AirPlay2 lub Spotify Connect. I tak byłem w tym świecie muzyki w świetnej
jakości zanurzony po uszy – taka była prawda. Muzyki słuchałem wszędzie
i na wszystkim, przez cały czas powtarzając, że to jest prawdziwa jakość
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i w końcu ktoś to zrobił, w końcu ktoś traktuje słuchaczy poważnie – za takie
podejście warto dopłacić te 20 zł miesięcznie.
Mankament był tak naprawdę jeden: byłem w tym sam. Zamknąłem się za
kratami złotej klatki i tkwiłem w swoim świecie, nie mogąc przeżywać tych
muzycznych uniesień z moimi znajomymi. Pomyślałem wtedy, że chyba
nie o to chodzi w muzyce. Nie o to chodzi w słuchaniu. Czy słyszę różnicę
pomiędzy Spotify a Tidal Masters? Tak. Czy imponuje mi dźwięk klarowny,
jakościowy, bez strat w kompresji? Owszem, to sprawia, że moje serce bije
szybciej. Równie ważne jednak – lub nawet ważniejsze – jest przeżywanie
muzyki wspólnie ze znajomymi i najbliższymi – to, co dają popularniejsze
platformy, to również ten aspekt społecznościowy, towarzyski, który sprawia,
że muzyka nie jest już tylko nasza, ale jest po prostu rzeczą wspólną, w której
razem możemy uczestniczyć.
Jest to o tyle ważne, że w obecnych czasach izolacji i ogólnego odosobnienia
powinniśmy raczej szukać platform i pomysłów, które łączą, a nie oddalają
nas od naszych bliskich. Dlatego też wybrałem powrót, na łono „niejakościowej” muzyki. Może gra trochę gorzej, ale jest wspólna, nasza i nikt nie musi
przeżywać jej w samotności.
Muzyka i sztuka służą do tego, żeby się nimi dzielić, przeżywać je wspólnie
i cieszyć się razem z tego, co udało nam się usłyszeć lub zobaczyć. Nie powinniśmy o tym zapominać, nawet jeśli w samotności możemy dostrzec więcej.
Nie zmieni to faktu, że nadal jesteśmy samotni.
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Drogi czy tani sprzęt?
Często zadajemy sobie to pytanie, często ono pada i często zastanawiamy
się, czy tak naprawdę wiemy, co jest dla nas dobre. Ostatnim przykładem,
który sprawia, że nie wiemy, co jest dobre, a co złe, są najnowsze słuchawki
firmy Apple, które są… po prostu bardzo drogie.
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Czy za takie pieniądze dostajemy zatem naprawdę dobry sprzęt, który
nie tylko posłuży nam lata, ale przede wszystkim będzie dobrze grał?
Szczerze mówiąc, przy całej mojej wielkiej sympatii dla firmy Tim Cooka
– wątpię w to.
Pomyślałem o tym przy okazji przeprowadzki, w trakcie której jestem
– będę budował od nowa swoje domowe studio i zacząłem na powrót
sprawdzać ceny słuchawek studyjnych.
Dotarło do mnie wtedy, że dobre słuchawki, które posłużą mi za odsłuch
referencyjny, mogę kupić w granicy 500–700 zł, co oznacza, że za mniej
więcej 100–150 euro możemy dostać naprawdę solidny sprzęt, który
sprawi, że posłuchamy muzyki, wyprodukujemy ją, obejrzymy film czy
pogramy w grę w formie, którą zamierzył sobie artysta/producent, a nie
producent elektroniki, którą właśnie kupiliśmy.
Ten przedział cenowy wydaje się mocno zaniżony, ale gdy zastanowimy
się nad tym na chłodno, okazuje się, że jest zupełnie na odwrót. To ceny
elektroniki konsumenckiej są napompowane do nieprzytomnych rozmiarów, przez co przeciętni fani dobrego dźwięku wydają często horrendalne sumy na sprzęt, który nie jest wcale tyle wart.
Kolejnym świetnym przykładem są wszelkiego rodzaju headsety czy też
zestawy do telekonferencji, które stały się ostatnio bardzo popularne,
głównie dzięki wybuchowi pandemii COVID-19. Okazuje się, że takie słuchawki nadają się głównie do jednej rzeczy – rozmów na Teamsie lub
Discordzie, a do słuchania muzyki już niestety nie za bardzo.

Ten przedział cenowy wydaje się mocno zaniżony, ale gdy
zastanowimy się nad tym na chłodno, okazuje się, że jest zupełnie na odwrót. To ceny elektroniki konsumenckiej są napompowane do nieprzytomnych rozmiarów, przez co przeciętni
fani dobrego dźwięku wydają często horrendalne sumy na
sprzęt, który nie jest wcale tyle wart.
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Wszystko byłoby OK, gdyby nie ich cena, sam dałem się złapać i w swojej karierze przerobiłem już kilka tego typu słuchawek, wydając niemałe
pieniądze. Najgorsze jest przy tym to, że nigdy nie czułem, jakbym dostał
produkt, który jest tyle wart.
Do czego nas to zatem zaprowadzi? Czy powinniśmy wydawać więcej
czy może mniej?
Szczerze, myślę że pokazuje to jedno: dobre słuchawki nie muszą kosztować wiele, a co ważniejsze, im lepszy sprzęt dla melomana, tym dość
często jego cena jest niższa – mówię tu o słuchawkach.
Dlatego mogę Wam polecić, abyście postarali się znaleźć sklep, który
oferuje bardzo duży asortyment sprzętu audio i poszukać w sieci opinii
lub opisu modelu, który wpadnie Wam w oko (ja tak zrobiłem), ponieważ nie zawsze to, co jest złotem, się świeci – przynajmniej tak jest
w przypadku dźwięku i audio.
Tylko wtedy jesteśmy w stanie realnie sprawdzić, dobrać oraz (co najważniejsze) nie wydać milionów złotych monet na coś, co główną wartość dostarcza w kolorowym opakowaniu oraz marketingu za kilka
milionów złotych. Słuchajmy zatem uchem i sercem, a nie wzrokiem
– tego życzę sobie i Wam.
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Muzyka dojrzewa
z czasem
Przez długi czas myślałem nad tematem mojego kolejnego felietonu.
Przyznać musimy chyba wszyscy, że obecne czasy nie rozpieszczają nas,
jeśli chodzi o bodźce – nie ma koncertów, nie możemy wyjść do klubu
posłuchać grania na żywo, w końcu też – zdecydowanie mniej dzieje się
na rynku wydawniczym.
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Wtem pojawia się nowa Miley Cyrus, która bez wątpienia jest przedstawicielką najciekawszego nurtu w muzyce pop. Jest to jedna z artystek,
które starają się zrobić coś więcej niż tylko śpiewać. Starają się dowieść,
że ich muzyka na swój sposób też może być pokrętna i przekazać jakąś
wartość – jednak nie od zawsze tak było. Miley jest ciekawym przypadkiem, ponieważ jej karierą można by spokojnie obdzielić kilka pokoleń
przeciętnych śmiertelników.
Zaczęła jako gwiazda Disneya, by potem starać się usamodzielnić, szokując cały świat, teraz wraca do nas jako dojrzała kobieta, która nie tylko
potrafi śpiewać, ale ma też swoje poglądy i doświadczenia, którymi chce
się podzielić.
Dało mi to do myślenia – czy powinniśmy zakładać, że muzycznie ktoś
np. grający muzykę rock zawsze będzie grał rock? Czy to źle, jeśli coś się
zmieni?
Otóż takie przypadki też się zdarzają – przykładem jest brytyjski zespół
Bring Me The Horizon, który zaczynał jako metalowy band, grający bardzo ostrą muzykę, a przedostatni krążek tego zespołu to już jedynie
hard rockowe granie, które spokojnie nadaje się do stacji radiowych.
Obecnie zespół gra jeszcze coś innego.
Muzyka jak życie nie znosi stagnacji i chyba nie powinniśmy oczekiwać
od życia, że będzie inaczej – w końcu stagnacja to nuda, a nuda… Nuda
to nic dobrego.
Poza brakiem nudy istnieje też takie prawdziwe, dojrzałe spojrzenie na
opisywany przeze mnie aspekt muzyki i sztuki generalnie. Otóż tylko ci
artyści, którzy potrafią się zmienić, potrafią się dostosować, potrafią tworzyć ciągle świeże dzieła, zasługują na naszą dłuższą uwagę. Istnieje takie
angielskie powiedzenie: Adapt or die i myślę, że dotyczy to nie tylko
umiejętności radzenia sobie w trakcie końca świata, ale również dobierania środków twórczych w chwili, gdy tworzymy muzykę.
Okazuje się bowiem, że wiele z klasycznych zespołów czy też artystów, których lubimy słuchać, nie powiedziało nic nowego od ponad

FELIETONY
INNE

399

30–40 lat. Czy to znaczy, że ich muzyka sprzed lat była słaba? Nie. Ale
czy nowe płyty, które nie wnoszą nic muzycznie, jak i w warstwie tekstowej, powinny zasługiwać na pochwały? Zdecydowanie nie.
W ten oto pokrętny sposób dochodzimy do clou – nie każdy dojrzewa
i nie każdy artysta przez cały czas trzyma równy poziom. My jako słuchacze powinniśmy doceniać to, że ktoś się stara coś zmienić, chce wymyślić coś na nowo, czasem definiując to, kim jest w 100% od zera.
Ja zdecydowanie staram się tak patrzeć na sztukę, szukać nowości,
nawet jeśli z czasem okazuje się, że przekonałem się do czegoś po dłuższym niż tego bym się spodziewał czasie.
Bądźmy otwarci i dojrzewajmy razem z naszymi idolami.

Do zobaczenia
na YouTube
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