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Ogólnopolska sieć Top Hi-Fi & Video Design
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WSTĘPNIAK

Od początku powstania iMagazine muzyka była dla nas bardzo bardzo bardzo ważna. W końcu Apple to nie tylko iPhony,
MacBooki ale również to, co się tworzy na tych sprzętach i to
do czego się ich używa. Muzyka zaś i obok niej grafika to dwie
dziedziny, w których twórcy sprzętów Apple używają nader
chętnie. Oddajemy Wam w ręce pierwszy numer specjalny
poświęcony muzyce. Na ponad 300 stronach znajdziecie kompendium testów sprzętów z ostatniego roku, ale również sporo
bardzo dobrych tekstów, których nie mieliście okazji czytać.
Dobrego słuchania, Muzyka łagodzi obyczaje!
Zapraszamy!						

Norbert Cała
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HEOS AVR

OTOCZ SIĘ DŹWIĘKIEM,
NIE PRZEWODAMI.
HEOS AVR łączy w sobie bezprzewodowy dźwięk przestrzenny, doskonałą wydajność
i najnowocześniejszy design. Rozszerz swój zestaw i połącz dotychczasowe głośniki przednie
z dowolnymi głośnikami bezprzewodowymi HEOS i ciesz się filmami w technologii 4K Ultra HD
lub strumieniuj muzykę do każdego z pomieszczeń w Twoim domu. Powiedz „tak“ doznaniom
z HEOS, powitaj HEOS AVR.
www.denon.pl
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„Promujemy powszechność, zamiast jakości”.

Jest takie miejsce pod Krakowem, w którym króluje
dźwięk. W Niepołomicach istnieje Muzeum Fonografii
– jedyne w Polsce, w którym można zginąć w magii
muzyki. O niej i wielu innych aspektach rozmawiam
z dyrektorem obiektu, Kajetanem Konarzewskim.
Krzysztof Sebastian Kołacz: Na początku bardzo dziękuję, że zgodził się
Pan przybliżyć czytelnikom Connected Magazine niezwykły świat fonografii, jaki możemy spotkać tutaj – w Niepołomicach. To jedyne tego typu
muzeum w Polsce. Skąd pomysł na jego założenie?
Kajetan Konarzewski: Pomysł na wyeksponowanie tych wszystkich dóbr,
których właścicielem jest de facto miasto, zrodził się w głowie ówczesnego
burmistrza, Stanisława Kracika. Stwierdził on, że kolekcja jest na tyle wartościowa, że trzeba ją zaprezentować szerszemu gronu osób. Sam pomysł Muzeum
Fonografii to już – nie ukrywam – moja zasługa. To muzeum, podobnie jak
i cały ten budynek, powstało dzięki funduszom unijnym i środkom z budżetu
gminy. Przeprowadziliśmy renowację i powstał nowoczesny ośrodek kultury,
którego częścią jest Muzeum Fonografii.
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KSK: Kto jest właścicielem eksponatów?
To elementy kolekcji prywatnych czy cała
ekspozycja należy do muzeum?
KK: W tej chwili właścicielem większości eksponatów jest miasto Niepołomice.
Znakomita część rzeczy w tym momencie
jest własnością samego Muzeum Fonografii.
Mamy także kilkanaście eksponatów, które są
w depozycie, czyli są własnością prywatną.
KSK: Łącznie jest ich tutaj ponad sto pięćdziesiąt. Który spośród nich jest najcenniejszy i dlaczego? Jaka jest jego historia?
KK: Z pewnością jest to fonograf, od którego
zaczyna się cała przygoda z fonografią
w ogóle. Było to pierwsze urządzenie, które
pozwalało na zapis i odtwarzanie dźwięku za
pomocą igły i wałka woskowego. Powstał on
około piętnastu lat po pierwszym fonografie
Edisona, ale jest to oczywiście urządzenie
z XIX wieku. Działające i kompletne.
KSK: Posiadacie również salę przeznaczoną
do odsłuchu płyt winylowych. Mówi się,
że w ostatnich latach Polska zakochała się
w nich ponownie i to na dobre. Podobnie
jak zrobiła to firma Unitra z ich legendarnymi słuchawkami, tak i inni producenci
szykują się na wielkie powroty kultowych
sprzętów. Jak Pan sądzi, dlaczego winyle
i gramofony wracają? To ta tęsknota do
idealnego dźwięku czy może zwykły
snobizm?
KK: Do idealnego dźwięku z pewnością nie,
bo ten dźwięk idealny nigdy nie był. Nie o to
w nim chodziło. Nie da się bowiem ukryć, że
gdy przyjrzymy się parametrom dźwięku,
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naturalności jego odzwierciedlenia, to – niestety – płyta winylowa ustępuje
miejsca nośnikom cyfrowym. Niemniej jednak chodzi tutaj o klimat, jaki towarzyszy odsłuchowi winylu. Możliwość nałożenia sobie dużej, czarnej płyty
i ustawienia igły to swoisty rytuał, celebrowany przez wiele osób. To już jest
coś wyjątkowego. Poza tym samo brzmienie, mimo że nie jest idealne, bogate
w liczne trzaski i tym podobne defekty, cechuje się niezwykłą dynamiką.
Gdy mamy do tego odpowiedni sprzęt i płyty winylowe w dobrym stanie, to
owa dynamika jest naprawdę ciekawa, inna, nieidealna i jednocześnie dająca
ogromną radość ze słuchania.
Tworzy się aura czegoś niezwykłego. Magia. Ja akurat wychowałem się na winylach. Ojciec miał ich sporo. Dziś słucham muzyki także za pomocą aplikacji, ale
gdy raz skosztowało się magii winylu, trudno od tego odejść.
KSK: Do tematu aplikacji jeszcze wrócimy. Ciekawi mnie, kiedy powstały
pierwsze płyty. Co je wyróżniało?
KK: Płyty jako takie były znane na długo przed wojną. To jest początek XX
wieku, ale to nie były winyle. To były płyty ebonitowe. Dziś określane mianem
szelaków. Płyty z innego materiału, na bazie ebonitu, były bardzo kruche,
pomimo większej grubości. Mogły pomieścić także mniej utworów, kręcąc się
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z prędkością siedemdziesiąt osiem obrotów na
minutę. Płyta winylowa pojawiła się na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Winyle
to już prędkość trzydziestu trzech obrotów na
minutę, inna struktura rowka i inny nacisk igły.

sprzęt dla wojska, miały dostęp do najnowocześniejszej technologii. Nierzadko tę technologię po prostu opracowywano na potrzeby
wojska. Potem trafiała ona do mas. Czasy
„zimnej wojny”, można powiedzieć, spotęgowały rozwój fonografii.
KSK: Jaka jest różnica pomiędzy fonograTe urządzenia wyróżniała przede wszystkim
fem a gramofonem?
niesamowita konstrukcja i wytrzymałość.
KK: Fonograf zapisywał dźwięk na walec
Mamy radiostację R105 konstrukcji radzieckiej
woskowy, za pomocą membrany i przymocoużywaną także przez wojsko polskie. Mamy
wanej do niej igły, która wzbudzała drgania.
także wojskową radiostację amerykańską
W ten sam sposób nagranie było odtwarzane.
z początku lat czterdziestych. Była ona montoWałek woskowy nie był jednak doskonałym
wana seryjnie w samochodach typu Jeep
materiałem. Sam wosk jest
Willys, a biorąc pod uwagę
ulotny, niejednokrotnie
siermiężną konstrukcję tego
Dziś
promujemy
jednorazowego użytku.
samochodu, można sobie
powszechność, zamiast
Gramofon jest udoskonaloną
wyobrazić, jak musiała być
wersją fonografu. Pozwala
ona wytrzymała, aby przejakości.
na odsłuch płyt, które
trwać drogę.
są odlewane najczęściej
z matryc miedzianych. Są przez to trwalsze. Po
KSK: Porozmawiajmy o przełomie lat
pierwsze dlatego, że jest to inny materiał. Po
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, czyli
drugie, ponieważ sposób odczytu za pomocą
czasach legendarnego radia Pionier,
igieł gramofonowych jest delikatniejszy. Nie
gramofonów Bambino, które pamiętam
niszczy więc samego nośnika.
choćby z domu mojej babci, czy magnetofonu Melodia. Dlaczego te urządzenia
KSK: Macie tutaj także eksponaty sprzętu
są tak ważne dla późniejszego rozwoju
z lat czterdziestych XX wieku. Wiele z nich
branży fonograficznej?
to urządzenia, z których korzystało kiedyś
KK: To też była swego rodzaju magia. Ktoś,
wojsko. Co je wyróżniało? Czy w tamtych
kto pamięta dziś te urządzenia z domu swoich
latach technika wojskowa również wyprzedziadków, wie, że trzeba było czekać dwie,
dzała to, z czego mogli korzystać zwykli
trzy minuty, aż magiczne „oko” się zapali.
obywatele?
Zdaje sobie sprawę, że to czysta magia. TechKK: Zdecydowanie tak. Wojsko było pionierem
nologicznie patrząc na to dzisiaj – to absurd.
rozwiązań, które później znalazły się w sprzęKonstrukcja nie do pomyślenia, a mimo to
tach domowych. Zakłady, które produkowały
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ją zapamiętano. Tak jak magię, związaną
z winylami.
Przede wszystkim należy też wspomnieć
o samym wykonaniu tych odbiorników. Za
Panem stoi niemiecki Telefunken, który jest
po prostu piękny. Doskonale wykonany. Jego
niedoskonałości techniczne nie mają tutaj
znaczenia, ponieważ potem już takiej jakości
i wykonania nie widzieliśmy.

KSK: Nadeszły lata siedemdziesiąte
i kultowy telewizor kolorowy Rubin.
Moja babcia również go miała i pamiętam jeszcze oglądanie na nim Telewizji
Polskiej. Wydaje się także produktem iście
magicznym.
KK: Tak. Przede wszystkim to był jeden
z pierwszych na polskim rynku kolorowych telewizorów. Jak na owe czasy dosyć

dostępnym w sprzedaży. Zostaliśmy nieco
zalani dostawami tego produktu, tak więc
często był to pierwszy telewizyjny odbiornik
w domu albo pierwszy kolorowy telewizor.
Myślę, że też zapadł w pamięć wielu osobom,
ze względu na mniej chwalebną cechę. Otóż
Rubiny – co zostało potwierdzone wieloma
ekspertyzami – potrafiły się samoczynnie
zapalić.
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KSK: Lata dziewięćdziesiąte to epoka
walkmanów, boomboxów, magnetowidów
i gramofonów. Zacznijmy od Walkmana
Sony, który przecież stał się inspiracją dla
Steve’a Jobsa do stworzenia iPoda. Macie
w muzeum jego wczesne wersje?
KK: Tak, mamy walkmany marek: Sony i Panasonic. Oczywiście w pełni działające. Nie są to
te pierwsze walkmany, które wyprodukowało
Sony w latach osiemdziesiątych. Nasze modele
pochodzą z końcówki tego okresu i początku
lat dziewięćdziesiątych.
KSK: Porozmawiajmy o kasetach.
KK: Pamiętam taki obrazek, krążący po
internecie. Była na nim kaseta magnetofonowa z podpisem: „Nasze dzieci już nie będą
wiedziały, co to znaczy, że piosenka jest na
drugiej stronie.”.
To także spory kawałek historii. Kaseta jako
nośnik zasługuje na szczególne uznanie.
Dziś jest archaiczna. Zapis na każdej stronie,
przekładanie czy nawijanie taśmy – to historia. Kiedyś był to bardzo popularny nośnik
– choć nie pierwszy, bo pierwsza była szpula
– pozwalający na nagrywanie utworów z radia
czy gramofonu. Na tworzenie własnych składanek. To był hit.
Kaseta, co ciekawe, też przeżywa swój renesans. To jeszcze nie dotarło do Polski, ale
w Stanach Zjednoczonych istnieje obecnie
ogromna wytwórnia, NAC (National Audio
Company, założona już w roku 1969 – przyp.
red.). Oni przewidzieli boom na kasety i skupo-

wali z innych, upadających wytwórni, sprzęt
do ich produkcji. W tym momencie są potentatem na skalę USA w produkcji kaset. Z tego, co
pamiętam z wywiadu z właścicielem tej firmy,
to w tym momencie produkują tyle kaset, że
skala ich produkcji z okresu, gdy faktycznie
były jedynym takim nośnikiem na świecie, to
jedynie 10% obecnej produkcji. Kasety wrócą.
To pewne.
KSK: Boomboxy z tego, co pamiętam
w Polsce, częściej nazywało się „jamnikami”. Mieliśmy taki w domu. Jaka jest ich
historia? Czy one także powrócą?
KK: Raczej nie powrócą. Ich podstawowe
zadanie i zaletę, czyli poręczność, zastąpiły
dziś głośniki Bluetooth. To jest totalna analogia do „jamnika”. Choć kształt już nie. Misja
jednak pozostała: wziąć pod rękę i iść na
miasto.
KSK: Co sądzi Pan o dzisiejszej fonografii?
Co się zmieniło i jak według Pana?
KK: Na pewno ogromnym plusem jest obecna
dostępność nagrań. Cyfryzacja fonografii
spowodowała to, że wyzbyliśmy się nieco
magii. Ja nadal lubię wziąć płytę CD, wyjąć
okładkę, przeczytać, włożyć krążek do odtwarzacza i posłuchać. Czy jednak mamy na to
na co dzień czas? No nie. Dlatego słuchamy
cyfrowych nagrań non stop. Pamiętam czasy,
gdy hity z radia nagrywało się na magnetofon. Nie było internetu. To była jedyna opcja.
Dziś mamy serwisy streamingowe, w których
wszystko już na nas czeka.
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Gdyby nie iPod, nie
byłoby tak rozwiniętych
serwisów, jak Spotify czy
Apple Music. Nigdy by
nie powstały.

„Promujemy powszechność, zamiast jakości”.

KSK: Dlaczego iPod wywrócił rynek fonograficzny do góry
nogami? Co takiego udało się zrobić wówczas Jobsowi?
KK: Steve Jobs był wizjonerem, który wywarł ogromny wpływ
na muzykę. Niesamowity. iPod pozwolił na trzymanie muzyki
w jednym miejscu, w dużych ilościach. Pokonał tym nawet
ogromne dyski twarde komputerów. Nie trzeba też było przewracać kasety na drugą stronę. Wszystko było w jednym urządzeniu, Dostępne od zaraz. To spowodowało, że cyfrowy format się
upowszechnił. Gdyby nie iPod, nie byłoby tak rozwiniętych serwisów, jak Spotify czy Apple Music. Nigdy by nie powstały.
KSK: Serwisy streamingowe, takie jak Apple Music czy
Spotify, dają de facto nieograniczony dostęp do muzyki. Co
Pan sądzi o jakości, jaką gwarantują? Czy to rzeczywiście
przyszłość dystrybucji muzyki?
Nie wybiegałbym aż tak daleko. Jestem fanem serwisów streamingowych, ale mają one jedną wadę. Niestety słuchamy
dzisiaj muzyki zdecydowanie mniej świadomie. Po drugie mniej
szukamy i interesujemy się samymi artystami. Słuchanie muzyki
powinno być świadome, a słuchacz ciekawy artysty. Serwisy streamingowe dają, co prawda, taką możliwość w postaci gotowych
playlist czy kanałów radiowych, ale to jest pułapka. Słuchamy
tego, co nam zostanie zaproponowane, a nie zajmujemy się
poszukiwaniem muzyki.
KSK: Apple przecież podjęło temat komunikacji z artystami,
wprowadzając do Apple Music zakładkę Connect. Wszystko
wskazuje jednak na to, że będzie to pomysł chybiony. Ludzie
nie chcą muzycznego Facebooka.
KK: Na pewno nasze wnętrze kreuje to, co nazywamy gustem
muzycznym. Tego nie zrobią kuratorzy czy algorytmy. Oczywiście, dzięki danym posiadanym przez firmy, serwisy są już
trochę takimi kuratorami, a ta świadomość i trafność, jeśli chodzi
o budowanie playlist dla konkretnego odbiorcy, jest naprawdę imponująca. Wielu jednak nie interesuje geneza twórczości
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danego artysty. Ani jego cykl wydawniczy. My dostajemy tak
naprawdę to, czego chcemy słuchać, ale to jest poniekąd przykre.
Wysysa magię z poszukiwania nowych brzmień. Czekania na nie.
Tej magii nie jest w stanie zastąpić żaden algorytm.
KSK: Wielu młodych ludzi nigdy nie słuchało brzmienia
słuchawek takich marek, jak chociażby Bang & Olufsen.
Znają jedynie brzmienie tak zwanych pchełek (na przykład
EarPods od Apple), które producenci smartfonów dołączają
w pudełkach. Według Pana znają oni tę samą muzykę, którą
klienci znanych marek (niekoniecznie audiofile), czy to już
dwa zupełnie różne światy? W jaki sposób słuchać muzyki,
aby móc w pełni zakochać się w jej brzmieniu?
KK: Nie da się ukryć, że jakość masowego sprzętu do odtwarzania
dźwięku jest mizerna. Zestawy kin domowych z marketów to nic
innego jak obraz powszechności technologii. Z jednej strony to
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dobrze, z drugiej – jak widzę młodych ludzi
na ulicy, którzy słuchają muzyki przez głośnik
smartfona – to jest już po prostu koniec.
KSK: Z czego to wynika?
KK: Z tego, że dziś promujemy powszechność,
zamiast jakości. Jakość znajdą tylko ci, którym
chce się szukać nowych doznań. Lepszych
doznań. Trzeba to podkreślić, że muzyka sama
w sobie jest wspaniała, ale równie wspaniała
jest dobra jakość jej odbioru.

KSK: Bardzo dziękuję za rozmowę.
KK: Ja również, pozdrawiam czytelników
Connected Magazine. Zapraszam do naszego
muzeum. Dodam, że wkrótce przejdzie ono
modernizację i powiększy się o jeszcze więcej
unikatowych eksponatów.
Wszelkie informacje dotyczące Muzeum
Fonografii w Niepołomicach znajdziecie na
stronie internetowej:
www.muzeumfonografii.pl.
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Słuchawki nigdy nie były dla Apple specjalnie ważnym produktem. W znanym
wszystkim Applowym freekom programie Mactracker nie ma o nich nawet
wzmianki, a jest na przykład o głośnikach, jakie Apple produkowało.
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Pierwsze klasyczne słuchawki Earbuds zostały zaprezentowane w październiku 2001 roku
wraz z pierwszym iPodem. Przez lata praktycznie wcale się nie zmieniały, nie licząc dodania
pilota zdalnego sterowania wraz z trzecią generacją iPoda oraz mikrofonu wraz z iPhone’em
3GS. Pierwszą dużą zmianą było wprowadzenie w 2008 roku słuchawek In-Ear, te jednak nie
były dodawane do urządzeń, a jedynie sprzedawane oddzielnie za 79 dolarów; co ciekawe,
są w sprzedaży nawet dziś i dokładnie w tej samej cenie. Nigdy nie zdobyły popularności.
Większym wydarzeniem było zaprezentowanie w 2012 roku razem z iPhone’em 5 nowych słuchawek „pierwszego montażu” EarPods. Te słuchawki doczekały się zmiany w 2016 roku, gdy złącze
mini Jack zastąpiono złączem Lightning. Przez ponad 15 lat mieliśmy więc jedynie cztery modele
słuchawek od Apple, śmiem jednak twierdzić, że

Przez ponad 15 lat mieliśmy więc jedynie
cztery modele słuchawek od Apple,
śmiem jednak twierdzić, że ten produkt
ukształtował Apple, jakim jest teraz.

ten produkt ukształtował Apple, jakim jest teraz. Za
sukces iPodów w dużej mierze odpowiedzialne są
właśnie białe słuchawki Earbuds. Słuchawki, które
stały się kultowe i występowały nawet w kampanii reklamowej Apple. Przed Earbuds słuchawki
douszne były zazwyczaj czarne; z iPodem dostaliśmy słuchawki białe, wszyscy, patrząc na nas na
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ulicy i widząc białe słuchawki, wiedzieli, że używamy iPoda, to nakręcało rozpoznawalność tego
produktu. Bez białych Earbudsów nie byłoby sukcesu iPoda, bez sukcesu iPoda nie byłoby sukcesu iPhone'a, a bez sukcesu iPhone'a nie byłoby Apple, jakie znamy. Może to spore uproszczenie, ale broni się na każdym polu.
W 2016 roku Apple zabija złącze mini Jack w iPhonie 7 i, oprócz EarPodsów ze złączem Lightning,
pokazuje bezprzewodowe słuchawki AirPods. Po opóźnieniach związanych z produkcją trafiają
one do sprzedaży i do mnie jako prezent na święta Bożego Narodzenia. Oczywiście są białe
i oczywiście wzbudzają bardzo dużo kontrowersji. Po pierwsze wyglądem, a po drugie wysoką
ceną.
Wygląd jest dość kontrowersyjny, bo wyglądają jak EarPodsy z odciętym kabelkiem. Pierwsze
wrażenie może być naprawdę dość szokujące. Ich kształt jest praktycznie dokładnie taki sam
jak EarPodsów. Są to słuchawki douszne, ale nie dokanałowe, (jedynie In-Ear spośród słuchawek
Apple były dokanałowe) – to ma swoje zalety i wady.
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Zalety to:
• mniejsze zmęczenie uszu w czasie używania,
• mniejsza izolacja od otoczenia (to z zależności
od sytuacji zaleta i wada),
• większa uniwersalność.
Wady to:
• mniejsza izolacja od otoczenia (to z zależności
od sytuacji wada i zaleta),
• gorsza precyzja dźwięku,
• gorsze trzymanie w uchu.
W przypadku AirPods łatwo sprawdzić, jak będą
się nam trzymały w uchu nawet bez ich używania, wystarczy wziąć EarPodsy i spróbować, jakie
te AirPodsy będą, tylko lepiej. Lepiej – nie mają
bowiem kabelka, który je ciągnie i wyciąga z ucha.
Ja jestem w grupie szczęśliwców. Mnie się trzymają
idealnie. To jednocześnie pierwsze słuchawki, których mogę bezproblemowo używać na siłowni. Nie
męczą ucha, nie wypadają, nie izolują zupełnie od
otoczenia, a zupełny brak kabelka jest czymś absolutnie wspaniałym. Po kilku dniach spędzonych ze
słuchawkami w uszach nie miałem z nimi absolutnie żadnych problemów związanych z wypadaniem
z uszu. Ale tak jak zaznaczyłem: u Was może być

W przypadku AirPods łatwo
sprawdzić, jak będą się nam trzymały
w uchu nawet bez ich używania,
wystarczy wziąć EarPodsy i

zupełnie inaczej, to bardzo indywidualna sprawa
związana z kształtem małżowiny usznej.
AirPodsy są dostarczane razem z etui, w którym
je przechowujemy. Etui przypomina i wielkością, i kształtem opakowanie na nić dentystyczną.
W sumie to jest to coś więcej niż etui, ponie-

spróbować, jakie te AirPodsy będą,

waż służy również za ładowarkę do słuchawek.

tylko lepiej.

zaczynają się ładować. Co jeszcze ciekawsze jest

Automatycznie po włożeniu słuchawek do środka
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też to powerbank do AirPodsów. Ma wbudowany akumulator, który pozwoli naładować nasze
słuchawki i wydłużyć ich czas pracy do 24 godzin; na jednym ładowaniu potrafią grać przez 5
godzin. Bardzo szybko się też ładują – w 15 minut potrafią zgromadzić energię pozwalającą na
3 godziny pracy. Te wartości podaje producent, z moich testów wynika, że ogólnie się zgadzają,
nie zauważyłem odchyleń większych niż 5% od wymienionych wartości. Do słuchawek dołączono kabel USB-A -> Lightning, ale oczywiście możemy je ładować takim samym kabelkiem,
który dostajemy z iPhone'em lub iPadem. Słuchawki w pokrowcu są przytrzymywane magnetycznie i w ten sam sposób też zamykane jest etui.
Na stronie z technicznym opisem słuchawek słowo Bluetooth wymienione jest tylko
raz, drobnym drukiem na końcu. Cały czas
przewija się za to określenie „procesor W1”.
To właśnie on jest odpowiedzialny za połączenie bezprzewodowe słuchawek z naszym
urządzeniem. On ma też znacznie je ułatwiać
i czynić bezproblemowym. AirPodsy możecie
też podłączyć do dowolnego telefonu z łącznością Bluetooth (bez problemu używałem
ich z Honorem 8), ale tylko z iPhone'ami oraz

Po wyjęciu słuchawek z pudełka
i otworzeniu pokrowca pojawi się
nam na ekranie iPhone'a monit z
prośbą o sparowanie słuchawek z
naszymi urządzeniami. Wystarczy
nacisnąć „połącz” i tyle.
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iPadami – i to nie wszystkimi, bo od iPhone’a 5 w górę – będziecie mogli się cieszyć z dobrodziejstw W1. Co więc zyskujemy dzięki temu procesorowi W1, który jest swoistą nakładką na
Bluetooth 4 lub może zwiastunem Bluetooth 5? Zyskujemy ogromną wygodę użytkowania. Po
wyjęciu słuchawek z pudełka i otworzeniu pokrowca pojawi się nam na ekranie iPhone'a monit
z prośbą o sparowanie słuchawek z naszymi urządzeniami. Wystarczy nacisnąć „połącz” i tyle.
W jednej chwili słuchawki sparują się nam ze wszystkimi naszymi urządzeniami, które są zalogowane do naszego iCloud i oczywiście zgodne z nimi. Oprócz iPhone'a dotyczy to także Apple
Watcha oraz komputerów Mac. I tak możecie zabrać na bieganie sam Apple Watch z wgraną
muzyką i słuchać jej na AirPods. Gdy już słuchawki mamy sparowane z naszym urządzeniem, to
każdorazowe otworzenie etui wywołuje na ekranie iPhone'a okienko z informacją o stanie naładowania każdej ze słuchawek oraz baterii w etui. Takie podłączenie pod wiele urządzeń naraz
pozwala też na bardzo łatwe przełączanie się między źródłami. Jeśli słuchamy muzyki na iPhonie i wybierzemy AirPodsy jako wyjście dźwięku w komputerze, to automatycznie przełączy on
dźwięk na słuchawki. Przełączenie trwa od około 5 do 10 sekund. Nie do końca wiem, od czego
zależny jest ten dłuższy lub krótszy czas. Działa jednak zawsze. AirPodsy wyposażono w akcele-
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rometry, dzięki temu po wyjęciu z uszu automatycznie pauzowane jest odtwarzanie dźwięków
w urządzeniu, z którym ich używamy. Po włożeniu do uszu z powrotem słuchawki się łączą
automatycznie, o czym informuje nas sygnał
dźwiękowy. AirPodsy mają też mikrofony do
prowadzenia rozmów telefonicznych. Każda
słuchawka ma swój mikrofon i każda może być
używana oddzielnie. Czyli nieważnie, czy włożymy prawą, czy lewą do ucha będziemy mogli
prowadzić rozmowy. Dzięki akcelerometrowi
słuchawki potrafią też wykryć, czy słuchamy
muzyki, czy rozmawiamy przez telefon i wyciszyć szumy otoczenia w trakcie rozmowy. Działa
to dość dobrze; moi rozmówcy twierdzili, że
słychać mnie, jakbym rozmawiał z zestawu głośnomówiącego w samochodzie, nawet gdy
byłem w centrum handlowym. W centrum handlowym zmierzyłem się też z problemem, jaki
podobno opóźniał rynkową premierę słuchawek, a mianowicie z rozłączaniem ich w czasie
pracy. Centrum handlowe to doskonałe miejsce
do takich testów, dużo ludzi, dużo zakłóceń i…
i nic. Zero zrywania, w moim przypadku nie zdarzyło się to ani razu.
Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie też zasięg
działania. Z większością bezprzewodowych słuchawek, poza tymi z wyższej półki, mam problem, kiedy wychodzę z domu na ogródek,
zazwyczaj wtedy rwie mi odtwarzanie. W przypadku AirPodsów zasięg ten był wystarczający.
W moim przypadku miałem około 20 metrów,
a po drodze ścianę i dwie pary drzwi. W takim
układzie wszystko działało nadal stabilnie.
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Największym minusem w użytkowaniu AirPodsów jest praktycznie brak sterowania odtwarzaniem za pomocą słuchawek. Reagują jedynie na pojedynczy dotyk słuchawki, który może
działać na dwa sposoby. Pauzować odtwarzanie lub uruchamiać Siri. Nie ma możliwości zmiany
utworu, nie mówiąc już o głośniej i ciszej. Mam nadzieje, że jakaś aktualizacja oprogramowania
da tych możliwości odrobinę więcej. Technicznie jest to możliwe.

Słuchawki Apple zawsze grały w dość charakterystyczny sposób, który niektórym pasuje,
a innym nie. Z dźwiękiem już tak jest, jak z resztą z każdą inną dziedziną, w której liczą się
subiektywne odczucia, że nie wszystkim wszystko się tak samo podobna. Ja za dźwiękiem słuchawek Apple nie przepadam i na pewno nie powiedziałbym, że mają referencyjne brzmienie.
Ale nie mają też bardzo złego. AirPodsy grają dość podobnie do standardowych EarPodsów,
ale tych ze złączem Lightning. Od tych ze złączem mini Jack grają na pewno pełniej. Zresztą
od tych z Lightning też, ale tu różnica jest dużo bardziej subtelna. Najwięcej do zarzucenia
mam tonom niskim. Niestety otwarta konstrukcja słuchawek dousznych nie pozostawia zbyt
wielkich możliwości na produkcję mięsistego basu, którego w AirPodsach bardzo brakuje.
Zdecydowanie najlepiej jest w środku dźwięku, nie ma tu nic, co mogłoby przeszkadzać, jest
dynamika, jest czytelność, jest szczegółowość. Dlatego tak dobrze nadają się na przykład do
słuchania podcastów lub oglądania filmów. Bardzo dobrze wypadają też tony wysokie, które to
właśnie mocno się poprawiły względem Earpodsów ze złączem mini Jack. AirPodsy to dźwiękowo doskonałe słuchawki codziennego użytku. Jeśli potrzebujecie słuchawek tylko do muzyki,
poszukajcie innego modelu, najlepiej dokanałowego.
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Trzeba zwrócić jeszcze uwagę na jedną sprawę związaną po części z jakością dźwięku lub
raczej bez dźwięku. Być może zauważyliście, korzystając ze słuchawek bezprzewodowych, że
w momencie, kiedy są aktywne, ale nie dociera do nich żaden sygnał, to emitują szum ze wzmacniacza. Czyli po prostu słychać w nich lekkie syczenie. AirPodsy wycinają ten szum i gdy mamy je
w uszach, a muzyka nie gra, to nie wydobywa się z nich żaden nawet najcichszy dźwięk.
Dochodząc do podsumowania – mogłoby ono w sumie zawrzeć się w jednym zadaniu:
„Najlepsze uniwersalne słuchawki, jakich używałem”. Nie ma w tym cienia przesady. Może nie
grają najlepiej z testowanych przeze mnie słuchawek, ale grają na tyle dobrze, że mi nie przeszkadza ich dźwięk. Są przy tym całkowicie magiczne, jeśli chodzi o użytkowanie, połączenie z telefonem i całą tę otoczkę, za którą jest odpowiedzialny procesor W1 oraz etui z baterią.
Dawno żaden produkt nie zrobił na mnie tak pozytywnego i miłego wrażenia, jak właśnie
AirPodsy. Uważam też, że są w 100% warte swojej ceny, czyli 779 złotych. Na rynku praktycznie
nie ma innego podobnego produktu, nie ma więc z czym ich porównywać. Jedyna podobna
konstrukcja, którą możecie kupić, to Samsung Gear IconX, kosztują 100 złotych drożej i wytrzymują trzy razy krócej na baterii.
PS. Słyszałem wiele głosów osób mówiących, że na pewno szybko by zgubili słuchawki bez kabla.
Ja mam na to swój sposób: kiedyś cały czas gubiłem okulary przeciwsłoneczne lub je nieustannie
niszczyłem. Wiecie, co spowodowało, że przestałem? Kupiłem drogie i teraz o nie dbam.
Ocena iMagazine:

norbertcala
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BEOPLAY H5

MUZYKA NA WOLNOŚCI
NORBERT CAŁA

Lubię bezprzewodowe słuchawki nauszne, bo są wygodne, ale tylko do
momentu, gdy musimy wyjść z nimi z domu. Uważam, że w dużych słuchawkach
na uszach wygląda się na „mieście” lekko komicznie. Nie mówiąc już o tym, że
absolutnie nie nadają się do uprawiania sportów, w czasie biegu spadają z głowy,
a na siłowni się pod nimi pocimy.
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Zostają więc słuchawki douszne, te jednak zazwyczaj mają kabel, a kabel też jest niewygodny – plącze się, bo telefon musimy mieć przy sobie. Nie muszę Wam tego pisać, jestem
pewien, że każdy z Was potrafi wymienić dziesiątki wad słuchawek z kablem.
Ideałem więc byłyby słuchawki douszne, ale bez
kabla. Niestety takich konstrukcji jest jak na razie
jak na lekarstwo. Bang & Olufsen postanowił
zmienić ten stan rzeczy i jednocześnie przygotować się na nowego iPhone’a, który ma nie mieć
gniazda słuchawkowego. Wyszła z tego jedna
z ciekawszych konstrukcji słuchawek, jakiej do tej
pory miałem okazję używać.
Beoplay H5, bo tak się nazywa nowy model słuchawek Banga, to bezprzewodowe słuchawki
dokanałowe. Mimo że do naszego smarthone’a lub komputera podepniemy je bezprzewodowo za pomocą Bluetooth 4.2, to jednak
całkowicie kabelka się z nich nie pozbyto. Obie
wkładane do uszu słuchawki są ze sobą połą-
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czone krótkim, nieplączącym się kablem w materiałowym oplocie. Na kablu umieszczono pilota
zdalnego sterowania wraz z wbudowanym mikrofonem do prowadzenia rozmów telefonicznych.
Po włożeniu słuchawek do uszu kabelek najlepiej umieścić z tyłu głowy, na karku. Dzięki temu,
jeśli wyjmiemy słuchawki z uszu, to będą one
wisiały na naszej szyi jak naszyjnik. Świetnym
rozwiązaniem jest umieszczenie w słuchawkach magnesów, po wyjęciu ich z uszu złączą się
magnetycznie, co jeszcze bardziej upodobni je do
naszyjnika, a jednocześnie wyłączy je i zastopuje
odtwarzanie muzyki w iPhonie. Niesamowicie
„gadżeciarskie” rozwiązanie.
Oczywiście po złączeniu magnesami słuchawki
ustawią się tak, aby było widać dyskretne logo
Banga, umieszczone na bardzo ładnie wykonanych słuchawkach. Coś mi się wydaje, że może
być to najmodniejszy naszyjnik na wszystkich
„Gymach” w tym sezonie, dostępny w kolorze
czarnym i różowego złota.
Same słuchawki są trochę większe (na oko około
10%) niż średnia wielkość słuchawek dokanałowych. To dlatego, że w środku umieszczono baterię, która starczała mi na około pięć–sześć godzin
ciągłego grania. Po tym czasie musimy je umieścić w dostarczanej z nimi stacji dokującej, w której będą się ładowały. W stacji dokującej trzymają
się dzięki tym samym magnesom, które trzymają
je na szyi. To bardzo przemyślana konstrukcja.
W pudełku ze słuchawkami dostajemy cztery rozmiary wkładek dousznych gumowych oraz trzy
rozmiary wkładek piankowych Comply. Co ciekawe, te wkładki nie są produktem B&O; już na
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opakowaniu słuchawek znajdziemy informację,
że są one produktem firmy Comply. To producent
aftermarketowych wkładek, jakie możemy kupić
u nich do większości dobrych, dokanałowych słuchawek na rynku. Taki wybór to była dobra decyzja. Pianki doskonale dopasowują się do naszego
ucha i po chwili zupełnie możemy zapomnieć
o tym, że mamy w uchu słuchawki.
Słuchawki testowałem zarówno w zwykłym trybie miejskim, jak i w czasie wytężonego treningu,
kiedy to zwykle zalewa nas pot. W tym miejscu
warto zaznaczyć, że H5 oficjalnie nie spełniają
standardu IPX4 potwierdzającego odporność
na zachlapania wodą, ale producent oświadcza, że są odporne na pot, zachlapania oraz
kurz. W moim przypadku pot nie robił na nich
absolutnie żadnego wrażenia z jednym małym
wyjątkiem. Na siłownię zdecydowanie polecam
piankowe wkładki. O ile na co dzień nie jestem do
nich w 100% przekonany, to na treningu zdecydowanie się sprawdzają. Gumowe wkładki pokryte
potem bardzo łatwo się wyślizgują z uszu.
W przypadku wkładek piankowych zupełnie nie
ma tego efektu.
Jest coś bardzo fajnego w używaniu bezprzewodowych słuchawek dokanałowych, szczególnie
w połączeniu z Apple Watch. Możemy pozbyć
się telefonu, zostawić go na półce i kontrolować odtwarzanie muzyki z zegarka – odległość,
na jaką działały słuchawki, spokojnie starczała
na przemieszanie się po dużym „Gymie”. Brak
kabla wiążącego nas z telefonem daje niesamowite poczucie swobody. Dotychczas często
rezygnowałem ze słuchania muzyki na treningu

33

SŁUCHAWKI

Beoplay H5 - Muzyka na wolności

właśnie przez kabelek, który wiązał mnie z telefonem w kieszeni spodenek. Z H5 ten problem całkowicie znika. Z poziomu Apple Watch możemy też kontrolować ustawienia słuchawek i wybierać tryb ich pracy w zależności od tego, jaką aktywność aktualnie uprawiamy.
Oczywiście możemy się bawić tym narzędziem, ale ja do testów najbardziej lubię używać
ustawień domyślnych i w takich testowałem H5. W czasie odsłuchów pierwszą rzeczą, która
dociera do naszych uszu, jest ogromna rozpiętość tonalna dźwięku. Można mieć wrażenie, że mamy na uszach duże słuchawki z ogromnym przetwornikami, a nie małe douszne.
Zdecydowanie najlepiej wypadają tony wysokie. Precyzyjnie niczym Błaszczykowski, trochę
metalicznie ostre, ale w sumie właśnie takie jak powinny być. Genialnie jest też w środku,
dynamika i odjechana szybkość niczym u Lewandowskiego. Najsłabiej, jeśli można w ogóle
znaleźć słabe strony, jest w dole. Tonom niskim brakuje momentami głębi, wielbiciele
muzyki klubowej będą więc kręcili nosem. Reszta im powie: kupcie sobie Beatsy.
Na rynku jest tylko kilka bezprzewodowych słuchawek dousznych. To nowy segment
rynku, którego wszyscy dopiero powoli się uczą. Bang wchodzi dość odważnie w ten
rynek z naprawdę świetnym (jak zawsze) i pełnym smaczków produktem. Oczywiście, jak
zawsze w przypadku tej firmy, nie możemy liczyć na niską cenę. 250 euro – wolę podać cenę
w euro, bo Brexit raczej nie ułatwia przeliczeń – to dość sporo. Kupujemy w tej cenie jednak
naprawdę dużo, świetny dizajn, genialny dźwięk i prestiż. Jednocześnie ten model zdaje się
potwierdzać plotki o iPhonie bez gniazda słuchawkowego. W końcu obie firmy współpracują
od dość dawna.
Ocena iMagazine:

norbertcala

(byłoby 6, gdyby nie zbyt płytki bas)
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JBL REFLECT AWARE
NORBERT CAŁA

NORBERT CAŁA

Apple wprowadzając do sprzedaży iPhone’a 7, zabija złącze mini Jack
w iPhone’ach, otwiera jednak sporo innych możliwości. Jeśli producenci słuchawek
zdecydują się na wykorzystanie złącza Lightning, mogą robić naprawdę ciekawe
konstrukcje. Na razie jest ich bardzo mało, ale jak pokazuje JBL – jest potencjał.
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JBL Reflect Aware to pierwsze aktywnie tłumiące hałas słuchawki wyposażone w złącze
Lightning. Są to dość małe słuchawki douszne, wykonane z czarnego plastiku o wysokim połysku, w połączeniu z matowoczarnym, gumowanym materiałem. Ich kształt może
się podobać, co zostało nagrodzone laurem Red Dot Award 2015. Ze słuchawkami dostajemy trzy gumowe wkładki douszne w różnych rozmiarach oraz wkładki utrzymujące słuchawki w uszach w czasie ćwiczeń, także w trzech rozmiarach. Jako że JBL Reflect Aware
przeznaczono do uprawiania sportu, są odporne na
pot. Kabelek, na którego końcu znajdziemy złącze
Lightning, jest gumowy i dwukolorowy. Jego niewątpliwą zaletą jest to, że się nie plącze i jest dostatecznie
długi. Na kablu znajdziemy dość sporej wielkości pilota
do sterowania funkcjami słuchawek. Wielkość pilota
wynika z faktu, że w środku umieszczono elektronikę
odpowiedzialną za aktywne wyciszanie odgłosów
otoczenia.
Te słuchawki mają dość jasne przeznaczenie: mamy
ich używać podczas aktywności fizycznej, czyli rzecz
najważniejsza, nie mogą wypadać z uszu podczas bie-
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Te słuchawki mają dość jasne
przeznaczenie: mamy ich używać

JBL Reflect Aware

gania, ćwiczenia, wskakiwania, robienia burpeesów
itp. Dlatego właśnie w pudełku znajdujemy wspomniane opcjonalne wkładki, które utrzymają słuchawki w odpowiednim miejscu w małżowinie usznej.

podczas aktywności fizycznej,

Musiałem to przetestować, bo jednym z powodów, dla

czyli rzecz najważniejsza, nie

że łatwo wypadają z uszu. Zabrałem wiec mojego iPho-

mogą wypadać z uszu podczas

których nie lubię używać słuchawek na siłowni, jest to,
ne’a 7 plus, któremu nie straszny pot, oraz słuchawki
JBL Reflect Aware na ostry trening siłowy połączony

biegania, ćwiczenia, wskakiwania,

z mocną aerobową rozgrzewką. Po poświęceniu dłuż-

robienia burpeesów itp.

totalnie zaskoczył. Słuchawki idealnie leżą w uszach,

szej chwili na dopasowanie wkładek do uszu efekt mnie
a ja w tym momencie zmieniam końcową ocenę słuchawek i dodaję im pół punktu. Z jednej strony leżą
pewnie i nie miałem obaw, że wypadną z uszu, a z dru-

giej strony – praktycznie ich nie czuć. Z większością słuchawek dokanałowych mam ten
problem, że po kilkunastu minutach czuję dyskomfort w uszach. Z drugiej strony słuchawki douszne bardzo łatwo mi wypadły z uszu. W tych od JBL nie mam ani jednego, ani
drugiego problemu, nawet kiedy jestem totalnie spocony – to wieki plus dla nich.
Pora podłączyć słuchawki do telefonu. Przy pierwszym podłączeniu dostaniemy propozycję zainstalowania aplikacji do zarządzania słuchawkami. Oczywiście powinni-
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śmy się na to zgodzić. W aplikacji będziemy mogli
przede wszystkim zrobić update słuchawek. Tak, tak
– update słuchawek! Dla mnie to jedna z ważniejszych funkcjonalności, jeśli jednak nie jesteście aż
takimi geekami jak ja, to pewnie bardziej zainteresuje Was bardzo dokładna (10-stopniowa) regulacja
equalizera. Mamy kilka predefiniowanych ustawień,
ale możemy wybrać swoje. Dzięki temu możemy
dostosować słuchawki dokładnie pod swoje gusta.
Niezależnie jednak od ustawienia, słuchawki mają
bardzo ciepły obraz dźwięku. Bardzo dobrze wypada
na nich wokal, jest mocny, bardzo klarowny. Wokal
uzupełniają bardzo miękkie tony wysokie, brzmiące
zupełnie jak ze słuchawek nausznych. Podobnie jest
z basem, w podstawowym ustawieniu są bardzo
miękkie i zupełnie nie kojarzą się z brzmieniem sportowych słuchawek dousznych. Żeby nie było wątpliwości, to komplement. Na szczęście wspomniany
wcześniej equalizer pozwala w bardzo dużym stopniu ustawić je pod siebie.

Po poświęceniu dłuższej chwili

Za pomocą aplikacji możemy ustawić też stopień
aktywnego wyciszenia dźwięków otoczenia. Tu cie-

na dopasowanie wkładek

kawostka: dzięki temu, że słuchawki są podłączone

do uszu efekt mnie totalnie

zasilania do działania modułu wyciszania otoczenia.

zaskoczył. Słuchawki idealnie

z iPhone’a przez złącze Lightning. Nie musimy więc

leżą w uszach, a ja w tym
momencie zmieniam końcową
ocenę słuchawek i dodaję im
pół punktu.

przez Lightning, nie wymagają żadnego innego
Energia potrzebna do działania systemu jest brana
pamiętać o dodatkowym ładowaniu słuchawek.
Zwiększenie poboru prądu z baterii telefonu jest
praktycznie niezauważalne, oceniam je na maksimum 5%. Za pomocą pilota możemy włączyć wyciszenie dźwięków otoczenia, a za pomocą aplikacji
na iPhonie możemy dostosować siłę jego działania.
Ustawienie tej funkcji jest płynne, ale tak naprawdę
sprowadza się do czterech ustawień: wyłączone, lek-
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kie, średnie i duże. Jak dla mnie sens ma tylko duże, każde inne wycisza zbyt mało, aby
być przydatne.
JBL Reflect Aware to dość wyjątkowe słuchawki. Z założenia są w niszy, bo działają tylko po
Lightning – możecie je podłączyć do dowolnego iPhone’a z tym złączem, czyli od piątki
w górę, a nie tylko do siódemki. Oprócz tego są słuchawkami sportowymi. To naprawdę
już bardzo głęboka nisza. Ja bym ich jednak nie definiował jedynie jako słuchawki sportowe – jak dla mnie sprawdzały się też idealnie w podróży. Jeśli macie 700 złotych do
wydania na słuchawki lepsze niż dostarczane z iPhone’em, to decydujcie się na ten model.

norbertcala

JBL Reflect Aware
Specyfikacja techniczna:
• Dynamiczne przetworniki: 14,8 mm
• Pasmo przenoszenia: 10 Hz–22 kHz
• Złącze: Lightning
Cena: 749 PLN
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DENON C160 WIRELESS
PAWEŁ HAĆ

Ustalmy jedno: słuchawki sportowe są dziwaczne. Daleko im do pchełek
czy klasycznych nauszników na pałąku. Zazwyczaj też brzmią gorzej i jest to
akceptowalne, bo „ten typ tak ma”.
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„Zazwyczaj” nie znaczy jednak „zawsze”, bo pośród mnóstwa brzmiących poprawnie słuchawek sportowych trafiają się też perełki, w których producent nie zapomina o bardziej wymagających użytkownikach. Denon miał szansę stworzyć właśnie taki sprzęt i wykorzystał ją,
opracowując C160 Wireless, czyli nieszczególnie wyróżniające się wzornictwem słuchawki
z wyjątkowo dobrym dźwiękiem. Pierwszy kontakt z nimi nie jest łatwy – są zaskakująco
duże, niezbyt elastyczne i wyjątkowo trudno je założyć. Nie pomaga też niewielki skok przycisków, szczególnie gdy trzeba korzystać z nich w ruchu. Owszem, są rozmieszczone w rozsądnych odstępach i nie ma ich za wiele (nikt nie pokusił się o dodanie ich bezpośrednio
na elemencie wchodzącym do ucha), ale wymagają na tyle dużo siły, że trzeba przycisnąć
je do głowy całkiem mocno. To bolączka wielu sportowych (i nie tylko) słuchawek, szkoda,
że dotyczy też tego modelu. Przycisków jest na szczęście mało: dwa do sterowania głośnością, jeden do pauzowania i wznawiania odtwarzania (a po przytrzymaniu też do wyłączania i parowania) oraz jeden do odbierania połączeń lub wywoływania Siri. Słuchawki mają
mikrofon o niezłym zasięgu i jakości i, choć ze względu na swoją konstrukcję do długich
konwersacji się nie nadają, to do krótkich rozmów oferowana jakość odbierania dźwięku jest
więcej niż dobra.
Ogromna liczba dodatków wprawia w zakłopotanie. W zestawie dostajemy cztery komplety
gumowych wkładek oraz jedne pianki Comply, dopasowujące się do kształtu ucha, a także
izolujące od dźwięków zewnętrznych w nieco mniejszym stopniu. Dla mnie okazały się idealne, potrzebują tylko chwili, by „ułożyć się” w uchu, a po dłuższym słuchaniu nie są tak
uciążliwe jak gumowe końcówki. Te jednak nie są złe – zrobiono je z trwałej, ale elastycznej
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gumy, a szeroka gama rozmiarów pozwala je bardzo dobrze dopasować. Element trzymający się w uchu ma też dodatkową, gumową nakładkę stabilizującą konstrukcję. Dobranie jej
jest dość kłopotliwe, bo o ile w przypadku końcówek mniej więcej wiem, które zazwyczaj
mi pasują, to tu potrzebowałem wielu prób, by wybrać najbardziej komfortowy zestaw. Są
bardzo przydatne, nie ma bowiem mowy, by słuchawki wypadły z uszu. Oprócz końcówek
w zestawie mamy też spinkę do kabla na szyi (gdyby okazał się za długi), kabel do ładowania
w kolorze słuchawek oraz neoprenowe etui z karabińczykiem. Rzadko zdarza się, by producent dokładał do sprzętu tyle dodatków (i to naprawdę dobrej jakości).
Zakładając słuchawki na trening, odczułem
pewien dyskomfort, niezwiązany z ich fizycznym dopasowaniem. Wcześniej posłuchałem
ich trochę w domu i za nic nie pasowały mi
one do profilu słuchawek sportowych. Balans
brzmienia przeniesiono co prawda na niskie
tony (są potężne, szczególnie jeśli się korzysta
z gumowych końcówek), ale jednocześnie nie
zapomniano o pozostałych pasmach. Średnie
i wysokie tony są równie głośne i czyste, słychać
też całkiem szeroką przestrzeń. Zaskoczyło mnie
to, ile detali jestem w stanie wychwycić – pod
tym względem bliżej im do średniej klasy słuchawek nausznych niż do sportowych pchełek.
Denon sprawił, że na treningu słucham jazzu. Bo
mogę. Słuchawki nie przeinaczają dźwięku, jeśli
coś ma wybrzmieć, to tak się dzieje i choć do
pełni szczęścia brakuje mi jednak nieco mniejszego basu, to prócz niego naprawdę trudno
mieć większe zarzuty. W ocenie biorę jednak pod
uwagę to, że większość ludzi podczas wyciskania słucha muzyki z podbitymi niskimi tonami,
a Denon po prostu nie mógł ich zawieść.
Dobry dźwięk to jednak tylko połowa sukcesu, słuchawki sportowe muszą bowiem wytrzymać więcej niż takie, z którymi co najwyżej chodzimy po mieście. C160 mają klasę szczelności
IPX7 („X” stąd, że nikt nie sprawdzał odporności na pył), mogą więc nawet porządnie zmok-
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nąć. Konsekwencją tego jest niestety dość oporne działanie przycisków. Gumowa powierzchnia powoduje, że dobrze trzymają się głowy, nie wypadają z uszu ani też nie trzeba ich
bez przerwy poprawiać. Niestety, w moim przypadku uciskały ucho na tyle mocno, że pod
koniec treningu (czyli po około 1,5–2 godzinach) zdejmowałem je z ulgą. Zastosowano w nich
Bluetooth 4.1 z klasą transmisji 1, co oznacza, że powinny mieć zasięg do nawet 100 m, w praktyce jednak nie jest on aż tak istotny. Podczas treningu telefon mam zawsze przy sobie, stąd
też nawet druga klasa transmisji (czyli o zasięgu do 100 m) byłaby wystarczająca. Trudno
powiedzieć, czy to właśnie ze względu na zastosowany moduł Bluetooth czas działania na
baterii jest mizerny. Producent deklaruje pesymistyczne 4 godziny, ale mnie udawało się osiągnąć około 5 godzin. To i tak mało, zwłaszcza że słuchawki są naprawdę duże. Na maraton
wystarczą, ale ładowanie ich co dwa–trzy treningi jest zwyczajnie uciążliwe.
Denon stworzył bardzo nietypowe słuchawki. Do momentu włączenia muzyki są tylko
„sportowe”. Po usłyszeniu pierwszych tonów zapominamy, co je generuje. Zaskakują detalami, choć mają basowy charakter. Zawodzą natomiast cechy typowe dla produktów fitnessowych: bateria jest słaba, a ich złożona konstrukcja sprawia, że nie będą pasować na
każde ucho. C160 są zdecydowanie lepszym produktem audio niż sprzętem sportowym. Po
Denonie spodziewałem się dobrego dźwięku i dokładnie to dostałem. Problem w tym, że od
słuchawek sportowych oczekuje się czegoś więcej.

pawelhac

Denon C160 Wireless
• Design: 3,5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4,5/6
Plusy:
• świetna jakość dźwięku
• pianki Comply w zestawie
Minusy:
• przeciętna bateria
• nie każdemu będą pasować
Cena: około 700 PLN
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PHILIPS – FIDELIO M2
JAROSŁAW CAŁA

Okazuje się, że słuchanie muzyki na wysokim poziomie wcale nie musi wymagać
poświęceń. Nie mogę się z tym pogodzić, że postęp technologiczny zrujnował
mój świat audio. Jak inaczej wytłumaczyć to, że telefon komórkowy, czyli w tym
przypadku iPhone, jest podłączony bezpośrednio jednym kablem do słuchawek marki
Philips i przenosi mnie w ten inny świat. Niech ktoś mnie uszczypnie, błagam!
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To nie może być prawda, przecież to nie możliwe, tak się nie da! Nienawidzę, jak
jest za prosto, zawsze uważałem, że słuchanie muzyki na najwyższym poziomie
wymaga poświęceń, zaangażowania i przeznaczenia sporej ilości czasu. Gramofon,
dobra wkładka, gruba jak deska płyta winylowa, kupione oczywiście najlepsze
wydanie używane w cenie średniej polskiej wypłaty. Później dopiero trzeba pomyśleć, jaki do tego dobrać wzmacniacz i na końcu znaleźć odpowiednie słuchawki. Po
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trzech dniach w końcu można usłyszeć dźwięki,
które pozwolą na chwilę zapomnienia, przeniosą
nas w inny świat.
Tylko teraz muszę zadać sobie pytanie, „po co
to wszystko?”. Okazuje się, że słuchanie muzyki
na wysokim poziomie wcale nie musi wymagać
poświęceń. Nie mogę się z tym pogodzić, że
postęp technologiczny zrujnował mój świat
audio. Jak inaczej wytłumaczyć to, że telefon
komórkowy, czyli w tym przypadku iPhone, jest
podłączony bezpośrednio jednym kablem do
słuchawek marki Philips i przenosi mnie w ten
inny świat. Niech ktoś mnie uszczypnie, błagam!
Wszystkiemu jest winny Philips, a konkretnie
słuchawki tego producenta z serii Fidelio.
Model M2 to nauszne słuchawki o konstrukcji
zamkniętej i mają w sobie wbudowany DAC
oraz wzmacniacz. Kolejny raz napiszę, że nie
wiem, jak to jest możliwe. Przecież nic nie ważą,
a wielkość nausznika jest absolutnie standardowa. Gdzie to się wszystko mieści i jak kosmiczna
musi być ta technologia?

Jakby tego było mało, Philips poszedł na całość
w kwestii podłączenia, odważył się na przewód
Lightning. Tak, to jedyna możliwość podłączenia tych słuchawek i jest to krok niesamowicie
odważny, ale Philipsa stać na takie fanaberie. Od
dawna produkty tej marki świetnie dogadują się
z nadgryzionymi urządzeniami, a teraz ta współpraca zaowocowała tymi świetnymi słuchawkami.
W tym miejscu warto dodać najważniejszą
informację. Jeszcze nie jest potwierdzona, ale
wszystko wskazuje na to, że Apple w kolejnej
odsłonie iPhone’a zrezygnuje ze złącza jack.
Trzeba przyznać, że Philips bardzo wcześnie
przewidział taką sytuację.
Fidelio M2 nie są najpiękniejszymi słuchawkami,
jakie widziałem, nie są też wykonane z wyjątkowych specjalnie wyrabianych stali czy prawdziwych skór z najlepszych części egzotycznych
zwierzaków. W swojej konstrukcji są po prostu
zwykłe, nie ma w nich jakiś wyjątkowych elementów. Cała magia kryje się w środku, w miejscu dla
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nas niewidocznym. Nie zrozumcie mnie
źle: choć nie są piękne, nie znaczy, że
są brzydkie. Absolutnie nie ma się do
czego przyczepić. Górny pałąk jest
pokryty materiałem przypominającym
skórę, a niektóre elementy mocowań
nauszników są z aluminium. Philips
jednak nie koncentrował się nad eksponowaniem tych materiałów, ważniejsze
były inne rzeczy. Pracę skupił w dwóch
najważniejszych elementach. Po
pierwsze dźwięk, po drugie wygoda.
Słuchawki nic nie ważą, a po założeniu
na głowę trzeba sobie przypominać,
że coś na niej w ogóle mamy. Częstym
problemem słuchawek nausznych,
zamkniętych, jest zbyt mała powierzchnia nausznika, która mocno uciska
uszy. O czymś takim w modelu Fidelio
M2 nie ma mowy. Nawet przy długim
odsłuchu, a na taki trzeba się nastawić, nie odczuwa się żadnego
dyskomfortu. Uważam, że
są to jedne z najwygodniejszych słuchawek
na rynku. Jeśli chodzi
o praktyczną stronę
słuchawek, to Philips
postanowił wyposażyć prawy nausznik w funkcję pilota.
Z jednej strony można
podziękować, bo całkiem
fajnie to działa, ale z drugiej
strony błagam konstruktorów

Philips – Fidelio M2

Philipsa o nową wersję tych
słuchawek. Zróbcie coś z tym,
bo zalatuje tandetą ze sklepu
„Wszystko za pięć złotych”.
Lepszej jakości plastik można
spotkać w rosyjskim radiu kupionym na targu w Łaskarzewie.
Jak już zacząłem o minusach, to
jeszcze muszę przyczepić się do
przewodu umieszczonego na
prawej słuchawce. Moje pytanie
brzmi: dlaczego na prawej? Za
nic w świecie nie mogę się do
tego przyzwyczaić, przecież
zawsze jest na lewej. Być może
za dwa miesiące będę się zastanawiał, z jakiej racji ten przewód
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umieszczano na lewej. Może okazać się, że to świetne zagranie ze strony Philipsa.
Zobaczymy.
Pisząc ten tekst, cały czas przesłuchuję swoje ulubione numery i w głowie kotłuje
mi się od pytań, na które nie ma odpowiedzi. iPhone, Tidal i Fidelio M2 – serio, nic
więcej nie potrzebuję? Naprawdę szczęście jest tak blisko? Nawet nic nie ustawiałem, żadnego equalizera, a przewrotność w mojej playliście przypomina ostatnie
wybory prezydenckie. Od muzyki klasycznej po drum and bass, nie ma żadnego
problemu, za każdym razem żadnej korekcji. Tylko podłączyłem słuchawki do
telefonu komórkowego. Czuję się jak głupek. Wielu z Was pomyśli, że Philips co

NIESPOTYKANIE
ZRÓWNOWAŻONE
I UNIWERSALNE JAK ŻADNE
INNE. POTRAFIĄ ZAGRAĆ
WSZYSTKO, PRZEKAZUJĄC
DŹWIĘK W SPOSÓB
DOKŁADNIE TAKI, JAKI BYM
SOBIE ŻYCZYŁ.

miesiąc przelewa na moje konto jakąś pokaźną sumę i dlatego tak się zachwycamv. Otóż nic z tych rzeczy, nikt mi nie płaci ani nikt nie porwał mojej rodziny dla
szantażu. Muszę to napisać: słuchawki Philips Fidelio M2 są jednymi z najlepszych,
jakie kiedykolwiek miałem na głowie. Niespotykanie zrównoważone i uniwersalne
jak żadne inne. Potrafią zagrać wszystko, przekazując dźwięk w sposób dokładnie
taki, jaki bym sobie życzył. W muzyce elektronicznej zyskują na dynamice i szybkości, stają się drapieżne i ostre. Po chwili słuchając wyczynów na pianinie Roberta
Glaspera wychodzi z nich cudowne ciepło i niska, świetnie odzwierciedlona głębia.
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W każdej chwili możemy w kolejce ustawić wysoki wokal Justina
Timberlake’a w jego bardzo dobrze nagranym albumie „The 20/20
Experience”.
Boskich nagrań Led Zeppelin można słuchać na okrągło przez trzy
miesiące, wszystkie żywe instrumenty latają po głowie jak szalone.
Fidelio M2 mają dar do perfekcyjnego ustawiania częstotliwości,
dzięki temu tak różnorodna muzyka brzmi tak dobrze. Mają swego
rodzaju muzyczny dress code, potrafią dostosować się do każdego
rodzaju imprezy. Zupełnie jak człowiek, który jednego wieczoru pogodziłby wymachiwanie głową pod sceną do Behemotha
z symfonicznym koncertem w filharmonii.
Jestem oczarowany, jeszcze nigdy w tak
prosty sposób nie można było poczuć
się audiofilem, jakkolwiek głupio
to brzmi. Jeden telefon i jedna
para słuchawek, które dzięki
wbudowanym przetwornikom i złączu Lightning
tworzą w sekundę
niezwykle skuteczny
system audio. System,
którego wielu ludzi na
całym świecie szuka
czasami latami. Być
może trochę zwariowałem i mnie poniosło,
ale musicie mi wybaczyć.
Myślę, że rozumiecie mnie,
gdy uda wam się zamknąć
w jednym pomieszczeniu ze
słuchawkami Fidelio M2 i z wysokiej jakości nagraniami na waszym
sprzęcie.
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tytuł Technica ATH-SR5BT
Audio

AUDIO TECHNICA
ATH-SR5BT
JAROSŁAW CAŁA

W moim sercu jest sporo szacunku dla marki Audio Technica. Dawno temu,
kupując mój pierwszy sprzęt do odsłuchu czarnych placków, marzyłem
o systemach tego producenta. Mimo to, że teraz na pudełko widnieje już
napis „Designed and engineered in Japan/Made in China”, to w dalszym ciągu
zdecydowanie czuć rękę inżynierów z Kraju Kwitnącej Wiśni.
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Dobrze pamiętam moment, gdy do naszej
redakcji pierwsze słuchawki japońskiego producenta Audio Technica. Byłem wtedy delikatnie
zaskoczony i dokładnie tak samo podekscytowany. Wszystko za sprawą fali, która uderzyła
w nas prosto z Północy. Z numeru na numer czułem, jak moje włosy stają się jaśniejsze, a umiejętność czytania języka duńskiego wyraźnie się
poprawiła. Przez dłuższy czas byliśmy wtedy
zamknięci w tym północnym świecie audio.
Dlatego tak bardzo ucieszyła mnie zmiana
brzmienia, tym bardziej że pomoc nadciągała
z Japonii.
W moim sercu jest sporo szacunku dla marki
Audio Technica. Dawno temu, kupując mój
pierwszy sprzęt do odsłuchu czarnych plac-
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ków, marzyłem o systemach tego producenta.
Mimo to, że teraz na pudełko widnieje już napis
„Designed and engineered in Japan/Made
in China”, to w dalszym ciągu zdecydowanie
czuć rękę inżynierów z Kraju Kwitnącej Wiśni.
Wracając do tych pierwszych słuchawek, jakie
dla Was testowaliśmy, to pamiętam, jak bardzo unikałem tematu designu tego produktu.
Rozpisywanie się na ten temat porównałem do
pisania o wykwintności ciepłego piwa z puszki.
Tym razem jest już inaczej – widać, że Audio
Technica dostrzegła, jaka przepaść ich dzieli od
producentów ze wspomnianej Północy. W dalszym ciągu opakowanie nie wyróżnia się czymś
ekstra, ale zawarte w nim dodatki aspirują do tej
wyższej klasy. Świadczy o tym, chociażby dobrze
wykonany i ładny pokrowiec na słuchawki.
Model ATH-SR5BT jest niedużą i zamkniętą,
dynamiczną konstrukcją nauszną, która dodatkowo jest wyposażona w technologię Bluetooth.
Te cechy powodują, że te słuchawki są stworzone na zewnątrz, na wypady poza domowe zacisze. Audio Technica poszerzając swoją
ofertę słuchawek, zaczyna dbać nie tylko o dobre brzmienie, ale również o walory wizualne. Dwie wersje kolorystyczne, czarna i biała, będą zauważone w gąszczu sklepowej
wystawy. Do mnie trafiła wersja biała, która od razu wywołała uśmiech na mojej twarzy.
Ten uśmiech można zatytułować „Pięknie Audio Technica, o to właśnie chodzi”. Ten model
ma w sobie więcej wdzięku niż wszystkie słuchawki tego producenta razem wzięte. Mniej
plastiku, a więcej materiałów przyjemniejszych w dotyku i solidniejszych – to dobra droga,
którą – mam nadzieję – będzie podążać japoński producent. Świetna pianka, którą są
wykończone nauszniki i pałąk, została obszyta bardzo miłym materiałem skóropodobnym.
Oczywiście to przełożyło się na wysoki poziom wygody. Mimo niewielkich nauszników
można w tych słuchawkach spędzić godziny, a to często trudna sprawa w kategorii On-Ear.
Dobrze wygląda też aluminium z logo firmy, które znajdziemy na nausznikach. Niestety,
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w dalszym ciągu występuje i drażni, jak deszcz w długi weekend, ten słaby plastik, z jakim
kojarzy mi się dużo modeli Audio Technica.
Niedużo brakowało i w całej konstrukcji nie byłoby nic, do czego mógłbym się przyczepić.
Jednak w tym niefajnym plastiku ukryty jest również plus, a to waga słuchawek. Stal i skóra
swoje ważą, co finalnie wpływa na ergonomię. ATH-SR5BT bez przewodu ważą zaledwie
185 g – to świetny wynik przekładający się na efekt „nic nie mam na głowie”. Trzeba sobie
uzmysłowić, że w tych 185 g znajdują się duże, bo aż 45-milimetrowe przetworniki oraz
bateria, która starcza na 38 godzin odsłuchu. Całkiem nieźle prawda?
Jak dobrze wiecie, nie jestem fanem wszystkiego, co bezprzewodowe w świecie audio, gdzie
brak miejsca na kompromisy. Dlatego pierwsze, co zrobiłem, to podłączyłem słuchawki za
pomocą przewodu do wzmacniacza słuchawkowego. Musiałem przekonać się o tym, jakie
możliwości w nich drzemią. Po chwili jednak stwierdziłem, że to nie ma sensu. Przecież, to nie
jest ich naturalne środowisko, one zostały stworzone do czegoś innego. Dlatego większość
odsłuchu wykonałem na zewnątrz z włączoną opcją BT. Muszę się przyznać, że wygoda jest
kusząca i człowiek szybko się do niej przyzwyczaja. Brak plączącego się przewodu i wolność
ruchu jest cudowna. Szczególnie że funkcjonalność tego modelu może okazać się kluczem
do sukcesu. Po bezprzewodowym podłączeniu wszystko mamy w zasięgu ręki, a to za sprawą
umieszczonego na lewym nauszniku małego joysticka, który potrafi całkiem sporo. W jednym miejscy odbieramy połączenia telefoniczne, uruchamiamy muzykę, regulujemy głośność
i przełączamy numery. Musimy chwilę poćwiczyć działanie magicznego joysticka, ale już po
chwili wiemy, o co chodzi i okazuje się, że jest on bardzo przydatny.
Audio Technica swój plan na mobilne słuchawki wykonała w 150%, kwestie użytkowe okazały się największym plusem tego produktu. Nie piszę tak dlatego, że strona dźwiękowa
mnie rozczarowała, a wręcz przeciwnie. Tak jak
wspomniałem, skupiłem się na sprawdzeniu, jak
sobie radzą w tym, do czego zostały stworzone.
Dlatego moim odtwarzaczem był iPhone z Tidalem
na pokładzie i włączoną opcją BT. Na dzień dobry
wielkie pozytywne zaskoczenie, a mianowicie
pełne działanie nausznikowego pilota, nawet
w aplikacjach takich, jak właśnie Tidal. W dalszej
części odsłuchu nie było już większych zaskoczeń,
Audio Technica potwierdziła absolutnie wszystko,

Mimo niewielkich nauszników
można w tych słuchawkach
spędzić godziny, a to często
trudna sprawa w kategorii
On-Ear.
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czego się spodziewałem. Dokładna i wychodząca na pierwszy plan góra od razu skierowała
mnie w kierunku elektronicznych brzmień. W tym miejscu mogę zacytować klasyka: „Ja
wiedziałem, że tak będzie”. Bardzo solidna dynamika przy bezprzewodowym połączeniu to
raczej egzotyka, która cieszy duszę i serce niczym wysoka palma pełna kokosów wyrastająca
tuż przy lazurowej wodzie. Ten element wrzucam do worka „zaskoczenie”. Niskie zakresy
tonów wszystkich fanów mocnego uderzenia młotkiem w tył głowy mogą rozczarować, ale
ja nazwę to dobrą kontrolą dźwięku i niezłym wywarzeniem. Audio Technica w moim odczuciu nigdy nie była najlepszym wyborem do czarnej muzyki, w której soulowe głosy tulą nas
do snu. Dlatego zdecydowanie lepiej podkręcić potencjometr i odpalić świetnie nagrane
płyty Disclosure. W tych dźwiękach odkryjemy wszystkie najlepsze strony ATH-SR5BT.
Gdy zrobimy sobie podsumowanie wszystkiego, co do tej pory napisałem i na koniec
postawimy znak równości, którym jak zwykle jest cena, a ta wynosi 999 złotych, to ten
model może znaleźć się naprawdę bardzo wysoko na naszej liście zakupów. Trudno znaleźć podobne konstrukcje, oferujące tak dużo w takiej cenie. Dodatkowo należy mieć na
uwadze, że dźwiękowo mamy do czynienia z właśnie wysoką półką.

calamuzyka
ATH-SR5BT
Dane techniczne:
• Typ: zamknięte, dynamiczne
• Średnica przetwornika:
45 mm
• Pasmo przenoszenia
5-40 000 Hz
• Maksymalna moc
wejściowa: 1500 mW
• Czułość: 102 dB
• Impedancja 50 Ω
Bluetooth:
• Wersja Bluetooth 4.1
• Kompatybilne profile
A2DP/AVRCP/HFP/HSP
• Obsługiwane kodeki
SBC/aptX/AAC
• Pasmo transmisji
20–20 000 Hz
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BEATS SOLO3

RECENZJA OKIEM GADŻECIARZA
MICHAŁ ZIELIŃSKI

Kiedyś przeczytałem, że każdą recenzję powinno się rozpoczynać od
przedstawienia recenzenta. Ma to sens. Więc ja nie znam się na słuchawkach.
O tym, jak brzmią, mogę powiedzieć mniej więcej tyle, co facet poproszony
o określenie koloru – fajny, niefajny. Nie mam pojęcia, do jakiego rodzaju muzyki
Solo3 sprawdzą się wyśmienicie ani czy scena jest dobrze słyszalna. O czym
możemy pogadać, to ich gadżeciarska strona. To, na czym się znam.
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Słuchawki kupowałem właśnie przez ciekawość. I dlatego, że Apple usuwając port mini Jack,
niejako zmusza nas do używania słuchawek bezprzewodowych. Ale głównie chodziło tu o ciekawość. Apple (tak, bo Beats to własność Apple, gdybyście zapomnieli) mówi o Solo3 w samych
superlatywach i na papierze wyglądają na idealne słuchawki bezprzewodowe. Świetny zasięg,
długi czas pracy na baterii i prosty sposób na parowanie. Co mogło pójść nie tak?

Apple W1
Najważniejszym dla mnie elementem nowych słuchawek Beats jest chip Apple W1.
Prawdopodobnie to taka nakładka na Bluetooth. Apple nie mówi dokładnie, jak działa chip,
ale obiecuje, że wpływa on na trzy rzeczy: parowanie, przełączanie się między urządzeniami
i zużycie energii. Paradoksalnie są to trzy rzeczy, które od słuchawek na Bluetooth mnie
zawsze trzymały z daleka.
Mam w swoim arsenale Samsung Level Over. Olbrzymie słuchawki bezprzewodowe, które
zabieram ze sobą tylko do samolotu – uwielbiam w nich tryb aktywnego wyciszania. Tylko
przed każdym podłączeniem ich do czegokolwiek, piję szota na uspokojenie. Nigdy nie
wiesz, do którego urządzenia podepną się jako pierwsze. iPhone? iPad? Zagadka. Potem
przełączanie się między sprzętami. Wyłącz Bluetooth na jednym urządzeniu, przytrzymaj
jakiś guzik na słuchawkach, włącz Bluetooth na drugim. Nie daj Boże, chcesz sparować coś
nowego. Dramat. Trzecia sprawa – zawsze są rozładowane, bo zapominam je wyłączyć.
Gdyby nie ANC, już dawno bym je pożegnał. Stąd moja fascynacja Apple W1 i stąd moja
szczera nienawiść do słuchawek na Bluetooth.
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Parowanie
To jest jakaś magia. Kładziesz włączone słuchawki
obok telefonu i po chwili pojawia się na nim okienko
z napisem „Połącz”. Tam też znajdziesz obrazek pokazujący dany model (żeby wiedzieć, z czym się łączysz)
i nazwa. Click. Boom. Amazing. Gdy tylko sparujesz
słuchawki z iPhone’em, pojawiają się one jako źródło dźwięku na wszystkich urządzeniach podpiętych
pod Twoje iCloud. W moim przypadku był to iPad
i MacBook. Powiem tylko, że za pierwszym razem
coś nie zadziałało i nie widziałem ich na tablecie, ale
druga próba załatwiła sprawę, jak należy. Odłączałem
je i podłączałem jeszcze kilkukrotnie, za każdym
razem proces przebiegał bez żadnych problemów.
Trzy rzeczy, o których warto pamiętać. Jeden, proces parowania działa tylko na iPhone’ach z iOS 10.
Nie musi to być 7, byle było najnowsze oprogramowanie. Nie, nie zadziała z iPadem. Dwa, w głębi
duszy to są zwykłe słuchawki na Bluetooth i można
je parować jak zwykłe słuchawki Bluetooth. Trzy…
Zapomniałem.

Przełączanie
Słuchawki z Apple W1 zachowują się jak urządzenia
AirPlay. Na iOS pojawiają się w Centrum Sterowania,
na macOS – w panelu ukrytym pod ikoną głośności na
menu barze. Przełączanie działa dokładnie tak samo.
Powiedzmy, że słuchasz muzyki z iPhone’a, ale chcesz
obejrzeć wideo na iPadzie z dźwiękiem na słuchawkach. Wystarczy wysunąć Centrum Sterowania, kliknąć
Beats Solo3, odczekać chwilę, a Apple W1 automatycznie rozłączy iPhone’a i podłączy iPada. Tak, mogłoby
to działać szybciej, ale jest to zdecydowanie najlepsze
rozwiązanie na rynku. Kiedy działa.
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To jest spory problem z tą funkcją. Czasem słuchawki po prostu nie są widoczne wśród
dostępnych opcji. Często zdarzało się, że chciałem się przełączyć z Maca na iPhone’a, a telefon po prostu nie pokazywał ich w menu. Bywało, że mimo kliknięcia, nic się nie działo. Jeśli
Apple naprawdę chce używać W1 jako broni w walce z mini Jackiem, to niestety musi to
działać bezbłędnie. Co prawda zdarzały się rzadko, ale sytuacje, w których muszę zastanawiać się, co zrobić, żeby telefon widział słuchawki, są niedopuszczalne. Nie, gdy walczymy ze
złączem, które – cóż – zawsze działa.

Beats
Zakładam, że powyższe doświadczenia będą jednolite przy każdych słuchawkach z Apple
W1. Wszystko, co dotychczas opisywałem, działa tylko dzięki temu chipowi. Dla przypomnienia znajdzie się on także w AirPodsach, BeatsX oraz PowerBeats3.

Zasięg i czas pracy na baterii
Jak już wspominałem, według Apple ich chip odpowiada za wydłużenie czasu pracy na
baterii, co z kolei przekłada się na 40 godzin ciągłego grania. To dosyć sporo i naturalnie
sprawdzenie tego byłoby problematyczne, ale u mnie Solo3 ładuję co jakieś 10 dni. Średnio
dziennie używam ich przez 2–3 godziny i – tutaj bardzo ważna rzecz – nigdy ich nie wyłączam. Zwyczajnie zawsze zapominam to zrobić. Po pewnym czasie bezczynności zrobią
to za mnie, ale są dni, że czekają na mnie w trybie czuwania przez cały dzień pracowy (8
godzin), bo co chwilę przychodzi jakieś powiadomienie, które je wybudza. Powiem tak.
Wychodząc rano z Solo3 naładowanymi na 10%, jestem przekonany, że nie padną w trakcie dnia. To istotne, bo do tego stanu baterii docieram po około pięciu minutach ładowania
standardową ładowarką od iPhone’a. Żadnych zastrzeżeń.
Może jedno. Do ładowania tych Beatsów musimy użyć kabla microUSB. Apple chce, żebyśmy
przy pomocy Lightning ładowali klawiaturę i myszkę do komputera, a także pilot do Apple
TV. Dlaczego nie zastosowali tego złącza też tutaj? Nie wiem. Nadchodzące BeatsX i AirPodsy
już mają „jedyny, słuszny port”.
Czas na pracy jest jeszcze bardziej zaskakujący, gdy weźmiemy pod uwagę ich zasięg.
Otóż Solo3 potrafią odtwarzać muzykę z urządzenia oddalonego nawet o sto metrów.
Sprawdziłem to w dosyć dziwny sposób. Raz przez przypadek zostawiłem telefon w samochodzie. Wyszedłem, nałożyłem słuchawki, nacisnąłem „graj” i poszedłem. Trochę minęło,
nim zorientowałem się, że gubię zasięg. Niesamowite.
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Żeby uzyskać taki zasięg, Apple zastosowało w słuchawkach Bluetooth klasy 1. To znacznie
mocniejsza technologia niż klasa 2 (używana w większości urządzeń na rynku), a co za tym
idzie – znacznie bardziej bateriożerna. Nie mam pojęcia, jakim cudem udało się uzyskać
kombinację tak dobrego zasięgu i czasu pracy na baterii, ale chylę czoła. Świetna robota.

Jakość wykonania
Wspomniałem o przyciskach. Na lewej muszli znajdują się trzy: głośność w górę, graj/pauza,
głośność w dół. Skróty „klawiszowe” są takie same jak na EarPodsach, więc o tym nie rozmawiajmy. Nie rozumiem tylko, dlaczego są to zwykłe klikalne przyciski. Moje Samsung
Level Over obsługuję, smyrając po płytce dotykowej. Mój iPhone nie ma fizycznego przycisku Home. Dlaczego więc Beatsy Solo3 mają tak archaiczne rozwiązanie? Na domiar złego
te przyciski są tragiczne. Tanio wykonane, głośne. Bardzo mało apple’owe. Cała reszta słuchawek jest wykonana bardzo dobrze. Nie jest to jakość, którą spotkacie w produktach
premium, jak Bang&Olufsen, ale na pewno półka wyżej niż chociażby Sony. Ze względu
na swoją specyfikę Solo3 uwierały mnie po godzinie ciągłego noszenia, ale to jest coś, co
powinniście przetestować sami w sklepie. Każdy ma inną głowę, każdy ma inne uszy.

Słuchawki Bluetooth w praktyce
Przyznaję się bez bicia, że dzięki tym Beatsom wreszcie spróbowałem używać słuchawek
Bluetooth na co dzień. Zgadzam się, że jest to rozwiązanie szalenie wygodne. Brak plątających się kabli i możliwość odejścia od telefonu to coś, czego zwykłe modele nie zaoferują.
Chciałbym tutaj zakończyć, ale muszę przyczepić się do kilku rzeczy.
Po pierwsze połączenia. Zazwyczaj nie chce mi się wyciągać telefonu, więc przyjmuję rozmowy na słuchawkach. Przy używaniu takich bezprzewodowych zawsze zastanawiało mnie,
przez co teraz poleci dźwięk – głośnik w telefonie czy może ustrojstwo na mojej głowie.
Jestem prawie przekonany, że w iOS nie ma reguły. Raz odebrałem połączenie i przełączyłem je na głośnik, bo akurat nie chciałem używać słuchawek. Po zakończonej rozmowie
momentalnie zadzwoniłem do drugiej osoby. Jakież było moje zaskoczenie, że dźwięk leci
przez słuchawki. Pogadałem więc chwilę przez słuchawki, rozłączyłem się i wykonałem trzeci
telefon. Tym razem dźwięk leciał przez głośnik.
Po drugie stabilność i prędkość. Chodząc po warszawskiej Arkadii (wiecznie zatłoczone
centrum handlowe), słyszałem wyraźne luki w przesyłanym sygnale. Niektóre nuty znikały
z piosenek, niektóre głoski znikały z podcastów. Nigdy nie miałem podobnej sytuacji na
przewodowych słuchawkach. Tam też nigdy nie spotkałem się z opóźnieniami w dźwięku.
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Słuchając muzyki czy oglądając film, raczej tego nie zanotujemy, ale granie na wirtualnych
instrumentach w GarageBand jest katorgą. Ba, nawet dźwięki klawiatury są irytująco niezsynchronizowane z pacnięciami w ekran.
Po trzecie Siri. Jak już wspominałem, słuchawek nie wyłączam ani nie rozłączam z telefonem.
Gdy ich nie używam, po prostu przełączam wyjście dźwięku na głośnik w Centrum Sterowania.
Niestety, nie przełącza to mikrofonu używanego w Siri. Efekt jest taki, że przestałem używać
asystentki. Jest bezużyteczna w momencie, gdy nie mam założonych słuchawek.

Poza trzecią każda z tych sytuacji dręczy mnie bardzo sporadycznie. Przez większość
czasu słuchawki Bluetooth są genialne. W używaniu ich jest coś bardzo futurystycznego.
Magicznego.

iPhone bez mini Jacka. Hot or not?
Cały ten eksperyment sprowadzała się do odpowiedzenia na pytanie: czy Apple naprawiło
słuchawki bezprzewodowe na tyle, bym wybaczył im usunięcie mini Jacka? Częściowo tak.
Dzięki Solo3, a może nawet bardziej Apple W1, uwierzyłem w przyszłość, jaką są słuchawki
bez kabli. Widzę, że to może działać. Tylko wymaga trochę dopracowania. Gdy przełączanie się między urządzeniami będzie działało bez szwanku, gdy opóźnienie przesyłanego
dźwięku będzie nie do uchwycenia, gdy iOS będzie wiedział, kiedy mam na sobie słuchawki,
a kiedy ich nie mam, wtedy tak, będę mógł powiedzieć, że nie potrzebuję kabli.

mikeyziel
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BEOPLAY H4
NORBERT CAŁA

Jeszcze nie tak dawno w ofercie Bang & Olufsen były tylko dwa modele
słuchawek. Potem jednak nastała era mobilna i ludzie z B&O musieli jej stawić
czoła. I tak sukcesywnie od kilku lat pojawiają się nowe modele słuchawek, które
mają na celu pokrycie ofertą całego rynku. Nie będę w tym miejscu przypominał
całego portfolio, tale dość powiedzieć, że w tym roku to już chyba trzecie
słuchawki tej firmy, jakie testujemy.
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Do tej pory jednak brakowało w ofercie względnie tanich, bezprzewodowych słuchawek nausznych. Najtańszy nauszny model bezprzewodowy Beoplay H7 kosztuje 1799 złotych, to już dość
dużo jak dla przeciętnego użytkownika. Z drugiej strony mamy przewodowe Beoplay H2 za
879 złotych, brakowało czegoś pomiędzy i w to miejsce wkracza na szaro, pomarańczowo
i złoto model H4. To najnowsze słuchawki linii Beoplay i jednocześnie najtańsze bezprzewodowe. Skoro już rozmawialiśmy o cenach, to od
razu poznajmy ich cenę – 1299 złotych. To niemało,

1299 złotych. To niemało, ale też nie
zaporowo dużo. To cena, jaką posiadacz

ale też nie zaporowo dużo. To cena, jaką posiadacz
iPhone'a bez gniazda Jack powinien bez problemu
zapłacić za dobre słuchawki. Postaram się odpo-

iPhone'a bez gniazda Jack powinien bez

wiedzieć na pytanie, czy warto wydać te pieniądze.

problemu zapłacić za dobre słuchawki.

Większość nausznych słuchawek B&O wygląda bardzo podobnie do siebie. Wyjątkiem jest najtańszy,
bardzo plastikowy model H2 oraz właśnie bohater
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tego artykułu – H4. Stanowi on swojego rodzaju
pomost między H2 a słuchawkami z półki wyżej,
czyli H6, H7, H8 i wreszcie H9. Połączenie koniecznej taniości – taniości jak na standardy tej marki
– z niezbędną wygodą użytkowania. Nie jest tak
plastikowy, jak H2, ale jednocześnie ma sporo cech
wyższych modeli.
Za wygląd tego modelu odpowiedzialny jest
nadworny dizajner Bang & Olufesn, czyli projektant duńskiego pochodzenia Jakob Wagner. Mimo
że H4 to ten tańszy model, to nic, co wychodzi od
tego dizajnera, nie może źle wyglądać. W sumie to
H4 dużo bliżej do H6 niż H2. Chociażby dlatego, że
są praktycznie takiej samej wielkości co H6, choć na
pierwszy rzut oka wyglądają na mniejsze. Kupując,
możemy wybrać jeden z trzech zestawów kolorystycznych. Naturalny kolor skóry, mandarynkowy
– po męsku – pomarańczowy i szary. Widziałem
je wszystkie na żywo i do testów wybrałem szare,
zróbcie to samo. Szare mają złoty dekielek na
nausznikach i wyglądają obłędnie.
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Nauszniki słuchawek są wykonane z miękkiej,
owczej skóry, wewnątrz której użyto gąbki zapamiętującej kształt ucha, dzięki czemu dopasują się
idealnie do jego krzywizny. To w połączeniu z tym,
że są ruchome w dwóch płaszczyznach, gwarantuje mocne, ale jednocześnie komfortowe przyleganie. Dodatkową cechą nauszników jest pasywna
izolacja dźwięku, otaczają one dokładnie nasze
ucho i izolują w pewnym stopniu od dźwięków
otoczenia, mimo że słuchawki nie mają aktywnego
tłumienia. Oczywiście wszystkie materiały są bardzo dobrej jakości, jedyną oznaką taniości może
być plastik, jakiego użyto do zewnętrznej konstrukcji nauszników. W modelu H6 jest zdecydowanie
lepszy. Na szczęście ten plastik to tylko fragment
zewnętrznego wyglądu nauszników, większość zajmuje dekiel z anodyzowanego aluminium, które
jest polerowane, z logotypem B&O wygrawerowanym laserowo.
Największą zaletą jest zaś niska waga, sporo niższa niż w innych bezprzewodowych słuchawkach
Banga. H4 nie czuje się na głowie, można w nich
przesiedzieć kilka godzin, czując się cały czas idealnie komfortowo. Najbardziej kontrowersyjnym
elementem są podobno plecione kabelki, które

Dla mnie to oznaka minimalizmu,
nowoczesności i znacząca cecha
charakterystyczna tego modelu, dzięki
której od razu pozycjonuje się on jako
słuchawki dla młodych ludzi.
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wychodzą z pałąka i łączą je nausznikiem. Podobno to oznaka taniości. Dla mnie to oznaka
minimalizmu, nowoczesności i znacząca cecha charakterystyczna tego modelu, dzięki której
od razu pozycjonuje się on jako słuchawki dla młodych ludzi.
W modelu H4 zmieniono sposób sterowania odtwarzaniem muzyki. Modele wyższe mają
dotykowy panel na prawym nauszniku. Tutaj zamiast tego zastosowano trzy przyciski. Dwa to
przyciski głośniej i ciszej. Trzeci pozwala obsłużyć całą resztę. Czyli włączenie słuchawek, parowanie BT, play/pauza oraz przełączenia utworów. Trochę w tym „klikologii”, bo na przykład,
aby przełączyć ścieżkę na poprzednią, trzeba środkowy przycisk kliknąć trzy razy. Jeśli kiedyś
używaliście pilota od słuchawek Apple, to szybko ogarniecie. Moim zdaniem to sterowanie
działa zdecydowanie lepiej niż panel dotykowy w wyższych modelach. Tam zawsze miałem
ten kłopot, że często, zamiast przyciszyć muzykę, przełączałem utwór. Tu jest zdecydowanie
prościej, a pomyłki się nie zdarzają.

To niesamowite, jak słuchawki z tej półki cenowej potrafią
przekazać przeszywający bas. Do tej pory było to zarezerwowane
dla droższych o 50%.
Bezprzewodowe słuchawki muszą mieć baterię, ta w H4 według producenta ma 600 mAh
i pozwala na nawet 19 godzin słuchania muzyki. W moich testach potrafiły wytrzymać nawet
dwie godziny dłużej. Pełne naładowanie przez złącze micro USB (szkoda, że nie USB-C, które
jest ostatnio w nowych głośnikach Banga), zajmuje około 2,5 h. Oczywiście, jak skończy się
bateria, możemy je podpiąć kabelkiem Jack, no, chyba że mamy iPhone'a 7.
Kiedy byłem w fabryce Bang & Olufsen, na każdym kroku podkreślano to, że praktycznie każdy
sprzęt tej firmy jest aktywny, czyli oprócz grającego przetwornika posiada wzmacniacz. Dzięki
temu inżynierowie dźwięku mogą doskonale zestroić sprzęt, a nawet po wykryciu jakieś wady
dźwięku już w fazie produkcji, wysłać po prostu aktualizację oprogramowania. Jest tak dlatego, że panują nad całością dźwięku, od początku do końca. Dokładnie tak samo jest w słuchawkach bezprzewodowych. Mamy w nich przetwornik, wzmacniacz i procesor sygnałowy.
Możemy zapanować nad dźwiękiem od początku do końca. Na papierze H4 wyglądają tak:
pasmo przenoszenia: 20–20000 Hz impedancja: 20 ohm czułość: 91 db/mw @1 khz przetworniki:
40 mm typu elektrodynamicznego. Jak to się przekłada na to, co słyszymy?

65

SŁUCHAWKI

Beoplay H4

To niesamowite, jak słuchawki z tej półki cenowej potrafią przekazać przeszywający bas. Do tej
pory było to zarezerwowane dla droższych o 50%. W H4 bas jest perfekcyjny. Zresztą cała przestrzeń dźwiękowa jest bardzo dobrze pokryta i bardzo charakterystyczna dla Bang & Olufsen.
Tony wysokie są dość ostre, ale ciągle przyjemne dla ucha, a dynamika środka nie pozostawia nic do życzenia. W tym samym momencie mam w domu model najwyższy, czyli H9, i tak
naprawdę nie widzę między nimi ogromnej różnicy. Jestem przekonany, że 90% użytkowników
nie zauważy różnicy, po co więc przepłacać. W sumie to mogę postawić dobre piwo każdemu,
kto rozpozna, czy to H4, czy H9 (z wyłączoną redukcją szumów) w ślepym teście – czekam na
wyzwania. Jedyne, do czego mogę się trochę przyczepić, to zbyt duży szum w momencie, gdy
nie gra muzyka, a słuchawki są włączone. Barwę dźwięku możemy dopasować do siebie za
pomocą aplikacji. Mamy w niej ciekawe rozwiązanie equalizera – kropkę, którą przemieszczamy
między czterema polami nazwanymi Warm, Excited, Relaxed i Bright. Przesunięcie kropki
w konkretne miejsce daje nam zupełnie inny odbiór muzyki.
Nawet gdyby H4 były najgorszymi słuchawkami na świecie, to ich strona www wynosi je na
poziom WOW – zobaczcie sami takich stron nie robi nawet Apple dla nowych iPhone'ów.
A jako że H4 są bardzo dobrymi słuchawkami, to przybijam im mocną piątkę z plusem i propsuje, bo przecież to słuchawki dla młodych, ciałem lub duszą.
Ocena iMagazine

norbertcala
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STEELSERIES SIBERIA 350

CZY GODNY NASTĘPCA KLASYKI?
KAMIL DYRTKOWSKI

SteelSeries Siberia 350 to nowa seria znanego brandu przeznaczonego głównie dla
graczy. Byłem niezmiernie ciekaw, czy spełni on wymagania stawiane wobec marki i czy
oprócz graczy inni miłośnicy audio wysokiej jakości będą mieli z tego sprzętu pożytek.
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Trudno jest tworzyć skomplikowane opisy na
temat designu, dlatego też o wyglądzie napiszę
prosto i szybko. Słuchawki mają sprawdzony,
klasyczny kształt modelu, składający się z dwuczęściowego pałąku i solidnych plastikowych
wykończeń. Prosta konstrukcja ma wiele zalet
i jest już znana konsumentom. Efektownym rozwiązaniem jest zastosowanie podświetlenia słuchawek z możliwością użycia całej palety RGB.
Dzięki odpowiedniej budowie urządzenie umie
dopasować się do każdego kształtu głowy, a już
standardem jest wysuwany z lewego nausznika
mikrofon. Jedyny minus, jaki znalazłem, to brak
innego złącza niż USB, przez co ze słuchawek nie
możemy korzystać na innych urządzeniach niżeli
PC, Mac i niektóre konsole.
Mankamentem wielu słuchawek jest ich kabel,
gdyż to on najczęściej ulega uszkodzeniom.
Popularne są przetarcia, zniszczone obudowy
z tkaniny bądź innego rodzaju wady. Niemniej
jednak muszę powiedzieć, że w opisywanym
modelu jednym z plusów jest właśnie przewód.
Jestem nawet z niego dumny, gdyż jest zbudowany z grubych elementów gumy i wygląda
naprawdę solidnie. Mamy na nim zamontowany
także kontroler do regulacji głośności.
Aby skorzystać z pełnego potencjału słuchawek, niezbędne jest pobranie darmowej aplikacji
ENGINE. Z jej poziomu jesteśmy w stanie konfigurować konkretne aspekty sprzętu – zarówno
funkcjonalności, jak i brzmienia. Dla wszystkich
pasjonatów jednak najważniejsza może być
funkcja zmiany kolorów podświetlenia. Mogą oni
tutaj puścić wodze fantazji i zmieniać ustawienia
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do woli. Mnie najbardziej podoba się możliwość nieograniczonego przechodzenia z jednej barwy po drugiej – jest to dosyć aktywne,
a zarazem hipnotyzujące.
Jeśli chodzi o konfigurację dźwięku, to użytkownik ma do wyboru pięć najważniejszych suwaków parametrycznych. Aplikację wzbogacono
również o siedem predefiniowanych ustawień
dźwięku. Znajdziemy tutaj między innymi music,
performance, voice i immersion. Aż zatęskniłem
w tym momencie za klasycznymi ustawieniami:
bass, rock, classic – jak widzimy, postęp!

Testy Testy TESTY!!!
Przechodząc do konkretów. Trzeba powiedzieć,
że produkt dysponuje bardzo dobrą i ostrą
jakością dźwięków, co jest istotne zarówno
podczas słuchania muzyki, jak i podczas grania w gry komputerowe. Słuchałem na nich
każdego rodzaju muzyki – od muzyki klasycznej poprzez muzykę popularną aż do rocka
i muszę przyznać, że słuchawki spełniają moje
oczekiwania. Jedyny mankament, jaki zauważyłem, to brak dobrej jakości niskich tonów.
W porównaniu z innymi parametrami basy jednak trochę odstają. Myślę, że jest to jednak
wina specyfiki urządzenia przeznaczonego głównie dla graczy.
Testowałem słuchawki w dwóch z najpopularniejszych grach świata. League of Legends oraz
Counter Strike GO. W lidze legend słuchawki bardzo dobrze dawały sobie radę, dokładnie
słyszałem każdy dźwięk rzucania spelli i autoataków. Dźwięki otoczenia są dokładnie i wyraźnie słyszane. Prawdziwą jakość jednak można odkryć przy grze w CS-a, gdyż tutaj nie tylko

Byłem w stanie dokładnie określić jego położenie.
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liczy się to, gdzie są wykonywane strzały,
ale także to, żeby wiedzieć, dokąd zmieSteelSeries Siberia 350 zdawał egzamin

SteelSeries 					
Siberia 350

na 100%. Dokładnie widziałem, w któ-

Zalety:

rza przeciwnik. Dźwięk przestrzenny 7.1

rym kierunku biegnie przeciwnik, czy jest
nade mną, czy obok mnie – byłem w stanie dokładnie określić jego położenie. Za
to wielki plus.
Na koniec warto dodać, że słuchawki są
warte polecenia każdemu graczowi. Firma
po raz kolejny udowodniła, że jest w stanie stworzyć produkt wysokiej jakości

• wygodne
• prosta instalacja urządzenia
• intuicyjne oprogramowanie
• solidny przewód słuchawek
• dźwięk bardzo dobrej jakości
• przeznaczenie zarówno dla graczy,
jak i dla miłośników muzyki
Wady:

w średnim przedziale cenowym. Mimo

• tylko złącze USB

nielicznych mankamentów słuchawki

• poduszki nauszne nie zawsze
dokładnie przylegają

godnie wpisują się we wspaniałą passę
serii. Nie dziwi mnie także, dlaczego są

Cena: 499 PLN

polecane przez czołowych graczy świata.

dyr_k
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PHILIPS FLITE
EVERLITE
PAWEŁ HAĆ

Philips od strony audio jest kojarzony przede wszystkim z serią Fidelio, czyli
wyższą półką zarówno jakościową, jak i cenową. Tymczasem w ofercie firmy
pojawiła się nowa, równie zaskakująca rodzina produktów.
71

SŁUCHAWKI

Philips Flite Everlite
72

Ostatnie tanie i dobre słuchawki, których używałem, to legendarne Koss Porta Pro. Choć ich
wygląd nie zmienił się od lat, to brzmienie jest stale poprawiane, co dotąd pozwala utrzymywać się im na rynku. Lekka, prosta konstrukcja z regulowanymi nausznikami czyni je
bardzo wygodnymi, niezależnie od tego, jak długo mamy je ma głowie. Philips może im
mocno zagrozić – zaprezentowana w tym roku seria Flite nie dość, że nie kosztuje wiele, to
dodatkowo cechuje się niesamowicie niską wagą i świetnym dźwiękiem mogącym z powodzeniem konkurować z produktami pozycjonowanymi cenowo znacznie wyżej. Testowany
model Everlite to proste słuchawki nauszne ze składanym pałąkiem i symetrycznym przewodem zakończonym kątową wtyczką. W dobie słuchawek Bluetooth rozwiązanie to przywodzi na myśl przynajmniej ubiegłą dekadę, niewątpliwie jednak ma swój urok i nie wymaga
regularnego ładowania kolejnego urządzenia.
Konstrukcja Everlite, choć wydaje się klasyczna, jest doskonale przemyślana. Całe słuchawki
są niezwykle lekkie, bo najzwyczajniej w świecie pozbyto się z nich wszystkich zbędnych
elementów (skojarzenie z jedną z ostatnich scen „Marsjanina” jest jak najbardziej na miejscu). Pałąk jest bardzo cienki, zrobiono go z metalu otoczonego plastikowymi elementami,
nauszniki natomiast są niezwykle płaskie, a ich wnętrze ukazuje… pustkę. Początkowo robią
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wrażenie, jakby wewnątrz brakowało
jeszcze jakiegoś elementu, na przykład
membrany, tymczasem została ona
spłaszczona i zamontowana niemal przy
samej obudowie zewnętrznej. Gąbki
nauszników nie są szczególnie grube, ale
i nie muszą takie być – z racji minimalnej wagi słuchawki nie opierają się aż tak
mocno na uszach. Do nausznika mieści
się swobodnie cała małżowina, a gąbki
przylegające do głowy całkiem nieźle
wyciszają otoczenie. Odchudzeniu uległ
nawet kabel, ma płaski profil i wydaje się
dość delikatny. Na nim umieszczono pilot
z pojedynczym przyciskiem i mikrofonem. Użyte materiały wydają się dobrej
jakości, choć mam zastrzeżenia co do
pokryw nauszników – plastik, z którego
je zrobiono, nie wydaje się zbyt delikatny,
ale wygląda odrobinę… tanio.
Po złożeniu nauszników Everlite stają się
tak płaskie, że bez najmniejszego problemu
mieszczą się nawet w mniejszych kieszeniach. Można o nich zupełnie zapomnieć,
czego miałem już okazję doświadczyć. Są
na tyle lekkie, że wysiadając z samolotu,
byłem przekonany, że je tam zostawiłem,
tymczasem miałem je w podręcznej tor-

Całe słuchawki są niezwykle lekkie, bo
najzwyczajniej w świecie pozbyto się
z nich wszystkich zbędnych elementów

bie, służącej mi głównie do noszenia iPada.
Samolot to zresztą dla nich idealne miejsce:
nie trzeba ich ładować, wyciszają z grubsza otoczenie (choć oczywiście pisku dzieci
w rzędzie obok nijak nie zagłuszą), a dzięki
mini Jackowi można podpiąć je do samolotowych multimediów.
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Drugim takim miejscem jest salon, zwłaszcza jeśli gracie. Korzystałem z nich podłączonych
do pada PS4 do grania w Wiedźmina oraz Call of Duty (głównie multiplayer). Pozwoliły mi się
zarówno wsłuchać w doskonałe udźwiękowienie gry o Geralcie, jak i nie zagubić się w błyskawicznym tempie rozgrywki Infinite Warfare – wszystko dzięki świetnemu oddawaniu
przestrzeni, a także wybitnemu wręcz (jak na tę półkę) brzmieniu. Nie spodziewałem się tylu
detali i tak dobrej dynamiki średnich i wysokich tonów, bas również jest, choć nie za mocny,
może odrobinę za miękki. Co istotniejsze, nie znalazłem absolutnie niczego, co psułoby
ogólny odbiór dźwięku – Everlite to bardzo wyważone słuchawki, sprawujące się tak samo
dobrze praktycznie wszędzie.
Większość słuchawek w cenie oscylującej około 100–150 złotych nie oferuje zbyt wiele.
Owszem, zdarzają się wyjątki, a Everlite jest jednym z nich. Fakt, widać, że oszczędzano
trochę na materiałach, odchudzenie konstrukcji spowodowało jednak, że na głowie są po
prostu niezauważalne. W parze z lekkością idzie też jakość dźwięku, która jest wręcz zniewalająca jak na tę półkę cenową, a pod względem przestrzeni mogą z powodzeniem konkurować ze znacznie droższymi modelami. Kabel co prawda sprawia, że mobilne używanie nie
jest aż tak wygodne, ale w podróży czy w domu sprawdzają się świetnie.

pawelhac
Philips Flite 		
Everlite
• Design: 4,5/6
• Jakość wykonania: 4/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 5/6
Plusy:
• bardzo lekkie
• szeroka scena
• cena
Minusy:
• przeciętnej jakości plastik
na nausznikach
• kątowa wtyczka
Cena: około 25 EUR
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RAZER KRAKEN MOBILE

NEONOWE SŁUCHAWKI – ABYŚ WYRÓŻNIŁ SIĘ Z TŁUMU
KAMIL DYRTKOWSKI

Udana ekspansja na rynek akcesoriów komputerowych spowodowała, że Razer
poszerza swoje portfolio. Nowa linia Razer Kraken Mobile jest skierowana do
użytkowników urządzeń mobilnych, słuchających muzyki i grających w gry na
telefonach i tabletach. Wystarczy tylko jedno spojrzenie na tę linię słuchawek
i od razu widać, że zostały one wykonane po to, aby były widoczne i podziwiane
– kompletne przeciwieństwo w stosunku do słuchawek „domowych”.
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Model został zaprojektowany z naciskiem na
jakość dźwięku, trwałość i oryginalne wzornictwo.
Jest w pełni kompatybilny z urządzeniami z iOS
na pokładzie. Umieszczony na kablu trzyprzyciskowy pilot pozwala zarządzać odtwarzaniem,
odbierać/kończyć połączenia głosowe i kontrolować głośność.
Solidna obudowa, sportowy wygląd oraz możliwość składania słuchawek czyni je bardzo
dobrym wyborem na dłuższe wyprawy. Już nie
mogę się doczekać, kiedy zabiorę je w plener lub
na siłownię, aby przetestować podczas mego
wyzwania „schudnij w trzy miesiące”. Ponadto
możliwość wyboru spośród sześciu neonowych
kolorów daje użytkownikowi możliwość personalizacji. Skończyły się czasy, kiedy słuchawki miały
do zaoferowania dwa odcienie: szary i czarny.
Idealnie okrągłe nauszniki zbudowane z dużej
ilości pianki i skóropodobnego materiału zaprojektowano tak, aby całkowicie otaczały ucho
i przylegały do głowy, co jest wygodne i jednocześnie chroni przed dźwiękami z zewnątrz.
Z drugiej strony okazało się, że w moim przypadku jest to niestety problem, gdyż mam za
duże uszy, które nie mieszczą się wewnątrz miseczek. Dlatego po dłuższym użytkowaniu odczuwam ucisk, muszę zdjąć słuchawki i odpocząć
kilka minut.

W moim przypadku jest to niestety
problemem, gdyż mam za duże uszy.
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Razer Kraken Mobile oferuje solidną jakość
dźwięku, który jest czysty i mocny. Co prawda
brakuje kilku wodotrysków, takich jak dokładniej-

Razer Kraken Mobile

szy dźwięk przestrzenny, ale nie można aż tyle

Zalety:

wymagać od słuchawek z tej półki. Jako że jest to
model przeznaczony także dla graczy mobilnych,
to mam wrażenie, że położono w nich większy
nacisk na wyostrzenie niskich i średnich tonów.
Prezentowany model wydaje się bardzo dobrą
ofertą dla osób lubiących słuchać muzyki

• Solidna konstrukcja
• Dobra jakość dźwięku
• Zdecydowanie mobilne
• Dobre wygłuszenie
• Aż 6 neonowych kolorów
• Współpraca z iOS

w podróży, komunikacji miejskiej, na spacerze,

Wady:

podczas ćwiczeń fizycznych. Dobrze dopasowane

• Trudno cokolwiek znaleźć

nauszniki idealnie tłumią odgłosy z zewnątrz,

Cena: 400 PLN

a także chronią przed tym, aby odtwarzana

www: razerzone.com

muzyka nie wydostawała się poza nie. Ma to oczy-

Można kupić

wiście zalety i wady. Z jednej strony rozkoszujesz
się jakością dźwięku, a z drugiej – możesz nie usłyszeć nadjeżdżającego samochodu.

dyr_k
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Moshi Avanti

MOSHI AVANTI
PAWEŁ HAĆ

Wprowadzenie do oferty słuchawek zaczyna być powoli krokiem, na który decyduje
się każdy producent akcesoriów. Zazwyczaj są to proste dokanałówki ze średniej
bądź niższej półki, stosunkowo proste do opracowania, ale i wycofania z oferty. Moshi
zaczęło podobnie, ale w kwestii słuchawek nausznych działa bardziej zdecydowanie.
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Po przesłuchaniu mnóstwa różnego rodzaju
słuchawek doszedłem do wniosku, że nauszne,
małe słuchawki są najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem, kompromisem pomiędzy jakością
dźwięku a mobilnością. Przez długi czas korzystałem zresztą z Bowers & Wilkins P5 – świetnej i wygodnej konstrukcji, o bardzo czystym
brzmieniu i dobrej dynamice. Moshi Avanti bardzo mi je przypominają i to w wielu aspektach.
To zbliżona półka cenowa, co wiąże się zarówno
z jakością wykonania, jak i wzornictwem. Avanti
mają klasyczny wygląd, nauszniki są regulowane, poruszają się też w niewielkim zakresie
na boki, by dopasować się do głowy. Pokryto
je syntetyczną skórą, zarówno od wewnątrz,
jak i na zewnątrz. Pałąk jest natomiast zrobiony
z cienkiego paska stali nierdzewnej, opatrzonego jedynie poduszką wewnątrz. Konstrukcja
ta robi wrażenie niezwykle lekkiej i taka też jest,
słuchawki ważą bowiem 166 g. Wymusza ona
jednak prowadzenie kabla z każdego nausznika
osobno, ale nie jest to zbyt problematyczne.
Przewód można odłączyć, choć jego niestandardowe końcówki powodują, że nie sposób
będzie znaleźć zamiennik (to jednak wciąż lepsze rozwiązanie niż kabel wbudowany na stałe).
Na przewodzie znalazł się pilot z pojedynczym
przyciskiem do sterowania muzyką oraz z mikrofonem. To jedyny element konstrukcji, który

Mikrofon to tylko dodatek, który ma
pozwolić porozmawiać przez chwilę bez
odpinania ich od telefonu.
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odstaje jakością od reszty, zrobiono go bowiem
z przeciętnej jakości plastiku. Kabel zakończony
jest prostym wtykiem mini Jack.
Z uwagi na to, że Avanti są lekkie i poręczne,
postanowiłem zastąpić nimi wszystkie na co
dzień używane słuchawki. Oznacza to, że nie
tylko słuchałem przez nie muzyki, ale też oglądałem seriale i prowadziłem rozmowy. Zmiana
była o tyle prosta, że Avanti nie tylko dają
radę pod względem tego, jak brzmią (o czym
za chwilę), ale też tego, jak wyglądają. Są bardzo eleganckie; metalowe, błyszczące elementy pasują swoją surowością do wstawek
z syntetycznej skóry w cieplejszej kolorystyce.
Jednocześnie wzornictwo pozostaje zrównoważone i klasyczne, pomimo zastosowania
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nietypowego mechanizmu składania nauszników. Odwraca się je o 180 stopni do wnętrza
pałąka, słuchawki zajmują więc niewiele miejsca; producent dorzuca do nich też sztywne etui
(ładne, ale trochę przyduże). Z mobilnością nie
ma szczególnego problemu, z powodzeniem
można je nosić na szyi, nie będą jej uciskały.
Jak już wspominałem, Avanti towarzyszyły mi
przez cały dzień, w każdej sytuacji. Jako sprzęt
do prowadzenia rozmów wypadają przeciętnie.
Mikrofon to tylko dodatek, który ma pozwolić
porozmawiać przez chwilę bez odpinania ich od
telefonu. Umieszczenie go na pilocie, który podczas ruchu ociera się o ubranie bądź znajduje
się pod nim, okazało się niezwykle niefortunne.
Wystarczyłoby przenieść go na jeden z przewodów, bliżej nausznika. Słuchawki tłumią też to,
jak słyszymy własny głos, mnie, przy dłuższych
rozmowach, to przeszkadzało. Podczas oglądania seriali sprawdzają się świetnie, może brak im
trochę przestrzeni, dźwięk wydaje się skupiony
na środku sceny. To samo jest zresztą odczuwalne podczas słuchania muzyki. Taki jednak
urok zamkniętej konstrukcji. Pomimo wąskiej
sceny separacja instrumentów jest na dobrym

Są bardzo eleganckie; metalowe,
błyszczące elementy pasują swoją
surowością do wstawek z syntetycznej
skóry w cieplejszej kolorystyce.
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poziomie, dźwięk jest czysty, momentami nawet zbyt ostry (szczególnie w wyższych
pasmach, kłujących przy dużej głośności). Najgłośniejsze są średnie tony, góra również jest
wyraźna, bas natomiast schodzi na dalszy plan – jest go trochę mniej, momentami odczuwałem nawet jego niedosyt (głównie, o dziwo, w rocku, gdy bębnom brakowało mocy).
Moshi opracowało słuchawki idealnie pasujące do swojej oferty. Nie brak im elegancji, ale
i prostoty, charakteryzującej produkty tego producenta. Niedoróbki w postaci kiepskiego
umieszczenia mikrofonu można wybaczyć, ale już nic nie tłumaczy ich ceny. Dźwięk jest
dobry, owszem, w tej cenie dostaniemy jednak sprzęt grający lepiej, a przy tym nie ustępujący im wyglądem. Jeśli zależy Wam na wzornictwie, polecam, bo jest niemal doskonałe.
Brzmienie za nim jednak nie nadąża.
Wyimki:pawelhac

Moshi 		
Avanti

			

• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4/6
Plusy:
• świetny wygląd
• bardzo lekkie
Minusy:
• brzmienie nieadekwatne
do ceny
Cena: 200 EUR
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Parrot ZIK 3

PARROT ZIK 3
JAROSŁAW CAŁA

Pierwszy model słuchawek ZIK francuskiej firmy Parrot powinien znaleźć się
w grubej kolorowej encyklopedii słuchawek. Na pierwszej stronie, która zaczyna
XXI wiek, widzę zdjęcie właśnie tego modelu. Nie wyobrażam sobie innej
możliwości. Dlaczego? Ponieważ od początku do samego końca model ZIK był
swego rodzaju rewolucją na rynku.
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Pierwszy model słuchawek ZIK francuskiej firmy Parrot powinien znaleźć się w grubej kolorowej encyklopedii słuchawek. Na pierwszej stronie, która zaczyna XXI wiek, widzę zdjęcie właśnie tego modelu. Nie wyobrażam sobie innej możliwości. Dlaczego? Ponieważ od początku
do samego końca model ZIK był swego rodzaju rewolucją na rynku. Już sam dizajn słuchawek świadczył o tym, że w ich wnętrzu kryje się kosmiczna technologia. Prawdopodobnie
jeden z kosmitów, którzy wylądowali w Roswell, zgubił
słuchawki, uciekając przed Amerykanami i po wielu

Prawdopodobnie jeden z kosmitów,

latach zostały one wykradzione ze strefy 51. Oczywiście

którzy wylądowali w Roswell,

to faktu, że są bardzo zaawansowane technologicznie.

zgubił słuchawki, uciekając przed
Amerykanami i po wielu latach
zostały one wykradzione ze strefy 51.

to tylko moja teoria i mogło być inaczej, ale nie zmienia

Miałem przyjemność testowania modelu 2.0, dlatego
na wiadomość o przesyłce kolejnego dzieła firmy Parrot
zareagowałem z uśmiechem na twarzy. Myślę, że osoby
odpowiedzialne za ten projekt nie miały łatwego zadania. Trudno poprawiać coś, co jest niesamowicie dobrze
zaprojektowane i wykonane. Myślę, że można to
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porównać do pracy Elona Muska, który wypuszcza na rynek kolejny model Tesli. Dlatego na
pierwszy rzut oka model ZIK 3 jest bratem-bliźniakiem poprzednika, tylko inaczej ubranym
przez swoich rodziców. Są zmiany konstrukcyjne, ale mało widoczne. Młodszy brat jest trochę bardziej barczysty – chodzi o szerszy pałąk, który jeszcze lepiej dopasowuje się do każdej głowy. Bateria została ta sama, ale Parrot przygotował fajną niespodziankę. Niestety, jest
ona opcjonalna i kosztuje 149 złotych, ale możliwość bezprzewodowego ładowania bardzo
kusi. Ładowarka wygląda tak samo dobrze, jak same słuchawki. Do mnie trafiła niezwykle
ciekawa wersja ubrana w pikowaną czarną skórę. Wyglądają jak Koenigsegg CCXR z wnętrzem Maybacha, a może po prostu jak Maybach Exelero? Sam nie wiem, Wam pozostawiam
wybór. Parrot już przyzwyczaił swoich klientów do sporej gamy kolorystycznej, a w modelu
3 pokusił się również o różne obszycia i rodzaje materiałów. Finalnie klient może wybrać
swoją wersję słuchawek spośród aż ośmiu propozycji. Niektóre z nich są mocno odjechane,
ale dzięki temu możemy kupić sobie ZIK 3 przypominające kowbojki, jakie nosił Krokodyl
Dundee. Fajnie prawda?
Wróćmy jeszcze do samej konstrukcji, jej wielkim plusem są olbrzymie nauszniki, które
sprawdzą się na absolutnie każdej głowie. W żaden sposób nie krępują nawet największych
uszu, a to oznacza wielogodzinny wygodny odsłuch. Jeśli do tego dodamy wysokiej jakości
materiały, to efekt może być tylko jeden, czyli najwyższy poziom wygody. W parze z wygodą
idzie oczywiście funkcjonalność, a ta jest popisowym numerem firmy Parrot. Nawet nie
wiem, od czego zacząć, tyle jest do napisania, że starczyłoby na oddzielny tekst.
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Wspomniana wcześniej rewolucja w głównej mierze odnosi się do cech funkcjonalności modelu
ZIK. Parrot nastawił się na nowoczesne rozwiązania, które w efekcie mają dać użytkownikowi
nieograniczone możliwości. Rozpoczęcie całej
zabawy musicie zacząć od ściągnięcia aplikacji,
która jest mózgiem projektu i co najważniejsze
jest napisana cudownie. Nowością jest apka na
Apple Watcha, za pomocą której możemy sterować słuchawkami. Słuchawki ZIK nie należą do
tych, które zakładamy na głowę i po prostu słuchamy muzyki. Trzeba je na początku dobrze
poznać, zaprzyjaźnić się z nimi, aby w pełni
docenić wszystko, co mają nam do zaoferowania. Jeśli jesteś gadżeciarzem pokroju zastępcy
redaktora naczelnego, czyli Norberta, to nie znajdziesz na rynku lepszego produktu dla siebie.

Wyglądają jak Koenigsegg CCXR

Zastanawiałem się, co więcej w kwestii funkcjonal-

z wnętrzem Maybacha, a może po

Wcześniejszy model miał przecież wszystko.

prostu jak Maybach Exelero? Sam nie
wiem, Wam pozostawiam wybór.

ności może zaoferować nowe dziecko firmy Parrot.
Dlatego inżynierom pozostało tylko poprawiać.
Opisując panel dotykowy ZIK 2.0, porównywałem
go do kobiety na kacu, z którą budzimy się po
ostrzejszej imprezie. Chodziło o to, że trzeba dać

jej trochę czasu w łazience, aby przekonać się, że nie jest tak źle. Panel dotykowy w nowym
modelu ZIK 3 jest jak najlepsza partia na całej imprezie, której za nic w świecie nie chcesz
wypuszczać z łóżka do łazienki nawet na jedną sekundę. Zakochujesz się w niej już po
pierwszej nocy. Panel działa dużo lepiej, jest bardziej intuicyjny i mniej czuły, co w tym przypadku jest zaletą. Taka sama sytuacja dotyczy czujnika zbliżeniowego, który w zależności
od tego, czy zdejmujemy słuchawki, czy zakładamy, wyłącza lub włącza muzykę. Teraz ta
funkcja działa szybciej i sprawniej – w poprzedniej wersji szybko ją wyłączyłem. Parrot do
perfekcji opanował redukcję szumów z zewnątrz. Dzięki świetnej aplikacji kontrola nad tym,
jak chcemy wyciszyć otaczające nas dźwięki, jest mistrzostwem świata. Jeśli sami nie chcemy
tym sterować, to słuchawki zrobią to za nas. Wyciszenie jest inteligentne i dostosowuje się
do miejsca, w którym korzystamy z urządzenia.
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Do funkcjonalności najnowszego ZIK’a doszła jedna, dosyć ważna możliwość. Mianowicie
złącze USB nie służy już tylko do ładowania słuchawek. Teraz możemy za jego pośrednictwem cyfrowo przesyłać muzykę, czego tak bardzo brakowało w poprzednim modelu. Po
podłączeniu do naszego maca w ustawieniach dźwięku komputer rozpozna słuchawki jak
kartę 5.1. W tym miejscu warto również wspomnieć o plotkach na temat iPhone’a 7, który
rzekomo ma zostać pozbawiony złącza jack. Taka jest po prostu przyszłość i jestem pewny,
że wszyscy szybko zapomną o tym przestarzałym tworze. Pewnie jeszcze sporo mógłbym
napisać o wszystkich możliwościach ZIK 3, ale zaglądając teraz do recenzji poprzednika, uważam, że nie ma sensu pisać tego samego. Dlatego odsyłam do tego tekstu.

Na koniec pozostał temat dźwięku, a przy tych słuchawkach można o nim zapomnieć. Sam nie
wierzę, co wypisuję. Przy recenzji słuchawek zapomnieć o dźwięku? Jednak taka jest specyfika tego produktu, uwierzcie mi w tym przypadku – dźwięk wcale nie musi być najważniejszy.
Warunkiem, aby tak się stało, jest to, że ten dźwięk musi być na wysokim poziomie. Tak właśnie
jest, a nawet więcej, ponieważ Parrot i w tym zakresie postanowił dać nieograniczoną kontrolę

87

SŁUCHAWKI

Parrot ZIK 3

użytkownikowi. W efekcie ZIK 3 zagra tak, jak sobie tego życzymy. Umożliwia to niezwykle rozbudowany equalizer i różnorodność przygotowanych scen. Przez takie cyfrowe zabiegi trudno
określić sposób, w jaki grają te słuchawki. Nawet gdy wszystko wyłączymy, nadal słychać, że
w tym dźwięku jest jakiś szwindel i na pewno przez to wielu melomanów nie pokocha tych
słuchawek. Umówmy się, Parrot swój produkt kieruje do całkowicie innej grupy, a ta będzie
zachwycona tym, co potrafią ZIK 3. Nie brakuje im nic w każdej częstotliwości pod warunkiem,
że z nich to wyciągniesz. Equalizer jest tak ważny, że w aplikacji mamy przygotowane dla nas
ustawienia różnych gwiazd muzycznych. My sami też możemy zapisywać swoje i nimi się dzielić. Nie jest to moja ulubiona forma słuchania muzyki, ale muszę przyznać, że jestem zszokowany możliwościami tego modelu. Niebezpiecznie wygodne jest to, co proponuje nam Parrot.
Po trzech dniach trudno jest przerzucić się na kabel, wzmacniacz słuchawkowy i zapomnieć
o dotykowym panelu oraz czujniku, który sam uruchamia muzykę. Jestem przekonany, że minimum 80% osób, które spędziłby te trzy dni z ZIK 3 na głowie, zakochałby się w nich na zabój.

calamuzyka

Parrot ZIK 3
Dane techniczne:
• Przetwornik: Neodymowy 40 mm
• Konwerter: cyfrowo-analogowy
192 kHz – 24-bity DSP
• Częstotliwość: 20 Hz – 22 kHz
• Korektor graficzny: 5 ustawień
wartości szczytowych. Zysk = od
-12dB do 12dB, z dokładnością 0,1 dB
• Gradient = od 0,4 do 4,
z dokładnością 0,1
• Bluetooth: 3.0 NFC, profile:
AD2P, AVRCP, HFP i PBAP
• Bateria: litowo-jonowa 830 mAh
• Kabel: USB/Micro USB: 1,
miniJack: 1,30 m
• Waga: 270 g
• Wymiary: 175 x 202 x
39,3 mm (sz x w x g)
Cena: 1499 PLN
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BOSE QC35: SACRUM SILENTIUM
W KRAINIE CISZY
KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
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Bose to marka znana przede wszystkim z innowacyjnego systemu składania słuchawek oraz
ich ANC – Active Noise Control, który wytłumia dźwięki otoczenia. To oni jako pierwsi podjęli
w 1986 roku temat aktywnej redukcji hałasu z zewnątrz. Dick Rutan i Jeana Yeager użyli prototypowego zestawu słuchawkowego marki Bose w ich dwumiejscowym samolocie, Rutan
Voyager, zaprojektowanym przez Burta Rutana w celu pobicia

Wybór idealnych słuchawek to

rekordu odległości lotu bez międzylądowania i uzupełniania
paliwa w powietrzu. Chodziło o to, aby zapewnić jak najwięk-

kwestia indywidualna. Każde

szy komfort pilotom. Bose kilkadziesiąt lat później jako pierwszy

ucho jest inne. Każdy ma inną

Model QC25 stał się synonimem słuchawek niemalże idealnych

wprowadził słuchawki z systemem ANC do masowej sprzedaży.

wrażliwość na dźwięk i lubi inny

dla biznesu, którego przedstawiciele dużo częściej podróżują

rodzaj muzyki.

cyjny ekspert od latania, Tomek Szykulski – potrafią być w nie-

samolotami, a te – jak pisał w lutowym iMagazine nasz redakktórych przypadkach naprawdę głośne. Bose jest autorem
jeszcze jednego systemu, który okazał się przełomowy. Chodzi
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o konstrukcję, która pozwala w trzech ruchach złożyć słuchawki tak, aby nauszniki i reszta zajmowały jak najmniej miejsca w pionie i maksymalnie mało przestrzeni bagażowej. Wszyscy
czołowi producenci sprzętu audio bardziej lub mniej udolnie skopiowali już ten pomysł amerykańskiej marki.
W moje ręce trafił następca kultowych QC25 – model QC35, który jest gotowy do pracy
z iPhone’em 7, ponieważ są to bezprzewodowe słuchawki z pełnym systemem ANC. Jakie są?
Zapraszam do recenzji.

Poszukiwania
Uwielbiam pracować na mieście. Lubię obserwować ludzi. Analiza celów długoterminowych
w jednej z ulubionych kawiarni to ten element pracy, który bardzo lubię. Zwłaszcza rano. Lokale
są wówczas pełne, bo to pora lunchu dla jednych, a śniadania dla drugich. Przy planowaniu
czegokolwiek przydaje się jak najmniej rozpraszaczy. Należę do tej grupy osób, której spokojna muzyka raczej nie przeszkadza, a nierzadko pomaga. Lubię w takich sytuacjach jazz. Nie
zawsze jednak mam ochotę słuchać rozmowy koleżanek, które akurat siedzą przy stoliku za
mną. Wówczas zwykłe słuchawki nie wystarczają (nawet świetne, douszne BeoPlay H5), bo skala
dźwięku musi sięgnąć 100% – przez co dekoncentracja jest murowana, a gdy już osiągniemy to
maksimum, to my stajemy się wkurzający dla innych, oni bowiem także
zaczynają słuchać naszej muzyki. Ani to
kulturalne, ani kojące.
Inna sytuacja to praca na open space.
Wszyscy chwalą ten model pracy ze

Proces parowania jest niezwykle czytelny,
a UX aplikacji prosty. Producent postawił
na motion design, ale nie przesadził z nim.

względu na możliwość większej koope-
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racji pomiędzy zespołami i upatrują w tym również
większej efektywności ze względu na brak izolowania się ludzi w małych grupkach. Ja uważam zgoła
inaczej. Open space nie podwyższa produktywności ani efektywności, ale bardzo często ją obniża,
a grupki i plotki będą tworzyły się zawsze, niezależnie od tego, jak ogramy przestrzeń. Dodatkowo
ten model rozmieszczenia pracowników ma jedną,
podstawową wadę. Jest nią hałas. Hałas w porze
obiadu. Hałas, gdy ktoś postanowi wszystkim
opowiedzieć kawał lub podzielić się wrażeniami
z imprezy. #kurtyna Może i jestem dziwny, ale
według mnie to najgorszy z możliwych systemów
organizacji przestrzeni biurowej i nie ma nic wspólnego z czyimkolwiek komfortem.
W jednej i drugiej sytuacji słuchawki z systemem
aktywnej redukcji dźwięków otoczenia są dosłownie zbawieniem. Potwierdzi to większość menadżerów czy grafików, których znam. Poszukiwałem
takiego modelu słuchawek od ponad dwóch miesięcy. Testowałem sprzęt wszystkich czołowych producentów sprzętu audio z półki premium. W końcu
trafiły do mnie Bose QC35.

Sacrum Silentium
Najnowszy model bezprzewodowych słuchawek
amerykańskiego producenta sprzętu audio, o konstrukcji over-ear (wokółuszne), dostępny jest w kolorach czerni i aluminium. Do mnie trafił ten drugi.
Jestem zresztą fanem produktów silver – zwłaszcza tych od Apple. Nigdy nie uznawałem czerni.
Według mnie nie jest sexy.
Zacznę od pudełka. Jest ono minimalistyczne.
W środku znajdziemy twardy, porządnie wyko-
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nany futerał, który powinien – w takiej właśnie formie – być obecny u wszystkich producentów.
Nie akceptuję innych rozwiązań. To po prostu standard. W czarnym (niestety) etui znajdziemy
srebrny (dziękuję) przewód Jack-Jack o długości 1,2 m, który możemy podłączyć do słuchawek,
gdy rozładuje się nam bateria, i kontynuować odtwarzanie muzyki (ale bez systemu redukcji ANC oraz aktywnej korekcji dźwięku – Active EQ) oraz kabel micro USB w kolorze srebrnym
(szkoda, że nie USB-C) do ładowania słuchawek. Jest również przejściówka – a jakże – do wejścia
liniowego w samolocie. Oprócz tego standardowy zestaw dokumentacji.
Bose QC35 ważą 234 g. Bardzo mało jak na spore słuchawki. Przejdźmy do najważniejszej różnicy pomiędzy kultowymi QC25 a ich następcą, czyli technologii komunikacji bezprzewodowej.
Deklarowany przez Bose zasięg QC35 wynosi 10 metrów (33 stóp) od urządzenia źródłowego.
Moje testy wykazały, że słuchawki tracą zasięg dopiero w odległości czterech pięter od iPhone'a leżącego w mieszkaniu. U mnie – w garażu. Do tej odległości dźwięk był absolutnie czysty, nie zaobserwowałem żadnych strat sygnału, a Siri oraz połączenia telefoniczne działały
bez najmniejszych problemów. Brawo Bose! Bardzo szanuję za tak dopracowany system transmisji sygnału. QC35 wyróżnia na tle innych producentów także bateria. Wbudowany (niewymienny w przeciwieństwie do modelu QC25) akumulator litowo-jonowy pozwala na ciągłą
pracę do 20 godzin (przy połączeniu bezprzewodowym) i 40 godzin, gdy korzystamy z prze-
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wodu. Mnie udało się rozładować słuchawki dopiero po 72 godzinach używania na poziomie
sesji 4–6-godzinnych, każdego dnia. Słuchawki do pełnego naładowania potrzebują czasu 2,5
godziny. Długo. Mile widziane byłoby szybkie ładowanie.
Przejdźmy do wykonania Bose QC35. Tutaj niektórzy się skrzywią. Produkt wykonany jest z wysokiej jakości plastiku z dbałością o najmniejszy szczegół. Nauszniki są skórzane, a belka łącząca
prawą słuchawkę z lewą jest obudowana materiałową pianką, która stanowi o kolejnej cesze tego
produktu – komforcie. Może i wykonanie nie jest na tak wysokim poziomie jak w przypadku na
przykład BeoPlay H9, ale za to komfort ich użytkowania nie ma sobie równych. Jest po prostu
aksamitnie miękko. Nauszniki nie powodują efektu zapacania się małżowin usznych przy pracy
biurowej lub marszu po głośnej tkance miejskiej. Udało mi się wywołać ten negatywny efekt
tylko, gdy Bose QC35 zabrałem na trening tańca nowoczesnego. Zapytacie, ile razu mi spadły
z głowy? Ani razu. Profil i przemyślana konstrukcja sprawiają, że mogę je uznać za sprzęt do zadań
specjalnych. Słuchawki są praktycznie nieodczuwalne po 9 godzinach ciągłej pracy z nimi. To
pierwsze słuchawki, z których miałem okazję korzystać, zapewniające tak wielką wygodę pracy.

Profil i przemyślana konstrukcja sprawiają, że mogę je uznać za sprzęt do
zadań specjalnych.
Pora na najważniejsze – dźwięk. Bose QC35 mają dość szeroką scenę muzyczną. Charakteryzują
się miękkim, niesiarczystym basem. Środek jest raczej płaski, za to góra daje radę nawet przy
wymagających gatunkach i, oczywiście, bezstratnej jakości źródła. Jak większość słuchawek
tej klasy QC35 nie wybaczają słabej jakości źródła dźwięku. Nie są do takiego stworzone. Aby
w pełni doświadczyć ich mocy, warto zapewnić jej fundament. Jakość zawsze uwidacznia
– jakość. To, co odróżnia produkt Bose od konkurencji, to gwóźdź programu, czyli system ANC.
Aktywna redukcja dźwięków otoczenia jest w tym modelu bezkompromisowa. Nie możemy
jej także wyłączyć. Jedni uznają to za wadę, drudzy za zaletę. Mnie ten brak nie przeszkadza,
ale gdyby był, uznałbym go za plus. Jeśli chodzi o samo ANC, jest absolutnie fenomenalne
i bezkonkurencyjne!
Pokonując codziennie (efekt zrzucenia ponad 23 kg wagi) około 10 km przez zatłoczone miasto,
doceniłem ogromnie wiele lat dopracowywania pierwszego, masowo sprzedawanego systemu
ANC autorstwa Bose. Dla mnie żaden inny producent nie robił do tej pory tego na tak wysokim
poziomie. W przestrzeni biurowej również możemy spokojnie skupić się na tworzeniu raportu,
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gdy dookoła docierają do nas rozmaite dźwięki, skutecznie odbijając się od skorupy nauszników QC35.
Po prostu – jeśli szukacie ciszy, tutaj znajdziecie
ciszę niemalże absolutną: sacrum silentium. Warto
spróbować.
Na koniec nieco o aplikacji mobilnej od Bose i technologii. Z urządzeniami, którymi możemy zarządzać
przez aplikacje mobilne, jest tak, że albo producent miał dobry dział developmentu mobilnego
i zrobił to dobrze, albo lepiej, żeby nie robił tego
wcale. Miałem już do czynienia z aplikacjami, które
parowały się z urządzeniem raz na piętnaście prób.
Innym się to nie udawało, ponieważ same urządzenia miały w wybranych modelach wadliwe procesory i moduły. Radości było z tego tyle, co nic.
Miałem sporo obaw przed pierwszym parowaniem
QC35 z aplikacją. Niepotrzebnie. Proces parowania jest niezwykle czytelny, a UX aplikacji prosty.
Producent postawił na motion design, ale nie przesadził z nim. Nie musiałem zastanawiać się, w co
„tapnąć”, aby przejść do ustawień. Jaki gest wykonać, aby poznać szczegóły dotyczące sparowanych
jednocześnie urządzeń etc. Podobnie nie musiałem
zastanawiać się, jak przełączyć piosenkę lub wywołać Siri, ponieważ Bose QC35 na prawym nauszniku
mają fizyczny zestaw trzech przycisków. Głośniej,
ciszej i środkowy Enter (wywołujący Siri, przełączający piosenkę w przód lub w tył playlisty). That's all.
Nie potrzeba mi i nie chcę sterowania głosem, dotykiem, czymkolwiek innym. Słuchawki to narzędzie,
które ma nam pomóc odciąć się od problemów
codzienności, a nie je generować. Wracając jeszcze
do aplikacji, umożliwia ona udostępnianie dźwięku
z jednej pary słuchawek Bose na drugą. Wszystko
odbywa się równie płynnie, jak parowanie,
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ponowne połączenie z danym urządzeniem czy aktualizacja oprogramowania, którą dostałem
natychmiast po sparowaniu słuchawek. Tak to ma właśnie wyglądać! Przełączanie się pomiędzy
sparowanymi i aktywnymi aktualnie urządzeniami odbywa się niemalże tak płynnie, jak w przypadku AirPods od Apple. Jak dla mnie nic lepszego nie potrzeba.

Wybory a kompromisy
Wybór idealnych słuchawek to kwestia indywidualna. Każde ucho jest inne. Każdy ma inną wrażliwość na dźwięk i lubi inny rodzaj muzyki. To jasne. To, co doceniam w marce Bose najbardziej,
to rozsądek w zastosowanych kompromisach. Mamy co prawda plastik, ale dzięki niemu mamy
także lekkość i komfort. Mamy aplikację mobilną, ale sterowanie odbywa się za pomocą fizycznych przycisków, dzięki czemu dodatkowa technologia cieszy, a nie przeszkadza. W końcu mamy
dwa popularne kolory, ale w USA możemy także spersonalizować kolory niemal wszystkich elementów konstrukcji i zamówić zindywidualizowany model. Szkoda, że w Polsce nie ma takiej
możliwości.
Szukałem i znalazłem. Marka Bose wejdzie pod moją strzechę na dobre. Pod Wasze może wejść
dowolna inna. Ważne jest to, żebyśmy dokonywali przemyślanych wyborów i szukali w nich
zaspokojenia. Nawet jeśli akceptujemy kompromisy, to nigdy nie zapominajmy o celu, jaki sobie
postawiliśmy. U mnie była to cisza i wygoda. Odnalazłem je.

kolaczkrzysztof
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AUDIO TECHNICA
ATH-ANC40BT
JAROSŁAW CAŁA

Na pierwszy rzut oka zgadza się tylko jedna rzecz. Uwielbiam słuchawki douszne
i ten model Audio Technica jest właśnie taką konstrukcją. Im dalej w las, tym
moja wizja takich słuchawek rozmywa się, niczym przedwyborcze obietnice.
Bezprzewodowe słuchawki douszne z redukcją szumów? Serio?
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Ile to już razy rozpisywałem się o tym, że w audio kocham pro-

ATH-ANC40BT – tak nazywa

stotę i klasyczne rozwiązania, które moim zdaniem w rezultacie prowadzą do muzyki w najczystszej postaci? Takiej, w jakiej

się model słuchawek

artysta chciał przekazać swój materiał. Często po testach byłem

i prawdopodobnie oznaczenie

absolutnie nie uznawałem. Elektronika przez ostatnie lata rozwi-

zostało wybrane w taki
sposób, żeby nikomu nie
udało się go zapamiętać.

zaskoczony i przekonywałem się do rozwiązań, jakich wcześniej
nęła się niewiarygodnie, a najważniejsze, że wiele z nowych rozwiązań idzie w parze również z jakością dźwięku. Przekonałem
się o tym dosyć dobrze na swojej skórze i kilka razy musiałem
„odszczekać” to, co pisałem przed rozpoczęciem testu.

Brawo Audio Technica,

Dlatego właśnie, w przypadku tego testu wolałem napisać taki

ta sztuka udała wam się

czeniem słuchawek, jakie lubię. Na pierwszy rzut oka zgadza się

idealnie.

mały wstępniak, bo to, co otrzymałem, jest dokładnym zaprzetylko jedna rzecz – uwielbiam słuchawki douszne i ten model
Audio Technica jest właśnie taką konstrukcją. Im dalej w las,
tym moja wizja takich słuchawek rozmywa się, niczym przed-
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wyborcze obietnice. Bezprzewodowe słuchawki douszne z redukcją szumów? Serio? To jedno
z tych zdań, których napisanie przyszło mi z największym trudem. Wszystko mi w tym zdaniu
nie pasuje. To nie może być prawda! Jednak po głębszej analizie okazuje się, że to zdanie jest
w 100% prawdziwie – właśnie takie słuchawki mam na swojej głowie.
ATH-ANC40BT – tak nazywa się model
słuchawek i prawdopodobnie oznaczenie zostało wybrane w taki sposób,
żeby nikomu nie udało się go zapamiętać. Brawo Audio Technica, ta sztuka
udała wam się idealnie. Po wypakowaniu z przyjemnego dla oka pudełka nie
bardzo wiedziałem, od czego zacząć.
Dlatego trochę pobawiłem się dobrze
wykonanym pokrowcem dołączonym
do słuchawek. Później podłączyłem
słuchawki douszne kablem USB, w celu
ich naładowania. Dziwnie się poczułem
i odczekałem chwilę, przyglądając im
się uważnie. Wnioski? Mieszane, mam
obawy, że będę się w nich źle czuł,
a osoby postronne uznają, że jestem
członkiem tajnych służb i mam kontakt
z bazą. Z drugiej strony, ten śmieszny pałąk, który muszę założyć na szyję, jest bardzo dobrze
wykonany, przyjemny w dotyku i elastyczny jak przedstawiciel handlowy. Dobra, naładowały
się i mogę już włożyć swój garnitur i okulary przeciwsłoneczne, czas na akcję.
Nie mam w zwyczaju nosić czegokolwiek na szyi, dlatego na początku wrażenie jest takie
sobie. Jednak już po chwili zaczynam się przyzwyczajać, a wspomniany wcześniej pałąk jest
naprawdę przemyślany i przyjazny, jak uśmiechnięty Amerykanin. Pałąk pełni najważniejsze
funkcję i jest mózgiem całego projektu. Jego wnętrze kryje technologię Bluetooth z 10-metrowym zasięgiem, mikrofon do rozmów i system aktywnej redukcji szumów. Znajduje się w nim
również bateria, która przy włączonej redukcji szumów wystarczy na około osiem godzin słuchania muzyki. Trzeba przyznać, że to całkiem sporo jak na naszyjnik, a jego wielkość kompletnie nie pokrywa się z tym, co potrafi.
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W tym momencie możemy wrócić do tego, co napisałem na początku, czyli do niesamowitego rozwoju elektroniki użytkowej. Podsumujmy. Właśnie na mojej szyi znajdują się słuchawki douszne, które bezprzewodowo komunikują się z moim iPhone’em, wyciszają szumy
z zewnątrz, mają wbudowany mikrofon do rozmów i działają na baterii osiem godzin. OK,
jestem pod wrażeniem. Tylko… czy potrzebuję tego wszystkiego? I czy kosztem tych rozwiązań
nie jest jakość dźwięku przekazywanego przez te słuchawki? Odpowiedź na pierwsze pytanie
jest prosta. Ja nie potrzebuje, ale muszę przyznać, że ta bezprzewodowość niebezpiecznie kusi.
Brak wiszącego przewodu, który plącze się i przeszkadza, to naprawdę komfortowe rozwiązanie, nawet kosztem swego rodzaju obroży na szyi. Natomiast drugie pytanie jest już trudniejsze, ale w dalszej części tekstu na nie odpowiem, a przynajmniej będę się starał to zrobić.
Zostając jeszcze przy cechach użytkowych słuchawek, to mam na ten temat kilka uwag.
Plusem, którego się nie spodziewałem, jest ten pałąk, jestem w szoku, że absolutnie w niczym
mi on nie przeszkadza. Nawet zapomniałem, że mam coś obcego na swojej szyi. Żeby nie było
tak kolorowo, to są rzeczy drażniące. Na kosmicznej obroży znajduje się pilot, którym możemy
odbierać rozmowy oraz regulować dźwięk. Moje pytanie brzmi: dlaczego jest on umieszczony
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po lewej stronie?! Dużo wygodniej sterowałoby się prawą

znajduje się pilot, gdzie

ręką, serio. Audio Technica mogłaby się również lepiej posta-

możemy odbierać rozmowy

było, gdyby w zestawie znalazły się pianki, ponieważ w moim

i regulować dźwięk. Moje

W zakładce komfort można zdecydowanie umieścić aktywną

rać i dostarczyć większą ilość gumowych nakładek. Idealnie by
przypadku w rozmiarach gumek nie było tego idealnego.

pytanie brzmi: Dlaczego jest

redukcję szumów. Już same gumki, w połączeniu z konstrukcją

on umieszczony po lewej

jest odpowiednie. Gdy włączymy funkcję redukcji szumów, to

stronie?!

uważać, bo może Was potrącić Airbus A380, jeśli jakimś cudem

kopułki słuchawkowej, sprawdzają się bardzo dobrze i tłumienie
obroża przenosi nas do gwiazd, a tam jest martwa cisza. Trzeba
znajdziecie się nagle na pasie startowym jakiegoś lotniska.
Można się zapomnieć i najlepiej taką sytuację zobrazuje wkle-

jany wszędzie John Travolta, w scenie z filmu Pulp Fiction. Czyli kolejny raz muszę przyznać, że
spodobało mi się coś, co do tej pory było dla mnie bezsensownym rozwiązaniem. Chociaż na
swoją obronę, jak zwykle, mam mocną broń pod tytułem „odsłuch”.
W tym momencie weryfikuje się wszystko, bo przecież kupując słuchawki, chcemy usłyszeć
muzykę w najlepszy możliwy sposób, prawda? Czy może tylko ja tak mam? Niestety, w tej kwestii jestem bezkompromisowy i żadnych niespodzianek nie było. Słuchawki podłączone za
pomocą kabla, z wyłączonym systemem aktywnej redukcji szumów grają najlepiej i koniec.
Dlatego piękne jest to, że mamy wybór i każdy może dostosować możliwości tego modelu do
swoich potrzeb. Podczas odsłuchu na tej najlepszej w moim mniemaniu konfiguracji, uśmiech
na twarzy mówi wszystko. Audio Technica, faszerując ten model różnymi systemami, nie zapomniała o najważniejszym. ATH-ANC40BT (sic!) grają
na wysokim poziomie, adekwatnym do ceny.
777 złotych – te szczęśliwe siódemki znają swoją wartość. Pierwszym, co usłyszałem, była niesamowicie
ostra góra, która przeszywa całe ciało. W połączeniu
z niekończącą się skalą potencjometru, to połączenie
może okazać się dosłownie bolesne. Fani głośnego
grania będą wnioskowali o wielki pomnik w kształcie tych słuchawek albo o nazwanie jakieś dużej

Fani głośnego grania będą
wnioskowali o wielki pomnik
w kształcie tych słuchawek albo
o nazwanie jakieś dużej ulicy
„ATH-ANC40BT”.

ulicy „ATH-ANC40BT”. Słysząc, co się święci, od razu
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odpaliłem sobie najnowszy krążek duetu Disclosure i po zamknięciu oczu znalazłem się w najlepszym klubie świata. W tym klubie wziąłem udział w jednej z lepszych imprez mojego życia.
Te słuchawki zostały stworzone do muzyki elektronicznej. Szczerze mówiąc, nie miałem ochoty
wychodzić z tego klubu i odsłuchiwać czegokolwiek innego. Można powiedzieć, że zamknąłem imprezę i wyrzucony przez ochroniarza musiałem przenieść się do innego świata. Bolesny
powrót na ziemie nazywał się „soul”. Ta wysoka góra tak się mocno narzuca, że niestety traci
na tym środek. Nie zrozumcie mnie źle, on nadal jest i to całkiem w porządku, ale ja nadal chcę
wrócić do tamtego klubu. Dziwna sytuacja jest w dolnych częstotliwościach. Momentami mam
wrażenie, że ich kompletnie nie ma i mam ochotę dać duży minus. Po chwili jednak sytuacja się
zmienia i tam, gdzie do czynienia mamy z bardzo niskim zakresem, to bas pojawia się w pięknym stylu. Kłopoty zaczynają się, gdy na dole robi się gęsto i skomplikowanie, wtedy słuchawki
gubią się i w efekcie bas rozmywa się, stając się tłem dla tej wyrazistej góry. Dlatego, po co się
męczyć, wróćmy do klubu i zatraćmy się w imprezowym rytmie.
Jeszcze nigdy nie słuchałem tak głośno muzyki i to takiej muzyki, zwłaszcza podczas pisania
recenzji. Właśnie odpływam, słuchając prawie na maksymalnej skali Basemant Jax. Spróbujcie,
a nie pożałujecie!

calamuzyka

ATH-ANC40BT
Dane techniczne:
• Typ: douszne
• Przeznaczenie: mobilne aktywne
• Impedancja: 16 Ohm
• Skuteczność: 100 dB
• Pasmo przenoszenia:
20 Hz–24 000 Hz
• Konstrukcja: zamknięta
• Wtyk: Jack 3,5 mm
• Przewód: 1,2 m
• Mikrofon: -42 dB
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MASTER & DYNAMIC MW60
JAROSŁAW CAŁA

iMagazine jak zawsze ma dla Was ciekawą propozycję i tym razem
przedstawiamy właśnie coś, jak to się mówi w Ameryce, „brand new”. Zza
oceanu przypłynęły do nas słuchawki nieznanej mi do tej pory firmy Master &
Dynamic. Trudno sobie wyobrazić bardziej amerykańską nazwę, ale tak serio bez
podśmiewania się, brzmi ona dobrze.
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Ile to już razy pisaliśmy o tym, że rynek domowego Hi-Fi jest przeładowany, a zatem podjęcie
wyboru przed kupnem coraz trudniejsze? Sporo,
ale przecież taka walka konkurencji i powstawanie nowych produktów nam, czyli klientom,
przynosi same korzyści. W tym momencie jestem
pewny, że każdy jest w stanie znaleźć dla siebie
słuchawki idealne. Oczywiście szukanie może
zająć pół naszego życia, ale wybór jest tak duży,
jak nigdy. Oprócz coraz to nowszych modeli znanych nam producentów warto czasami rozejrzeć
się za czymś nowym i świeżym. iMagazine jak
zawsze ma dla Was ciekawą propozycję i tym
razem przedstawiamy właśnie coś, jak to się mówi
w Ameryce, „brand new”. Zza oceanu przypłynęły do nas słuchawki nieznanej mi do tej pory
firmy Master & Dynamic. Trudno sobie wyobra-
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Model MW60 należy do tej grupy

zić bardziej amerykańską nazwę, ale tak serio

produktowej, o której nasze kobiety

swoje usprawiedliwienie, że nic mi ten produ-

nie chcą nawet słyszeć. 2899 złotych
– taka kwota wydana na słuchawki
jest trudna do zaakceptowania dla
większości płci pięknej.

bez podśmiewania się, brzmi ona dobrze. Na
cent nie mówi, mogę podać rocznik powstania
firmy. Master & Dynamic to rocznik 2013, dlatego
dopiero zaczyna tworzyć swoją historię i walczyć
o dobre imię. Tym ciekawszy byłem produktu,
który do mnie trafił.
Szczerze mówiąc, do nowych tworów zajmujących się sprzętem Hi-Fi podchodzę z dużym
dystansem. Dlatego że przy tworzeniu przetworników dźwiękowych nie ma żartów i doświadczenie odgrywa dużą rolę. Oczywiście do sprawy
podszedłem z odpowiednim profesjonalizmem
i absolutnie bez uprzedzeń. Równie oczywiste
było wybranie do testów modelu słuchawek,
wzięliśmy na warsztat flagowca, czyli najdroższe
w ofercie. Model MW60 należy do tej grupy produktowej, o której nasze kobiety nie chcą nawet
słyszeć. 2899 złotych – taka kwota wydana na słuchawki jest trudna do zaakceptowania dla większości płci pięknej. Tym bardziej poprzeczka dla
nowej firmy powędrowała bardzo wysoko.
Już pierwsze wrażenie sprawiło jednak, że byłem
wyjątkowo spokojny o finalną ocenę. Takie rzeczy się po prostu czuje, wiecie, o co mi chodzi? Rozpakowujesz produkt, który ma idealną
otoczkę i wiesz, na co wydałeś swoje ciężko zarobione dolary, oj przepraszam – polskie złotówki.
Waga pudełka dała mi do myślenia, spodziewałem się, że w środku znajdę zestaw z 500-gramowym burgerem i wielką Coca-Colą. Niestety nie
znalazłem, ale to, co znajdowało się w środku,
wcale mnie nie rozczarowało. Bardzo klasyczne
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w formie słuchawki, które przypominają te z magazynów audiofilskich z lat siedemdziesiątych. Spora w tym zasługa wersji kolorystycznej, która do mnie trafiła.
Napiszę po prostu brąz, ale niezwykle kusi dopisanie, jaki jest odcień tego koloru.
Powstrzymam się i niech każdy z Was sobie dopowie to, co mam na myśli. Śmiało
można stwierdzić, że taki kolor kojarzy się z klasycznymi słuchawkami brodatego
audiofila zagrzebanego w stercie winyli i świecących wzmacniaczy lampowych.
Jednym słowem są piękne. Master & Dynamic dla młodszej grupy odbiorców albo
dla tych z innym gustem przygotował bardziej stonowaną wersję z czarną skórą.
No właśnie – skóra, to kluczowe słowo w tym
produkcie. Zacznę od detali, takich jak świetny
skórzany okrągły pokrowiec na przewody.
Swoim kształtem przypomina opakowanie na
zegarek, ale nic takiego w nim nie znajdziemy.
W środku są dwa równie dobrze wykończone
przewody parciane kompletnie niewiedzące,
czym jest skręcanie się. Chwała im za to.
Oprócz przewodów, które producenci dorzucają zawsze, jest jeszcze miła niespodzianka.
Za dokładanie do słuchawek przejściówki

Pewnie Amerykanie jak
zawsze myśleli o apokalipsie i
postanowili stworzyć słuchawki
niezniszczalne, które znajdą
się na wyposażeniu każdego
przydomowego bunkra.
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na duże złącze Jack zawsze będę wręczał swój osobisty medal. Myślę, że jest on
dużo bardziej wartościowy od tych wręczanych przez obecny rząd (przepraszam
za politykę). Drugi pokrowiec w zestawie jest na same słuchawki, ale tym razem
producent postawił na inny materiał niż skóra. Bardzo dobrze, bo jest elastyczny
i dzięki temu słuchawki zajmują mniej miejsca podczas przewożenia. Z tym mniej
miejsca, to tak trochę naciągane, bo model MW60 jest duży i ciężki, a w związku
z tym bardziej sprawdzi się w domowym zaciszu.
Duże i ciężkie? No cóż, coś za coś, jak to w życiu bywa. Master & Dynamic mimo
tak krótkiego stażu w kwestii budowy wykonał olbrzymią pracę, co czuje się
dosłownie w każdym detalu. Pewnie Amerykanie jak zawsze myśleli o apokalipsie i postanowili stworzyć słuchawki niezniszczalne, które znajdą się na
wyposażeniu każdego przydomowego bunkra. Dlatego MW60 ważą tyle, co
opancerzony Hummer z uzbrojoną załogą. Trochę mnie poniosło, ale niewiele
się pomyliłem. Przez tę lekką nadwagę obawiałem się o komfort, ale muszę
przyznać, że całkowicie niepotrzebnie. W tym miejscu wracamy do słowa klucz,
czyli skóra. Za sprawą skórzanego wykończenia, które na pewno nie zaimponuje obrońcom zwierząt, słuchawki leżą perfekcyjnie. Wyobraźcie sobie, że
górna, zewnętrzna część super stabilnego pałąka jest pokryta bydlęcą skórą,
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a jego wewnętrzna strona to delikatna skóra jagnięca. Jest niezwykle przyjemna i posłużyła również do wykończenia nauszników.
Zaczynam się dziwnie czuć, pisząc o tym. Naprawdę, nie jestem fanem skóry i szkoda mi
tych biednych zwierząt. Muszę to jednak napisać, słuchawki są potwornie wygodne, a teraz
możecie rzucić we mnie kamieniem. Kompletnie nieznane jest uczucie zmęczenia, które
często pojawia się przy tak dużych zamkniętych konstrukcjach. Jestem bliski stwierdzenia,
że to jedne z najwygodniejszych słuchawek, które gościły na mojej głowie. Wyśmienity jest
też sposób regulacji rozmiaru, po prostu perfekcja. Na to wszystko wpływ mają użyte materiały,
nie ma tu nic plastikowego, wszystkie elementy
to zdecydowanie najwyższa półka. Obszycia,
mocowania i połączenia poszczególnych części
są wykonane jak w ekskluzywnych samochodach. Długo się przyglądałem tej precyzji i trzeba
pochylić czoła przed Amerykanami, MW60 to
jedne z najlepiej dopracowanych konstrukcji,
jakie widziałem.
Na koniec dodam jeszcze praktyczne cechy takie,
jak składanie się do podróży i proste w demontażu nauszniki, które możemy z czasem wymienić.
Wydawać by się mogło, że temat konstrukcji już
mocno wyczerpałem, ale w fajny sposób mogę

Wyobraźcie sobie, że górna,
zewnętrzna część super stabilnego
pałąka jest pokryta bydlęcą skórą,
a jego wewnętrzna strona to delikatna
skóra jagnięca. Jest niezwykle
przyjemna i posłużyła również do
wykończenia nauszników.

z niego wyjść i napisać o technicznych rozwiązaniach. Ponieważ ta fantastyczna konstrukcja
skrywa wielką niespodziankę dla wszystkich nadgryzionych fanów, a przecież to w końcu iMagazine. Przyglądając się lewemu nausznikowi, na
aluminium zauważymy dobrze znane z iPhone’ów
oddzielające paski. Już wiecie, o co chodzi? To rozwiązanie M&D ściągnęło od Apple i tym sposobem
poradziło sobie z problemem anten, który dobrze
jest znany wszystkim producentom bezprzewodowych słuchawek. Efekt? Chyba nie muszę
pisać? Dobra napiszę, jest super. Przechodzenie
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do pokoju obok bez żadnych zakłóceń jest w końcu możliwe. Dobrze wykorzystana technologia, która sprawdziła się już dawno i tyle. Sporym plusem jest również możliwość połączenia
przez Bluetooth dwóch sprzętów jednocześnie. Samo sterowanie wszystkimi funkcjami jest
rozwiązane w najprostszy z możliwych sposobów. Na prawym nauszniku sterowanie głośnością i odbieraniem połączeń; acha, zapomniałem wspomnieć o wbudowanym mikrofonie,
prawda? Lewy nausznik z kolei służy do uruchamiania bezprzewodowości. Może komuś brakuje wyciszenia szumów? Uważam, że jest całkowicie niepotrzebne. Po pierwsze zawsze zniekształca dźwięk i nie przekazuje muzyki tak, jak życzył sobie tego jej autor. Po drugie nauszniki
MW60 zdecydowanie wystarczająco izolują dźwięki z zewnątrz.

W ten sposób przejdźmy do dźwięku, jeśli w ogóle ktoś dotarł aż tak daleko w głąb tego tekstu.
Już dawno nie miałem słuchawek, którym musiałem poświęcić aż tak dużo czasu na odsłuch.
Zacznę mało zachęcająco: to nie jest produkt dla wszystkich i wcale nie chodzi o cenę. Bardzo
szybko można się zrazić i stwierdzić, że za tyle kasy grają średnio. Mam wrażenie, że Master
& Dynamic trochę przekombinował. Z jednej strony chciał zrobić produkt dla mas, którym
spodoba się bezprzewodowość i ogólnie nowoczesne podejście do tematu. Druga strona
medalu jednak to kwestia charakterystyki dźwięku, który jest zgoła odmienny od takiego, jaki
życzyliby sobie klienci, o których przed chwilą pisałem. MW60 grają bardzo naturalnie, przez
co dla większości mogą być za płaskie. Nie sprawdzają się we wszystkich gatunkach muzycznych, co również może wydawać się minusem. Nie zrozumcie mnie źle, nadal jest to górna
półka i dźwięk jest na odpowiednim poziomie cenowym. Chodzi mi o to, że takie słuchawki
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muszą trafić do odpowiedniego odbiorcy, który je w pełni doceni. Nie można wypowiadać się
o tym, jak grają, sprawdzając je tylko za pomocą iPhone’a i Bluetootha. W ten sposób są średniakami; podłączając je jednak za pomocą przewodu i tej cudownej przejściówki dużego Jacka
do analogu, moje zdanie zmienia się całkowicie. Nie spodziewałem się takiego efektu wow!
John Coltrane swoim saksofonem przedziera się do naszej głowy z taką dynamiką i czystością,
że nie ma szans, abym to jakoś mógł opisać. Nagle słuchawki przeniosły mnie na scenę koncertową i to w jej najlepsze miejsce. Być może, jakbym nie sprawdził ich w tak dogodnych warunkach, to napisałbym, że świetnie grają ze wspomnianym iPhone’em. Stało się jednak inaczej
i czuję niedosyt. Po prostu boję się, że po pierwszym krótkim spotkaniu wiele osób je odrzuci.
Największym plusem bez wątpienia jest wszystko w okolicach średnich częstotliwości. Każdy
wokal odzwierciedlają w punkt, równie dobrze odnajdują dźwięki, których wcześniej mogliśmy
nie słyszeć nawet w ulubionych utworach. Na poziomie urządzeń cyfrowych dobrze prezentuje
się bezprzewodowość, która w nie za dużym stopniu ulega przewodowi.
W podsumowaniu musimy wrócić do samego początku tekstu, gdzie pisałem o możliwości
wyboru. W tym upatruję ewentualnego sukcesu produktu firmy M & D. Jestem przekonany,
że są na świecie ludzie, którzy w pełni wykorzystają drzemiący potencjał modelu MW60.
Osoby wiedzące, czego wymagają od słuchawek i nastawione na konkretne brzmienie,
a przy tym otwarte na nowe rozwiązania. Dlatego strasznie się cieszę, że w tym wydawać by
się mogło przeładowanym już rynku, nadal jest miejsce na nowych producentów, takich jak
Master & Dynamic.
Ocena:

calamuzyka
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BANG & OLUFSEN H9
JAROSŁAW CAŁA

Duński producent skutecznie dawkuje emocje i systematycznie odświeża
swoją bardzo udaną konstrukcję wokołousznych słuchawek. Ta konstrukcja
jest idealnym przykładem produktu, który jest tak dobry, że nie ma co w nim
zmieniać. Technologia jednak cały czas się rozwija i dzięki temu duńscy
inżynierowie mogą nas w dalszym ciągu zaskakiwać.
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Nie ukrywam, że to dla mnie dosyć ciężki test. Dokładnie rok temu miałem okazję pisać o bliźniaczym modelu H7, który pod wieloma względami powiela najnowsze dzieło B&O. Duński producent skutecznie dawkuje emocje i systematycznie odświeża swoją bardzo udaną konstrukcję
okołousznych słuchawek. Ta konstrukcja to idealny przykład produktu, który jest tak dobry, że
nie ma co w nim zmieniać. Technologia jednak rozwija się cały czas i dzięki temu duńscy inżynierowie mogą nas w dalszym ciągu zaskakiwać. Można pomyśleć, że to droga na skróty i pójście na
łatwiznę, ale ja staram się podejść do tej kwestii inaczej. Zdenerwowałbym się, gdyby konstrukcja H9 została naruszona. Za bardzo ją polubiłem. Są to słuchawki mające absolutnie wszystko,
co trzeba, aby zadowolić klienta.
Świetnie wyglądają za sprawą bardzo uniwersalnego i zachowawczego designu, który po dobraniu dla siebie koloru po prostu nie może się nie podobać. Kolejną zaletą jest wygoda i chyba
właśnie tę cechę umieściłbym na samej górze tej drabinki szczęścia zafundowanej przez B&O.
Połączenie najlepszych materiałów, niskiej wagi i idealnego pałąka powoduje, że w tych słuchawkach można spędzić komfortowo wiele godzin. Nad naszą wygodą czuwa skóra bydlęca,
która pokryła pałąk, oraz miękka skóra jagnięca, którą obszyto nauszniki. Mam nadzieje, że
udało mi się udowodnić, dlaczego uważam, że pozostawienie konstrukcji praktycznie bez żad-
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nych zmian nie jest pójściem na łatwiznę? W takim
przypadku osobom odpowiedzialnym za ten projekt
pozostało udoskonalać i poprawiać ewentualne błędy.
Największą i najważniejszą zmianą jest zastosowanie
hybrydowej, aktywnej redukcji szumów. Taki fakt absolutnie mnie nie zdziwił, bo to chyba jedyna rzecz, której
ta konstrukcja jeszcze nie posiadała. Górna półka rynku
słuchawek lifestyle’owych wymaga takiego rozwiązania,
a Bang & Olufsen nie może sobie pozwolić na to, żeby
ich produkt w jakikolwiek sposób odstawał od konkurencji. Dla mnie model H7 był już nafaszerowany elektroniką, która, szczerze mówiąc, bardziej mnie przeraża,
niż cieszy. Muszę jednak przyznać, że im dalej w las, tym
bardziej zaczynam doceniać tę elektroniczną wygodę.
Wszystko za sprawą rozwijającej się technologii. Coraz
bardziej zaciera się ta granica jakości dźwięku przy połączeniu przewodowym a tym bezprzewodowym. Bang
& Olufsen jest jedną z tych firm, która z każdym nowym
produktem powoli przekonuje mnie do życia wolnego
od przewodów.
Model H9 tak świetnie potrafi zagrać za pomocą
Bluetooth, że uwierzcie mi, przewód Jack dołączony
do zestawu może nigdy nie zaznać światła dziennego.
Nietypowe walory dźwiękowe opisuję już na tym etapie,
ale w przypadku tak zaawansowanych technologicznie słuchawek są one ściśle połączone z ich funkcjonalnością. Nie miałem zamiaru testować ich za pomocą
przewodu ze wzmacniaczem słuchawkowym na 180-gramowym winylu. Nie tędy droga.
Dlatego cały czas przesłuchiwałem swoje ulubione
utwory za pośrednictwem iPhone’a i Tidal Hi-Fi.
Oczywiście liczyły się nagrania tylko najwyższej jakości i to, w jaki sposób poradził sobie z nimi Bluetooth,
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w zupełności mnie zadowoliło. Do tej pory nie
mogę zrozumieć jednej rzeczy, czegoś takiego
nigdy nie odczułem. Delikatnie mówiąc, nie jestem
fanem redukcji szumów, ale oczywiście mogę ją
docenić w pewnych sytuacjach. Jeśli jednak chodzi o jakość dźwięku przy włączonym ANC, to
pierwszy „rzucę kamieniem”. Wiecie, o co mi chodzi? Problem jest w tym, że w przypadku H9 mam
całkowicie inne odczucia. Wolę, jak suwak „Active
Noise Cancellation” jest przesunięty na „ON”. Tego
nie jestem w stanie racjonalnie wytłumaczyć. Jasne,
słyszę, jak ten dźwięk jest elektronicznie modyfikowany, ale po prostu uważam, że tak grają lepiej. Być
może dlatego, że wycięcie dźwięków z zewnątrz nie
jest bardzo radykalne. Nazwałbym je delikatnym
wśród konkurencji, ale akurat dla mnie B&O ma za
to plus. Przy włączonej redukcji szumów pasmo jest
jakby wyższe i to mnie przekonuje. Ponieważ model
H9 ma dla mnie trochę za dużo dołu, którego nie
jestem fanem. Szybko znalazłem na ten problem
rozwiązanie i w tym miejscu w miarę płynnie chcę
przejść do jednej z ważniejszych rzeczy przy korzystaniu z H9.
Bang & Olufsen poprawił błędy z przeszłości i tym
razem bardzo postarał się przy pisaniu swojej nowej

Model H9 tak świetnie potrafi zagrać
za pomocą Bluetooth, że uwierzcie mi,
przewód Jack dołączony do zestawu
może nigdy nie zaznać światła dziennego.
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aplikacji. Co chwilę byłem zaskakiwany jej możliwościami i to właśnie apka miała wpływ na wiele
pozytywnych odczuć związanych z odsłuchem.
Najprostszy na świecie equalizer, został stworzony
dla najbardziej opornych użytkowników. Nie jest
to klasyczne podejście z modyfikacją poszczególnych częstotliwości. Pewnie wiele osób stwierdzi,
że to nieprofesjonalne, ale przypomnę, że są to
typowo lifestylowe słuchawki. Jedna kropka, którą
poruszamy po ekranie przypominającym radar,
cudownie sobie radzi. Na radarze mamy cztery kierunki (Warm, Excited, Relaxed i Bright), poruszając
wspomnianą kropką, ustawiamy charakterystykę
dźwięku. Wszystko dzieje się bez absolutnie żadnych opóźnień i nie jestem w stanie wyobrazić
sobie prostszego podejścia do tematu. Dodatkowo

115

SŁUCHAWKI

Bang & Olufsen H9

nasze ustawienia możemy sobie zapisywać w pamięci aplikacji. Tym sposobem poradziłem
sobie z nadmiarem niskich tonów i byłem w stanie do każdego utworu idealnie dobrać charakterystykę dźwięku. Miałem przy tym wiele przyjemności i powoli popadałem w nałóg tej kropki
na radarze dźwięku.
Samo połączenie słuchawek z aplikacją jest bezproblemowe i co najważniejsze – bardzo szybkie. Za pierwszym razem trzeba również wejść w ustawienia Bluetooth, ale później już wszystko
dzieje się automatycznie. Świetną sprawą jest ikona, cały czas pokazująca status naładowania
baterii słuchawek, która jest wyświetlana przy poziomie naładowania iPhone’a. Jedna z takich
małych rzeczy, które niezwykle cieszą. Jeśli już jesteśmy przy baterii, to czas na małe statystyki. H9 przy bezprzewodowym połączeniu z włączoną redukcją są w stanie zagrać nawet 14
godzin. Jeśli dodam, że naładowanie baterii zajmuje tylko trzy godziny, to wychodzi nam wynik
z kosmosu. Dobrym rozwiązaniem jest możliwość szybkiej wymiany akumulatora znajdującego
się na lewym nauszniku.
Wróćmy do aplikacji, którą chcę jeszcze wychwalić. W końcu jakaś firma pomyślała o zewnętrznych aplikacjach do odtwarzania muzyki. Zawsze miałem z tym problem, a tu taka niespodzianka! Wszystkie multimedialne funkcje H9 działają z takimi aplikacjami jak wspominany już
Tidal. Mam ochotę to zdanie napisać z capslockiem. Po włączeniu muzyki w Tidal aplikacja
B&O staje się zintegrowanym odtwarzaczem, a słuchawki zachowują swoje wszystkie technologiczne rozwiązania. Działa panel dotykowy, o którym raczej nie będę się rozpisywał. Uważam,
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że producenci powinni pozostać przy klasycznych pilotach na przewodzie. Co by jednak nie
było, ten panel działa nawet przy obsłudze Tidala. Rzecz niespotykana. Kiedy słuchawki ściągamy z głowy, muzyka przestaje grać, tak… nawet w Tidal! Zakładamy, jedno kliknięcie panelu
dotykowego na nauszniku i wow, znowu gra muzyka z Tidal. Niewiarygodne. Przepraszam za to
wyraźne podniecenie, ale nie spotkałem się jeszcze ze słuchawkami, które tak bardzo zadowalają mnie swoją funkcjonalnością. Mogę do tych pozytywów dołożyć jeszcze zasięg Bluetooth,
który umożliwił mi domowe spacery z muzyką. Krótko mówiąc, redukcja szumów włączona,
muzyka głośno i żona „wniebowzięta”, już trzeci dzień się do mnie nie odzywa.
Wszystko to, co napisałem, świadczy o tym, że Bang & Olufsen H9 są najbardziej kompletnymi
słuchawkami, z jakimi miałem do czynienia. Właśnie sprawdziłem, jak pisałem o modelu H7
i okazuje się, że całkowicie nieświadomie praktycznie cytuję samego siebie. Wtedy też pisałem
o „kompletnych” słuchawkach, ale technologia zagina czasoprzestrzeń i brnie na przód. Kolejny
model, kolejne udogodnienia i rozwiązania przynoszące to, co najważniejsze. Radość ze słuchania muzyki, a jej na pewno nie zabraknie wam z modelem H9. Mniej radości będziecie mieli przy
płaceniu za te świetne słuchawki.
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Bang & Olufsen 			
H9
Dane techniczne:
• Zastosowane materiały:
aluminium, skóra
• Dotykowy panel sterujący
na prawej muszli
• 40 mm przetwornik
elektrodynamiczny
• Wbudowany
wielokierunkowy mikrofon
• Pasmo przenoszenia:
20–22000 Hz
Cena: 2199 PLN
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BOWERS & WILKINS
– P7 WIRELESS
JAROSŁAW CAŁA

Kiedy pojawiła się pierwsza informacja o nadchodzącym modelu rewelacyjnych
słuchawek P7, które stają się bezprzewodowe, od razu wiedziałem, że muszą trafić
na moją głowę.
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Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze testowałem poprzednią wersję słuchawek i bardzo
pozytywnie zapisały się w mojej pamięci. Drugi powód jest bardziej interesujący. Jestem niezwykle ciekawy, jak Bowers & Wilkins poradził sobie z tym, od czego tak długo stronił. Chodzi
o ciągle poruszany temat bezprzewodowości, która ma tak duży wpływ na jakość dźwięku.
Z jednej strony świat technologii dąży do całkowitego pozbycia się niewygodnych przewodów, ale z drugiej strony każdy, kto ponad wszystko ceni sobie najwyższą jakość dźwięku, wie,
że pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Na ten moment nie ma technologii, która mogłaby
bezprzewodowo przenieść dźwięk lepiej, niż robi to stary, poczciwy przewód. Dobrze wiedzą
to osoby z Bowers & Wilkins i dlatego tak długo

Konstrukcyjnie okazało się, że w P7 nie
ma co poprawiać. Strasznie lubię takie

musieliśmy czekać na pierwsze słuchawki tej firmy,
które zostały wyposażone w najpopularniejszy
bezprzewodowy moduł Bluetooth. Tym modelem był mniejszy brat P7, czyli konstrukcja P5.

podejście do tematu, to odważny krok,

Można powiedzieć, że w pewnym sensie, to realia

bo zawsze trzeba liczyć się z opinią, że

rynek słuchawek bezprzewodowych. Konkurencja

poszli na łatwiznę.

świata audio „wymusiły” na B&W wypuszczenie na
już dawno produkowała tego rodzaju słuchawki
i brytyjski producent nie mógł sobie pozwolić
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na pozostanie w tyle. W tym momencie należy
przypomnieć ciągle powtarzane hasło Bowers &
Wilkins: „Najlepszy głośnik to nie ten, który daje
najwięcej, lecz ten, który zabiera najmniej”. To
obrazuje, jak bardzo włodarze firmy musieli zacisnąć zęby przed wypuszczeniem bezprzewodowej konstrukcji, która, jak wiemy, zabiera sporo.
Kolejnym ciosem dla inżynierów B&W była konieczność wyposażenia w Bluetooth swojego flagowego
modelu, najlepszych słuchawek P7. Taka sytuacja
musiała się w końcu wydarzyć. Wszystkie znaki na
technologicznym niebie wskazują wyraźny koniec
przewodowych rozwiązań. Nie będę ukrywał, że
nie jestem fanem tego rozwiązania, ponieważ
w kwestii dźwięków nie ma dla mnie kompromisów. Mam wrażenie, że jeśli przewód ważyłby 18
kilogramów i byłby drutem kolczastym, ale mimo
wszystko jakość dźwięku byłaby wyższa, to jakoś
bym się przemęczył.
Teraz już wiecie, dlaczego tak bardzo chciałem przetestować nowy model P7 Wireless. Ciekawość mnie
zżerała, jak B&W poradziła sobie z tym trudnym
tematem, jakim jest „Wireless” w swoim flagowcu.
Na początku od razu wyjaśnię najważniejszą kwestię – oczywiście w pudełku znajdziemy klasyczny
przewód i nic nie stoi na przeszkodzenie podarowania sobie funkcji Bluetooth. Tylko nie w tym
rzecz, bo skoro ona istnieje, to trzeba ją dobrze
sprawdzić. Kto wie, może to B&W przekona mnie
do słuchawek bezprzewodowych. Konstrukcyjnie
okazało się, że w P7 nie ma co poprawiać. Strasznie
lubię takie podejście do tematu, to odważny krok,
bo zawsze trzeba liczyć się z opinią, że poszli na
łatwiznę. Dodali Bluetooth, podwyższyli cenę i tyle.
Ja natomiast uważam, że budowa i rozwiązania

120

SŁUCHAWKI

Bowers & Wilkins – P7 Wireless

modelu P7 są idealne i nie ma co na siłę zmieniać. Przecież zwycięskiego składu się nie zmienia,
prawda? Wielkim plusem P7 jest ich mobilność. Mimo dużych, wygodnych nauszników i w pełni
zamkniętej konstrukcji, te słuchawki świetnie sprawdzają się w podróży, a to rzadkość na rynku.
Wszystko za sprawą cudownego mechanizmu składania słuchawek, w tej kwestii Bowers &
Wilkins nie ma sobie równych. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie lepszego rozwiązania, jest to
absolutne wyciągnięcie maksymalnej ergonomii. Składanie, rozkładanie i regulacja nauszników
sprawiają tyle radości, że możemy to traktować jak terapię uspokajającą podczas ciężkiego dnia
w pracy. Kolejnym elementem, dzięki któremu aż chce się wyjechać gdzieś z P7, jest niesamowity
pokrowiec na słuchawki. Ładniejszego i lepiej wykonanego pokrowca na słuchawki chyba nie
widziałem. Materiał, uszycie i pomysłowość – trzy cechy, które wpłynęły na moje wcześniejsze
zdanie. Moja żona powiedziała, że powinien w środku mieć pasek, a wtedy mogłaby go zabrać
na jakąś imprezę, posłużyłby jako tzw. kopertówka. Trzeba przyznać, że to spory komplement
z ust kobiety. W kwestii użytych materiałów mógłbym jeszcze sporo napisać à propos samych
słuchawek, ale to już było. Rozpisywałem i zachwycałem się na ten temat, przy okazji opisywania
poprzednika. Krótko mówiąc, najwyższa jakość i dbałość o każdy szczegół. Dlatego to kolejny
powód, aby stwierdzić, że nie było co zmieniać w konstrukcji. Chociaż, chwilę, byłbym zapomniał
o delikatnych zmianach w prawym nauszniku. Na nim znajdziemy centrum sterowania oparte na
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czterech przyciskach, które zostały umieszczone najdyskretniej, jak się tylko dało. Szanuję takie
podejście. Na prawym nauszniku znajduje się również złącze USB ładowania baterii.
W tym momencie właśnie uświadomiłem sobie jeden niesamowicie ważny fakt. Zapomniałem,
że to nie są standardowe P7, tylko wersja bezprzewodowa, która ma baterie i dodatkowe
moduły, co powinno oznaczać zmianę wagi. Kompletnie tego nie zauważyłem! Trudno odczuć
zaledwie 33 gramy różnicy, dla mnie to wynik z kosmosu i chylę czoła przed inżynierami B&W.
Tym bardziej że wspomniana wcześniej bateria wystarczy nam na 17 godzin czystej radości ze
słuchania muzyki. Pod warunkiem, że jest ona świetnie nagrana, bo P7 Wireless brzydzi się lekkimi plikami. Liczą się tylko i wyłącznie te bezstratne.

Zanim przejdę do dźwięku, muszę Wam napisać o tym, jak zbierałem szczękę z podłogi po
użyciu nielubianego przeze mnie Bluetootha. Oczywiście połączenie wiązało się z tak trudną
czynnością, jak oddychanie. Uwierzcie mi, prościej się już nie da. Wtedy zaczęły się spacery
po domu, a zamykanie drzwi w poszczególnych pokojach na nic się zdało. Ściany również nie
były przeszkodą, a słuchawki bez żadnego zacięcia przekazywały dźwięk, nie tracąc przy tym
wysokiej jakości. Pokonał je dopiero sufit i dobre 15–20 metrów. Nigdy czegoś podobnego
w przypadku bezprzewodowych słuchawek nie przeżyłem. Najlepsze jest to, że po jakimś czasie odsłuchu zapomniałem o przewodzie. A niech mnie! Załatwili mnie, było tak wygodnie, tak
przyjemnie, a i dźwięk na bardzo zadowalającym poziomie. Gdzie się podziały moje ideały, to
niemożliwe, przecież to tylko jakiś Bluetooth – pomyślałem. Jasne, że się tak szybko nie pod-
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dałem i podłączyłem w końcu słuchawki przewodem. Żeby im jeszcze bardziej dopiec i udowodnić swoją rację, to podłączyłem dodatkowo wzmacniacz słuchawkowy. Wygrałem, finalnie
opleciony trzymetrowym przewodem mogłem stanąć na najwyższym miejscu podium. Jednak
na mojej twarzy rysował się uśmiech sportowca, który jest świadomy wygranej z pomocą
dopingu. Gdzieś w środku czułem, jak nadchodzi przyszłość i koniec rozwiązań przewodowych. Różnica jest już zbyt mała, aby przekonać większość do mniej wygodnych rozwiązań.
Tym modelem Bowers & Wilkins zrobił ogromny krok i wykonał niewiarygodną robotę. Nadal
możemy odczuć różnicę w dynamice, która po kablu jest w tych słuchawkach świetna. Czuję
też w wyższych częstotliwościach małe braki, być może traci trochę środek. Jednak największym zaskoczeniem jest dół, w którym niezwykle trudno doszukać się jakichś słabych punktów.
Niestety, nie mam już w domu starszego modelu P7, ale mam wrażenie, że B&W osiągnął taki
sam poziom jakości dźwięku bezprzewodowo, co na przewodzie w P7. Dla mnie jest to wynik
niesamowity i bez wątpienia są to najlepsze bezprzewodowe słuchawki, z jakimi miałem do
czynienia. Jeszcze nigdy słuchawki nie były tak blisko perfekcji pod każdym względem. Mówię
tu o dizajnie, jakości wykonania, mobilności i jakości dźwięku zarówno na przewodzie, jak i bez
niego. Mistrzostwo świata, które docenione zostaje maksymalną oceną iMagazine.
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Bowers & Wilkins 				
- P7 Wireless
Dane techniczne:
• Przetworniki: 2 x 40 mm,
pełnozakresowe
• Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 20 kHz
• Impedancja: 22 Ω
• Zniekształcenia: <0,3%
• Czułość: 111 dB
• Maksymalna moc wejściowa: 50 mW
• Wejścia: 3,5 mm stereo Jack
• Bluetooth: v4.2, Class 2 Kodeki
• Bluetooth: atpX (standardowe
opóźnienie)
• Akumulator: 370 mAh (nominalnie)
litowo-polimerowy
• Masa: 323 g
Cena: 1 799 PLN
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AUDEZE EL-8
JAROSŁAW CAŁA

W ostatnich numerach miałem styczności z dobrze znanymi markami, które
systematycznie przekonywały mnie do rozwiązań ułatwiających życie każdego
użytkownika. Bezprzewodowość, wyciszanie szumów, dotykowe panele
i ergonomia sprawiająca, że nawet spore konstrukcje świetnie sprawdzają się
„na wynos”. Na ziemię miała mnie sprowadzić mniej znana szerszej publiczności,
amerykańska firma Audeze.
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Kiedy tylko dotarły do mnie te niezwykle ciekawe słuchawki, moją pierwszą myślą był tytuł
„Audiofil z iPhone’em”. To tytuł, który możecie kojarzyć z naszego kwietniowego numeru

z 2013 roku. Wtedy razem z Norbertem chcieliśmy sprawdzić, czy z iPhone’a można odtworzyć muzykę na takim poziomie, którego nie powstydziłby

Absolutnie czysta, wolna

się prawdziwy meloman. Byliśmy na tyle szaleni i bezczelni,
żeby iPhone’a podłączyć do sprzętu za ponad 300 tysięcy

od udogodnień konstrukcja

złotych. Dzięki świetnym osobom z zaprzyjaźnionego salonu

zamknięta, która ma tylko

podjęty profesjonalnie i nikt z nas się zwyczajnie nie pod-

Top Hi-Fi & Video Design mogliśmy poczuć, że temat został

jedno zadanie. Dostarczyć nam

śmiewa. Wtedy wszystko polegało na podłączeniu bezprze-

dźwięk najwyższej jakości,

pracowników salonu. Tym razem jest jednak dużo prościej,

który będzie najbliższy temu, co
nagrał artysta.

wodowym i funkcji AirPlay, a rezultaty zaskoczyły nawet
a cztery lata postępu technologicznego powodują, że same
doznania płynące z radości słuchania muzyki mogą być jeszcze lepsze. Teraz najwyższy poziom jakości muzyki płynącej
z iPhone’a ma być przekazany za pośrednictwem słuchawek.
Słuchawek wyjątkowych i bardzo specyficznych.
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W ostatnich numerach miałem styczność
z dobrze znanymi markami, które systematycznie
przekonywały mnie do rozwiązań ułatwiających
życie każdego użytkownika. Bezprzewodowość,
wyciszanie szumów, dotykowe panele i ergonomia sprawiająca, że nawet spore konstrukcje
świetnie sprawdzają się „na wynos”. Na ziemię miała mnie sprowadzić mniej znana szerszej publiczności amerykańska firma Audeze.
Absolutnie czysta, wolna od udogodnień konstrukcja zamknięta, która ma tylko jedno zadanie.
Dostarczyć nam dźwięk najwyższej jakości, który
będzie najbliższy temu, co nagrał artysta. Takich
słuchawek na łamach naszego magazynu jest
bardzo niewiele, a wręcz mogę napisać, że nigdy
nie było. Raczej nie zajmujemy się Hi-Fi z najwyższej półki, a Audeze w swojej ofercie ma słuchawki nawet za 17 tysięcy złotych. Dlaczego więc
model EL-8 trafił na moją nieaudiofilską głowę?
Powody są przynajmniej dwa. Po pierwsze nie
kosztują wspomnianych wcześniej 17 tysięcy złotych, a 3795 złotych, co oczywiście nadal jest
sporą kwotą, ale również taką, która pozwala
nam chociaż otrzeć się o high-end. Drugi powód
jest bliższy naszym „nadgryzionym” sercom.
Audeze model EL-8 wypuścił w specjalnej wersji Titanium z kablem Lightning dla wszystkich
fanów marki Apple. Teraz już rozumiecie nasze
zainteresowanie.
Pisząc na samym początku o tym, że mamy do
czynienia z niezwykle ciekawymi słuchawkami,
jestem Wam winny wytłumaczenie. EL-8 są słuchawkami z zastosowaniem przetworników planarnych, których membrany są cieńsze niż ludzki
włos. Patrząc na wielkość nauszników, możecie
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czuć się zmyleni, ale grubość nie idzie w parze z powierzchnią, a ta jest trzy razy większa od
typowych konstrukcji. Drugą ciekawą cechą jest wspominany już przewód Lightning. Jest to
pierwszy na świecie tego typu 24-bitowy kabel Lightning nazwany Cipher. Na czym polega
jego wyjątkowość? W przewodzie jest wbudowany układ elektroniczny omijający przetwornik oraz wzmacniacz iPhone’a. Dzięki temu dźwięk bezpośrednio jest przesyłany do wbudowanego w przewód wysokiej jakości przetwornika cyfrowo-analogowego z układem DSP.
Dodatkowo funkcjonalność kabla Cipher zwiększa mikrofon kompatybilny z asystentem
głosowym Siri. Tym sposobem o modelu EL-8 mówi się „mobilny”, gdy jednak otrzymałem
pudełko do testu, to ta nazwa była dla mnie nieco absurdalna. Wszystko wyglądało bardziej
na test przenośnego głośnika niż słuchawek.
Audeze zadbało o dopieszczenie otoczki wokoło tych prawie 4 tysięcy złotych. Wykończenie
pudełka, forma zapakowania, a przede wszystkim okablowanie świadczą o poziomie półki,
na jakiej znajduję się producent. Przewody to zdecydowanie aspekt najbardziej przyciągający uwagę. Dwa rodzaje świetnie wykonanych, płaskich przewodów robią ogromne
wrażenie i bardziej przypominają te głośnikowe niż klasyczne, słuchawkowe. Oprócz
zaawansowanego technologicznie Lightninga do dyspozycji mamy jeszcze wersję Jack
3,5 mm z dołączoną wtyczką na większy przewód 6,3 mm. Każdy z nauszników jest zasilany
oddzielnym wypinanym przewodem, co robi spore wrażenie. Kiedy już z pudełka wyciągnąłem słuchawki, to od razu przypomniałem sobie słowo „mobilne” i uśmiechnąłem się pod
nosem. Umówmy się, w naszych kręgach model EL-8 z mobilnością ma tyle wspólnego, co
Mercedes Sprinter z torem wyścigowym. Uwierzcie mi, przyzwyczailiśmy Was do „nieco”
innej mobilności. Są olbrzymie i ważą tyle, co dwa głośniki podstawkowe, a ich podłużne
nauszniki mogłyby pomieścić po dwie pary uszu
elfa. Muszę jednak przyznać, że swoim wyglądem przyciągają i intrygują. Pośród tych wszystkich skandynawskich, skórzanych i kolorowych
projektów, z którymi ostatnio miałem styczność,
Audeze wyróżnia się surową stylistyką. Ostre linie,
stonowana kolorystyka i drapieżność są po prostu
amerykańskie i robią wrażenie podobne do pierwszego Hummera. Za projekt była odpowiedzialna
firma BMWDesigneWorks USA, co oznacza, że
Audeze wydało miliony monet na swoje słuchawki
i nie szukało żadnych dróg na skróty. Patrząc na

Audeze model EL-8 wypuścił
w specjalnej wersji Titanium
z kablem Lightning dla
wszystkich fanów marki Apple.
Teraz już rozumiecie nasze
zainteresowanie.

EL-8, mogę powiedzieć, że misja się udała. Trochę
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postraszyłem Was tymi rozmiarami i wagą, ale na szczęście nie są takie straszne, gdy już
wylądują na głowie. Świetnie i pewnie leżą, a wielkość nauszników docenimy przy dłuższym
odsłuchu.

Spodziewałem się najgorszego, a, jak się okazało, nawet z dwiema kolumnami głośnikowymi
na głowie może być całkiem wygodnie. Teraz wróćmy do samego początku tego tekstu, gdzie
pisałem o tytule „Audiofil z iPhone’em”. Bez dwóch zdań, na decyzję o zakupie słuchawek
Audeze EL-8 największy, a może nawet jedyny wpływ będzie miała jakość dźwięku. Do tego
zostały stworzone, pewnie grono odbiorców nie będzie więc zbyt duże, ale na rynku zawsze
jest nisza. Jeśli bezgranicznie kochasz jakość dźwięku i nie potrzebujesz przy tym udogodnień,
to te słuchawki są dla Ciebie. Są świetnym przykładem, jak dużo możliwości drzemie w złączu
Lightning. Trudno uwierzyć, że iPhone w połączeniu z bezstratnym Tidalem Hi-Fi może być bardzo krótkim przedsionkiem do prawdziwego świata high-end. Oczywiście musimy mieć klucz
do drzwi tego przedsionka, a są nim właśnie słuchawki EL-8. Nie spodziewałem się aż takiej dys-
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proporcji w porównaniu do tego, co wcześniej dla Was testowałem. Wchodzimy w inny świat
na każdej płaszczyźnie dźwięku, od dynamiki, po scenę i każde pasmo częstotliwości. Kolejny
raz musiałem przesłuchać wszystkie swoje ulubione utwory z różnych gatunków. Szukałem czegoś, o czym mógłbym powiedzieć, że to styl, w jakim grają Audeze EL-8. Wybaczcie, nie znalazłem. Ich charakterystyka za każdym razem się zmienia, one po prostu odzwierciadlają dźwięki
nagrane przez wykonawcę. Na pewno odnajdziecie coś nowego nawet na nagraniach, które
znacie na pamięć. Audeze posiada darmową aplikację, w której znajdziemy bardzo szczegółowy equalizer, ale szczerze mówiąc, nie polecam zabawy. Kiedy grają „płasko”, nie potrzebują
absolutnie żadnych sztucznych podbić. Dajcie im robić swoją robotę, a nie zwiodą Was. Moim
głównym źródłem odsłuchu był iPhone, bo przecież dlatego przedstawiamy Wam te słuchawki.
Nie mogłem się jednak powstrzymać w momentach, w których czułem, że brakuje im dynamiki i wiedziałem, że jedynym wąskim gardłem jest iPhone. Zmieniłem przewód na Jack i nie
mogłem się doczekać podłączenia do analogu. Wiedziałem, że winyl otworzy je jeszcze bardziej
i oczywiście się nie myliłem. Dynamika i moc uderzyła mnie w tył głowy i w końcu odebrałem
pełen obraz tych słuchawek. Oba oblicza są cudowne i bardzo zachęcam do zapoznania się
z nimi. Nie jesteśmy magazynem dla melomanów i nie staramy się takiego udawać, a w tym
przypadku to jest już tak wysoki poziom. Dlatego nie będę się więcej rozpisywał na temat
dźwięku. Napiszę tylko, że nie było u nas jeszcze tak świetnie grających słuchawek, które wspierają iPhone’a.
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Audeze EL-8
Dane techniczne:
• Typ: wokółuszne
• Konstrukcja: zamknięta
• Impedancja: 30Ω
• Pasmo przenoszenia: 10–50 000 Hz
• Zniekształcenia: <0.1%
• Długość przewodu: 2 m
• Wtyk: Lightning
• Waga: 0,46 kg
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BOWERS & WILKINS
P9 SIGNATURE
NORBERT CAŁA

Najlepszy głośnik to nie ten, który daje najwięcej, lecz ten, który zabiera najmniej
– Bowers & Wilkins świętując swoje 50 urodziny, pokazuje, że ta maksyma jest
naprawdę wciąż żywa w tej firmie.
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W tamtym roku swoje 90 urodziny obchodziła
jedna z moich ulubionych firm, czyli Bang&Olufsen.
Firma została założona w 1925 roku przez Petera
Banga i Svenda Olufsena w miejscowości Struer
w Danii. Z okazji 90-lecia zaprezentowali głośniki,
na które niestety na razie mnie nie stać.
W tym roku swoje 50 urodziny obchodzi moja
druga ulubiona firma produkująca sprzęt
muzyczny, czyli Bowers & Wilkins. Firma została
założona w 1966 przez Johna Bowersa w miejscowości Worthing w Anglii. Od początku
stawiała sobie na celu produkcję sprzętu
muzycznego, który nie przeszkadza muzyce.
John Bowers jest autorem jednego z najbardziej
znanych cytatów tej branży „Najlepszy głośnik
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John Bowers umarł na raka. Wiedząc,

to nie ten, który daje najwięcej, lecz ten, który

że umiera, umieścił dwóch inżynierów

śmy siedzibę firmy w Londynie i zapewniono

w radzie nadzorczej firmy, by mieć

zabiera najmniej”. W tamtym roku odwiedzilinas, że ta maksyma jest ciągle kultywowana
w firmie. Przy okazji wizyty usłyszeliśmy ciekawą

pewność, że względy komercyjne nie

anegdotę. John Bowers umarł na raka. Wiedząc,

przesłonią kwestii inżynieryjnych.

nadzorczej firmy, by mieć pewność, że względy

że umiera, umieścił dwóch inżynierów w radzie
komercyjne nie przesłonią kwestii inżynieryjnych. Ta spuścizna jest ciągle obecna we współ-

czesnej polityce firmy. Inżynierowie mogą odmówić pracy nad czymś, co ich zdaniem nie
spełnia kryteriów urządzenia produkującego właściwą jakość dźwięku.
Firma o takiej tradycji kończy właśnie 50 lat i oczywiście z tej okazji wypuszcza specjalny produkt. Są nim słuchawki P9 Signature. Ten model pozycjonowany jest najwyżej spośród słuchawek Bowersa; to model, który od początku był projektowany jako najbardziej zaawansowany
i luksusowy produkt. Przy czym cały czas ogromny nacisk kładziono na jakość dźwięku. Jak
przystało na firmę opierającą się na inżynierach, za projekt słuchawek P9 Signature odpowiada
ten sam zespół inżynierów, który opracował flagowe kolumny głośnikowe 800 D3 i, tak jak
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Za projekt słuchawek P9 Signature
odpowiada ten sam zespół inżynierów,
który opracował flagowe kolumny
głośnikowe 800 D3.
one, cechuje się niezwykłą dbałością o szczegóły.
Ta dbałość zaczyna się jeszcze przed otwarciem
pudełka. Białe pudełko w stylu pudełek, w jakich
otrzymujemy iPhone’y. Jest na nim tylko wizerunek słuchawek i napis P9 Signature. Po otwarciu
jest podobnie, znajdziemy tam pokrowiec na słuchawki częściowo pokryty taką samą skórą, jak
same słuchawki. Nie jest to pierwsza lepsza skóra,
tylko włoska skóra Saffiano, która dzięki technice
„stemplowania” zyskuje charakterystyczny kraciasty wzór obecny na pokrowcu, pałąku słuchawek
i zewnętrznych częściach obudowy nauszników.
Oprócz pokrowca w pudełku znajdziecie trzy
naprawdę dobrej jakości kable, w tym jeden o długości 5 metrów, jeden z pilotem kompatybilnym
z iPhone’em oraz przejściówkę na dużego Jacka.
Właścicieli iPhone’ów 7 zaś pewnie zainteresuje
informacja, że dostaną na początku 2017 roku również kabelek do złącza Lightning.
Przejdźmy jednak do samych słuchawek. P9
Signature to duża, nauszna konstrukcja, która całkowicie zrywa z dotychczasowym stylem Bowers
& Wilkins. Dotychczasowe modele P3, P5 i P7 są
spójne w swoim stylu, P9 jest zupełnie inne. Niższe
modele mają dość zachowawczy, klasyczny styl
i czarne elementy skórzane. P9 są mega nowoczesne w swojej formie, powiedziałbym nawet,
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że lekko futurystyczne i skórę mają w kolorze brązowym. Tak jak zawsze doceniałem jakość
dźwięku w słuchawkach Bowers, tak nigdy nie przepadałem za ich dizajnem, chyba nawet
nie robiłem właśnie z tego powodu ich testu. Nie chciałem obniżać oceny słuchawek, biorąc
nawet podświadomie pod uwagę to, że mi się zwyczajnie nie podobają. W końcu duże słuchawki na głowie to pewien wizerunek nas samych, na równi z marynarką lub szalikiem. P9
jednak wszystko zmieniają, początkowo trafiły do testu do Jarka, ale szybko mu je zabrałem.
Razem nie mogliśmy ich testować, bo w Polsce znalazły się początkowo tylko dwie sztuki. Ich
wygląd mnie zachwycił i w sumie pewnie w tym miejscu mógłbym zakończyć recenzję.
P9 Signature to też zupełnie inna konstrukcja niż niższe modele. Zaczyna się od pałąka
nagłownego, który nadaje całej konstrukcji odpowiednią wytrzymałość, a dzięki nowatorskiemu sposobowi mocowania nauszników korzystnie wpływa na jakość dźwięku. Jest odizolowany od obu muszli słuchawkowych i ogranicza możliwość zniekształcenia brzmienia
przez niepożądane wibracje. Nauszniki są zamocowane na dziesiątkach elastycznych włókien. Dzięki temu uzyskujemy ich ogromną elastyczność. To w połączeniu z pianką z funkcją
pamięci wypełniająca wnętrze nauszników, która z każdą kolejną godziną korzystania ze słuchawek coraz dokładniej dopasowuje się do kształtu głowy użytkownika, powoduje, że są
to najwygodniejsze słuchawki nauszne, jaki miałem na głowie i to pomimo dość sporej wagi
– wynosi ona prawie pół kilo. Aluminiowe ramiona pałąka są wyposażone w mechanizm składania, dzięki czemu P9 Signature można dość łatwo zabrać ze sobą w podróż.
We wnętrzu nauszników znajdziemy 40 mm
pełnozakresowe przetworniki z pasmem
przenoszenia 2 Hz do 30 kHz oraz
impedancją 22 omów. Teoretycznie
możemy słuchać na nich muzyki,
podłączając je bezpośrednio
do iPhone’a lub iPoda, grają
naprawdę znakomicie, ale
prawdziwa zabawa zaczyna
się po podłączeniu do wzmacniacza słuchawkowego. Tak
szerokiej sceny chyba jeszcze
w żadnych słuchawkach nie słyszałem. W materiałach prasowych
producenta można przeczytać, że jest tak
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szeroka, jakbyśmy słuchali muzyki na klasycznym zestawie stereo. Powiem Wam, że nie ma
w tym żadnej przesady. Separacja stereo jest naprawdę niesamowita. Ciężko aż pisać o tym,
jak brzmią składowe dźwięków. Jeśli słuchawki są zasilone odpowiedniej mocy wzmacniaczem, rekompensują się doskonałym dźwiękiem w całym paśmie. Całość pełna szczegółów,
których na innych słuchawkach nie usłyszymy, zupełnie w myśl maksymy „Najlepszy głośnik
to nie ten, który daje najwięcej, lecz ten, który zabiera najmniej”. Przyczepić nie ma się do
czego, a jeśli chciałbym coś wyróżnić dodatkowo, to niesamowicie szeroka scena, o której już
wspominałem oraz genialnie miękki bas.
P9 Signature kosztują prawie cztery tysiące złotych, to bardzo dużo, ale z drugiej strony,
tyle kosztuje iPhone 7 z pamięcią 128 GB. Te słuchawki będą zaś na topie kilka razy dłużej
niż iPhone 7 będzie topową konstrukcją. Pewnie są lepiej brzmiące słuchawki, pewnie są też
droższe, ale ja, mając na głowie P9 Signature, wiedziałem dokładnie, za co trzeba zapłacić
i akceptuję to w 100%
Ocena iMagazine: nie może być inaczej

norbertcala
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tytuł Play:5 gen 2 - Skok na wyższą półkę
Sonos

GŁOŚNIKI

SONOS PLAY:5 GEN 2
SKOK NA WYŻSZĄ PÓŁKĘ
NORBERT CAŁA
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tytuł – 2300
Braven

BRAVEN – 2300
VIFA – OSLO
JAROSŁAW CAŁA

Amerykański producent działa od 2011 roku i na początku swojej działalności
zasłyną z konstrukcji niemal pancernych, które sprawdzają się w trudnych
warunkach. Braven poradził sobie z pierwszym odsiewem, jaki często spotyka
rynkowych świeżaków i brnie do przodu, rozwijając linie swoich produktów.
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Rynek bezprzewodowych głośników jest w tym momencie zdecydowanie największą
odnoga całego świata audio, a co za tym idzie konkurencja na nim olbrzymia. Wchodząc do
każdego sklepu z elektroniką, znajdziemy w nim głośnik dla absolutnie każdego. Od wielkości i kształtu, po najbardziej finezyjny kolor, dlatego nikogo nie dziwi już widok grającej fioletowej krowy. Jednym słowem zrobiło się naprawdę dziwnie. Z miesiąca na miesiąc przybywa
recenzji takich głośników i jak się okazuje na tym wielkim rynku, o którym wspominałem,
w dalszym ciągu nowe firmy znajdują dla siebie miejsce. Taką stosunkowo nową firmą jest
właśnie Braven, z którym wcześniej nigdy się nie spotkałem. Amerykański producent działa
od 2011 roku i na początku swojej działalności zasłyną z konstrukcji niemal pancernych,

Wchodząc do każdego sklepu z elektroniką,
znajdziemy w nim głośnik dla absolutnie
każdego. Od wielkości i kształtu, po
najbardziej finezyjny kolor, dlatego nikogo nie
dziwi już widok grającej fioletowej krowy.

które sprawdzają się w trudnych warunkach.
Braven poradził sobie z pierwszym odsiewem,
jaki często spotyka rynkowych świeżaków
i brnie do przodu, rozwijając linie swoich produktów. Premium Series jest dowodem na to,
że amerykański producent chce równać się
z najlepszymi, a model 2300 jest flagowym
sprzętem Braven. Największa konstrukcja
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w karcie produktowej przeznaczona
jest do domowego użytku i może
być głównym źródłem odtwarzania
muzyki. Trafiła do nas biała odsłona
modelu 2300 i już przy pierwszym
kontakcie zaplusowała swoją „nadwagą”. Lubię, jak przy wypakowywaniu głośnika czuje, że nie płacimy za
samo powietrze. Głośnik musi swoje
ważyć, żeby zagrać na odpowiednim
poziomie i żadna nowoczesna technologia tego nie oszuka. Braven 2300
nie wyróżnia się niczym specjalnym,
jego bryła jest raczej klasycznym
podejściem, przez co może dopasować się do każdego wnętrza. Świetnie
sprawdzi się zarówno w kuchni, jak
i na biurku prezesa agencji reklamowej. Chodzi mi o to, że ma bardzo
dla mnie ważną cechę, a mianowicie niczym nie drążni i nie zaczepia
oka. Jest niezwykle neutralny, dzięki
czemu nie spotka się raczej z wyraźnym odrzuceniu już na początku.
Ciężko też mówić o jakimś wielkim
dizajnerskim zachwycie, ale jak to
w życiu bywa, wszystko ma swoje
plusy i minusy. Braven swojego flagowca proponuje nam w dwóch
wersjach kolorystycznych i tu też szaleństwa nie znajdziemy. Biel i czerń,
klasycznie, zachowawczo, ale też są
to kolory, które możemy dopasować absolutnie wszędzie prawda?
Największą uwagę zwraca przednia maskownica wykonana z grubo
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szytej nici w kolorze szarym, na której znajduje się logo producenta. Ciekawostką jest
możliwość łatwego demontażu maskownicy, a informacja na pudełku świadczy o tym, że
maskownice będzie można dokupować w innych kolorach. Niestety nie znalazłem informacji
o tym na stronie producenta. Byłby to świetny krok ze strony producenta, ponieważ zróżnicowane kolory maskownicy idealnie przełamałyby
ten nieco zbyt zachowawczy sznyt produktu. Góra
urządzenia to standardowe centrum zarządzania
składające się z pięciu podstawowych, gumowanych przycisków i trzech informacyjnych diod.
Nic, co mogłoby nas zaskoczyć i wszystko, czego
potrzebujemy. Tylna część w większości pokryta
jest dziurami, które dają oddech głośnikowi nisko
tonowemu. Oprócz tego na tyle znajdziemy praktyczne wgłębienie służące jako rączka do przenoszenia oraz złącza. Zasilania, AUX IN i najważniejsze
USB, służące do ładowania naszych mobilnych
sprzętów. Braven tworząc najwyższy model w swo-

Trafiła do nas biała odsłona
modelu 2300 i już przy
pierwszym kontakcie
zaplusowała swoją „nadwagą”.
Lubię, jak przy wypakowywaniu
głośnika czuje, że nie płacimy
za samo powietrze.
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jej ofercie, postarał się, aby niczego nam nie zabrakło. Oprócz oczywistego Bluetootha
model 2300 posiada również mikrofon do rozmów telefonicznych i jeszcze jedną, niezwykle
ciekawą funkcję. TrueWireless™ stereo pairing, dzięki tej funkcji możemy w naszym salonie
zrobić prawdziwe stereo. Bardzo jestem ciekawy, jak zagrałby dwa głośniki 2300 sparowane
tym rozwiązaniem firmy Braven. Niestety na testach miałem tylko jedną sztukę i muszę się
zadowolić swoimi wyobrażeniami.
Najwięksi gracze na rynku do swoich produktów piszą aplikację i w tej kwestii Braven również nie ustępuje konkurencji i posiada własną apkę do zrządzania swoimi sprzętami.
Jednak do tej pory wszystko, co napisałem, o tym modelu, można byłoby przypisać całej
masie podobnych głośników, którymi ten wielki rynek jest wypełniony po brzegi. Braven
robiąc tak klasyczną konstrukcję, postawił na najważniejsza rzecz, czyli dźwięk, bo przecież
finalnie to on powinien być najważniejszy przy wyborze głośnika. Lubię testować urządzenia
nowych producentów, z którymi wcześniej nie miałem kontaktu. Nie ma nic lepszego niż ta
ciekawość przed pierwszym wciśnięciem przycisku „play”. Biorąc pod uwagę pochodzenia
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firmy, spodziewałem się dużej mocy i solidnego
uderzenia basem. Amerykańskie korzenie zobowiązują. Dostałem wszystko, czego się spodziewałem, a nawet więcej. Właśnie to „więcej” jest
najważniejsze, ale o tym później. Regulacja głośności, potencjometru w Braven 2300 zdaje się nie
mieć końca i aż strach dochodzić do tej granicy.
Gra niezwykle głośno i może zaskoczyć waszych
gości i sąsiadów, w tym miejscu znowu myślę,
co by było przy sparowanych dwóch sztukach.
Kolejnym stereotypem, który się potwierdził, jest
amerykańskie podejście do niskich częstotliwości.
Soczyste uderzenia wybijają się zdecydowanie
z pasma i to one w znaczący sposób charakteryzują sposób, w jaki gra ten głośnik. Wrócę teraz
do tego, że dostałem więcej, niż się spodziewałem. Dlatego napisałem, że jest to najważniejsze, ponieważ oprócz mocy i solidnego basu,
Braven nie zapomniał o środkowych częstotliwościach. Niestety często te kwestie nie idą w parze
i albo jest głośno i wali, albo jest czysto i świetnie wokalnie. Model 2300 potrafi zarówno jedno,
jak i drugie., Miło słyszeć, jak czasami łagodnieje
i czysto odtwarza wokale podkreślając również
góry dźwięku, a nie tylko ten nieco za mocny dół.
Dzięki temu kolejny raz mogę napisać o uniwersalnym podejściu producenta. Ten głośnik nie jest
ukierunkowany dla jakieś grupy klientów, on jest
dla każdego i może sprawdzić się wszędzie. Taka

Biorąc pod uwagę pochodzenia firmy,
spodziewałem się dużej mocy i solidnego
uderzenia basem. Amerykańskie
korzenie zobowiązują.

cecha to często skarb i możliwość odniesienia
sukcesu na tym przepełnionym rynku głośników
bezprzewodowych.
Ocena:

calamuzyka
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SONOS PLAY:5 GEN 2
SKOK NA WYŻSZĄ PÓŁKĘ
NORBERT CAŁA
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Kilka dni temu wsparcie dla Apple Music
zawitało do sprzętów Sonos i choć może
się to wam wydawać błahym tematem,
to bardzo duża sprawa. W USA i po części
w Europie Zachodniej firma Sonos ma tak
duży udział w rynku muzycznych sprzętów multiroom, że praktycznie stała się
synonimem tego typu urządzeń. Jest to
pierwszy system muzyczny mający takie
wsparcie, wprawdzie w publicznej wersji
beta, ale nasze testy, do których wykorzystaliśmy najnowszy głośnik Sonos, czyli
Play:5 drugiej generacji, pokazują, że jest
to usługa w pełni działająca.
Czym jest to wsparcie dla Apple Music?
W aplikacji do obsługi Sonosa dodajemy nowe źródło dźwięku, czyli Apple
Music i logujemy się naszym Apple ID,
na którym mamy subskrypcję tej usługi.
Od tego momentu otrzymujemy dostęp
do całej biblioteki muzycznej, jaką mamy
w usłudze Apple. Widzimy te same Playlisty, utwory, albumy. Jest też dostęp do
utworów i listy wybranych przez usługę
dla nas oraz do stacji radiowych w tym
Beats 1. Muzyka jest streamowana do
głośnika bezpośrednio z usługi Apple.
Na głośniku nie ma zbyt wielu przycisków – tylko play/pauza, gest następny/
poprzedni oraz głośniej i ciszej, ale
pozwala nam to na kontrolę muzyki. Raz
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uruchomione odtwarzanie na przykład playlisty lub radia w aplikacji można
potem kontrolować z poziomu głośnika. Wychodząc z domu, wystarczy nacisnąć play/pauza, aby zatrzymać muzykę, a po powrocie nacisnąć jeszcze raz,
aby ją wznowić. Za pomocą gestu przesunięcia palca w prawo i lewo można
też zmienić utwór, o ile słuchamy playlisty.
Skoro już jesteśmy przy samym głośniku, to warto o nim więcej wspomnieć,
bo jest to najnowszy, flagowy model Sonosa. Druga generacja tego głośnika została zbudowana zupełnie od nowa. Wygląda inaczej i brzmi inaczej.
Ogólny kształt dość charakterystyczny dla tej firmy został zachowany, ale
w końcu głośnik nie wygląda tak, że
chce się go schować za zasłonką. Jego
kształt przywodzi mi na myśl stare
głośniki instalowane na słupach, tak
zwane szczekaczki. Pewnie nikt z czytelników ich nie pamięta, nie będę się więc
nad tym rozwodził. Głośnik jest zatem
dość sporych rozmiarów (203 x 364 x
154 mm) i słusznej wagi (6,5 kg) rombem,
który przeznaczono do postawienia
w pionie lub w poziomie. Otrzymał
minimalistyczny dizajn, przy zakupie
możemy wybrać kolor obudowy biały
lub czarny, przy czym przednia maskownica jest zawsze czarna. Bryłę głośnika
zakłóca jedynie mały napis Sonos oraz
wspomniane wcześniej elementy sterujące, na które składają się dotykowe
przyciski głośniej/ciszej i fizyczny play/
stop. Przyciski – w zależności od ustawienia głośnika – są na górnej lub lewej
ściance. Głośnik zaś rozpoznaje, w jakim
jest położeniu i gra nieco szerszej, gdy
jest w poziomie, i nieco bardziej wąsko,
gdy jest w pionie.
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W tracie tej procedury zostanie
przebadana akustyka naszego
pomieszczenia,
a wszystkie
przetworniki
w głośniku zostaną tak
ustawione, by współgrały
z przestrzenią,
w której słuchamy muzyki.

Aby to było możliwe, zupełnie przebudowano wnętrze głośnika. W środku
znajdziemy aż sześć przetworników.
Trzy średnio-niskotonowe (dwa 20 mm
i jeden pośrodku 22 mm), które są wspomagane trzema 10-centymetrowymi
wysokotonowymi. Play:5 może grać
jako samodzielny głośnik lub możemy
zaopatrzyć się w dwie sztuki i skonfigurować je tak, aby jeden grał jako
prawy, a drugi jako lewy. Do testów
używałem jednej sztuki, grającej jako
samodzielny zestaw. Przechodząc przez
proces konfiguracji głośnika, natrafimy
na możliwość przeprowadzenia dostrajania dźwięku Trueplay. Po jej urucho-
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mieniu nasz iPhone zamieni się w mikrofon,
muzyki z naszego iPhone’a, może to być radio
a z głośnika będą emitowane różne dźwięki.
internetowe z TuneIn. Może być to wreszNaszym zadaniem jest obejść całe pomieszcie dowolny system streamingowy: Spotify,
czenie, w którym używamy głośnika. W tracie
Deezer, Google Play Music czy wspomniany
tej procedury zostanie przebadana akustyka
na początku Apple Music. Specyfiką działania
naszego pomieszczenia, a wszystkie przeSonosa jest to, że po zainicjowaniu odtwarzatworniki w głośniku zostaną tak ustawione,
nia muzyki z internetowego radia lub systemu
by współgrały z przestrzenią,
streamingowego jest ona
w której słuchamy muzyki.
wysyłana nie do aplikacji
Jeśli
pierwszy
raz
stykacie
się
Czy to działa, wspomnę kilka
na telefonie i następnie do
akapitów dalej. Ciekawostką
głośnika, tylko bezpośredz systemem Sonos, to może
jest to, że funkcja Trueplay nie
nio do niego. W praktyce to
was zaskoczyć sposób obsługi
jest dostępna na Androidzie;
oznacza, że po uruchomieproducenci argumentują to
niu odtwarzania możemy
głośnika.
Mimo
że
ma
Wi-Fi
oraz
tym, że nigdy nie są pewni,
zamknąć aplikację, wyjść
jakiej jakości mikrofony
z domu, a muzyka i tak
ethernet, to jednak nie będzie
znajdą w smartfonach z tym
będzie odtwarzana.
działał jako głośnik AirPlay. Nie da
systemem.
Pierwsze testy muzyczne
się
go
też
podłączyć
za
pomocą
Jeśli pierwszy raz stykacie się
przeprowadziłem przed
z systemem Sonos, to może
zastosowaniem technoloBluetooh, czyli odtwarzanie
was zaskoczyć sposób obsługi
gii Trueplay. Głośnik grał
muzyki za pomocą systemowej
głośnika. Mimo że ma Wi-Fi
bardzo czysto i popraworaz ethernet, to jednak nie
nie. Nie było się do czego
aplikacji
nie
wchodzi
w
grę.
będzie działał jako głośnik
przyczepić. Potem wykoAirPlay. Nie da się go też
nałem dostrajanie Trueplay
podłączyć za pomocą Bluetoi jeszcze raz przetestooh, czyli odtwarzanie muzyki za pomocą
wałem jakość dźwięku. Bardzo wyraźnie
systemowej aplikacji nie wchodzi w grę.
słychać jej poprawę, najbardziej w dynamice.
Jedyna droga do uruchomienia odtwarzania
Pojawiło się to, czego początkowo brakowato dedykowana aplikacja Sonos, a sam głośnik
ło w dźwięku: precyzja tworząca dynamikę.
wpinamy do sieci za pomocą kabla ethernet,
Najlepiej, moim zdaniem, wypadają tony
Wi-Fi lub, jeśli już mamy instalację Sonos
wysoki i średnie. Wokale są perfekcyjne.
w domu, to za pomocą SonosNet. W apliBrakuje trochę głębi w tonach niskich oraz
kacji możemy wybrać źródło, które będzie
przestrzenności dźwięku. Jednak nie są to
odtwarzało muzykę. Może to być biblioteka
wady, które mogą negatywnie wpłynąć na
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odbiór muzyki – to raczej zwrócenie uwagi na najsłabsze elementy ogólnie
świetnego głośnika. Pamiętajmy też, że możemy dokupić drugi taki sami
i ustawić je w klasyczne stereo. Myślę, że wtedy oba wymieniony mankamenty
by zniknęły, ale cena 5000 złotych za taki zestaw – pojedynczy Play:5 kosztuje
2499 złotych – to już całkiem sporo.
Wsparcie Apple Music na Sonos to ważny krok, który z pewnością na dobre
wyjdzie obu firmom. Do tej pory posiadacze Sonosa wybierali inne serwisy, dla
których mieli wsparcie, na przykład Spotify, teraz mogą wybrać Apple Music.
Do tej pory użytkownicy Apple Music wybierali inne głośniki, bo nie mieli
nigdzie wsparcia dla tego systemu. Teraz Sonos z Apple Music doskonale się
uzupełniają, z korzyściami dla obu firm. Jeśli chodzi o sam głośnik Sonos Play:5
Gen 2, to firma wykonała ogromny skoku. Z systemowego głośnika systemu
strefowego nagle awansował on na półkę, na której możemy znaleźć głośniki
Bowers & Wilkins lub Bang & Olufsen. Broni się, nawet samodzielnie stojąc
w salonie i to zarówno dźwiękiem, jak i dizajnem. Gdy dodamy do niego siłę
całego systemu strefowego Sonos, to robi się z niego czarny koń.
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ZEPPELIN WIRELESS
NORBERT CAŁA

W ciągu ostatnich dziewięciu lat zmieniło się wszystko… no, prawie wszystko,
bo głośnik Bowers & Wilkins Zeppelin wyglądta prawie tak samo, jak kiedyś.
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Od czasu, gdy testowałem pierwszego Zeppelina, zmieniło się wszystko. Wtedy iPody były
jednym z najważniejszych produktów dla Apple, iPhone’y miały złącze 30 Pin, ja nie miałem
dziecka, które zaraz pójdzie do szkoły, nie miałem nawet żony, a Platforma Obywatelska właśnie obejmowała władzę. Zmieniło się wszystko… no, prawie wszystko, bo głośnik Bowers &
Wilkins Zeppelin wygląda prawie tak samo, jak wtedy.
W momencie premiery, w 2006 roku, Zeppelin tworzył nowy segment rynku. Mianowicie
genialnie grający głośnik o nieprzeciętnym dizajnie, przeznaczony do odtwarzania z urządzeń przenośnych – wtedy były to iPody i pierwsze generacje iPhone’ów. Lata uciekają,
w tym segmencie pojawiło się wiele doskonałych produktów, ale Zeppelin nadal pozostaje
klasą samą dla siebie. Poprzednie wersje miały charakterystyczny pałąk, na którym umieszczono złącze dokujące w formacie 30 Pin, a potem Lightning. To zaburzało prawie idealny
cylindryczny kształt głośnika. W najnowszym wydaniu, czyli Wireless, postanowiono coś
z tym zrobić i stworzyć produkt jeszcze bardziej minimalistyczny. Padło na wspomniały
pałąk, który skasowano. Teraz jest idealnie czysto. Od początku do końca głośnika mamy
tylko siatkę maskującą umieszczone pod spodem przetworniki. Oczywiście możemy wybrać
kolor głośnika, ale jest to wybór dokładnie taki, jaki otrzymali nabywcy pierwszych Fordów T,
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które sprzedawano w dowolnym kolorze pod warunkiem, że był
to kolor czarny. Głośnik oczywiście nie ma żadnego wyświetlacza, a jedynie pięć przycisków. Trzy z nich (głośniej, ciszej oraz
włącznik) umieszczono u góry tylnej części obudowy. Pamiętam,
że w pierwszym Zeppelinie była ona stalowa, wypolerowana na
wysoki połysk i miała otwory bassrefleksu. W tym jest zupełnie
inaczej. Tylna część jest matowo czarna i pozbawiona tych otworów. Pozostałe dwa przyciski, czyli włącznik parowania Bluetooth
oraz przełącznik na wejście AUX miniJack umieszczono w podstawce głośnika, która z przodu jest zakończona małym logo
producenta. Po prawej stronie logo znalazł się dotykowy przycisk odpowiedzialny za BT, a po lewej – za aktywację złącza AUX.
Na tył głośnika na podstawkę trafiły cztery złącza (zasilanie,
ethernet, AUX i serwisowe).
Pozbawienie Zeppelina złącza dokującego dobrze pokazuje
kierunek, w którym idzie branża muzyczna: wszystko ma się
odbywać bezprzewodowo. Znalazło to nawet odzwierciedlenie w nazwie głośnika, w końcu to Zeppelin Wireless. Zeppelin,
aż do tej generacji, był głośnikiem dość hermetycznie zamkniętym w świecie Apple. Muzyki mogliśmy słuchać, wykorzystując
złącze dokujące, które występuje tylko w produktach Apple,
lub bezprzewodową technologię AirPlay, również zarezerwowaną dla posiadaczy produktów Apple. Oczywiście, pojawiła
się furtka w postaci złącza AUX, ale nie oszukujmy się: nie po to
kupujemy Zeppelina, żeby podłączyć do niego Androida za złotówkę za pomocą kabla ze złączem miniJack za drugą złotówkę.
To po prostu nie pasuje do tego sprzętu. Co innego podłączyć
najnowszego Samsunga Galaxy
S6 za pomocą Bluetooth ze
wsparciem dla kodeka
aptX. Dzięki takiemu
połączeniu uzyskamy
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jakość dźwięku podobną jak w AirPlay oraz na płycie CD. Po prawie dziesięciu latach na
rynku Zeppelin otwiera się więc szeroko na urządzenia firm innych niż tylko Apple. To zresztą
jest widoczne nie tylko w wyposażeniu głośnika w Bluetooth. W tej wersji otrzymujemy też
wsparcie dla Spotify Connect, dzięki czemu za pomocą aplikacji Spotify możemy przekierować dźwięk z telefonu na Zeppelina i zapomnieć o telefonie. Nawet po wyjściu z domu
lub wyłączeniu aplikacji muzyka będzie cały czas grała przesyłana prosto z tego serwisu do
naszego urządzenia. Oczywiście, będzie to możliwe, jeśli podepniemy Zeppelina do sieci, a to
robi się za pomocą kabla ethernet lub przez Wi-Fi. Konfiguracja Wi-Fi jest swoją drogą bajecznie prosta i sprowadza się do kilku kliknięć w aplikacji. Na szczęście Bowers dodając obsługę
Bluetooth, nie usunął obsługi AirPlay. Niestety wielu producentów koncentruje się ostatnio
właśnie na Bluetooth i nie dodaje do swoich głośników AirPlay. Paradoksalnie więc o dobry
głośnik z AirPlay dzisiaj jest trudniej niż jeszcze kilka lat temu. Choć trzeba przyznać, że jak już
wspomniałem, różnice w jakości dźwięku między AirPlay a Bluetooth dzisiaj się zacierają.

Zeppelin Wireless to nie tylko facelifting wprowadzający jeszcze bardziej ascetyczny wygląd.
To również bardzo duże zmiany we wnętrzu. Zmiany, które mają sprawić, że będzie on grał
jeszcze lepiej. Ostatni raz Zeppelina miałem w domu dwa lata temu i, o ile dobrze pamiętam, bardzo trudno będzie poprawić jego brzmienie. Mamy tu dość małe gabaryty głośnika,
dość nietypowy kształt, projektanci mieli więc ograniczone pole manewru. Po raz kolejny
jednak dołożyli starań, by Zeppelin grał jeszcze lepiej. Zastosowano inny sposób mocowania
głośników wewnątrz obudowy, który powoduje, że mniej wibracji przenosi się na zewnątrz.
Zastosowano też nowy 150 mm głośnik basowy z bardzo dużym skokiem, dzięki czemu bas
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ma być jeszcze bardziej mięsisty. Głośnikowi basowemu towarzyszą dwa głośniki wysokotonowe z podwójnymi kopułkami oraz dwa przetworniki średniotonowe z zawieszeniem FST.
Konstrukcja głośników wywodzi się wprost z dużych kolumn tego producenta. Nowy jest
też wzmacniacz klasy D wywodzący się konstrukcją z audiofilskich konstrukcji oraz procesor
DSP. Zmieniła się też zasadniczo konstrukcja całego głośnika. Każdy poprzednik miał z tyłu
obudowy otwory bassreflex; w tej wersji jest to konstrukcja całkowicie zamknięta. To duża
zmiana, która z pewnością wpłynie na jakość dźwięku.
Gdy posłuchacie pierwszy raz Zeppelina, nie będziecie mogli uwierzyć, że taki stosunkowo
mały głośnik potrafi grać tak szeroko, głęboko i potężnie. Bass mimo zmian w budowie głośnika jest nadal taki, jaki w klasycznym Zeppelinie, mięsisty i bardzo ciepły. Góra dźwięku
jest bardzo precyzyjna i czytelna. Najlepszy jest zaś środek, jego dynamika, czystość i precyzja powoduje, że mamy wrażenie, że słuchamy klasycznego zestawu stereo z dwoma
szeroko rozstawionymi głośnikami. Zeppelin to głośnik bardzo wszechstronny, sprawdzi
się zarówno w muzyce klasycznej, jak i w hip-hopie. Zabrzmią na nim równie dobrze partie
grane na skrzypcach, jak i ostre gitarowe solówki. Wspomniałem już, że Zeppelina wyposażono w opcję Spotify Connect, w którym (w subskrypcji Premium) bitrate wynosi 320 Kb/s
i zastosowano kodek Ogg Vorbis. Zapewnia to przyzwoitą jakość muzyki, ale co lepsze głośniki potrafią ujawnić jej słabości. W przypadku Zeppelina Spotify gra bardzo dobrze, ewidentnie dostosowano procesor DSP do jakości streamingu z tego serwisu.
Napisałem, że muzycznie Zeppelin to bardzo wszechstronny głośnik, ale jego uniwersalność
to nie tylko dźwięk. Kupując Zeppelina, na pewno nie kupujemy jedynie głośnika. Kupujemy
element wyposażenia mieszkania, element jego wystroju w takim samym stopniu jak obraz,
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ozdobny kwietnik lub wazon. Tylko naprawdę dobrze zaprojektowane elementy wyposażenia mieszkania będą pasować do każdego wnętrza. Dokładnie tak jest w przypadku
Zeppelina. Nieważne czy wasze mieszkanie jest nowoczesną mieszanką mebli na wysoki
połysk i szkła, czy może bardziej przypomina wnętrze francuskiego pałacu. W każdym
z miejsc Zeppelin będzie wyglądał dobrze i pasował jak specjalnie zaprojektowany pod to
otoczenie. Nie musicie się też obawiać, że jego wygląd się zestarzeje. Przyjrzyjcie się mu jeszcze raz – jest przecież absolutnie ponadczasowy. Oczywiście można się przyczepić do ceny,
która wynosi 2999 złotych. To dużo, ale nowy iPhone jest droższy, a moim zdaniem Zeppelin
Wireless jest od niego lepszy.
Głośnika do testów użyczyła sieć salonów ze sprzętem audio – Top Hi-Fi & Video Design

norbertcala

Zeppelin Wireless
Dane techniczne:
• Pasmo przenoszenia: 44Hz – 28kHz
• Komunikacja: Wi–Fi, AirPlay Bluetooth
(aptX), wejście analogowe
• Wymiary (szer. x wys. x grub.):
660 x 188 x 183 mm
• Waga: 6,5 kg
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VIFA –VIFA
OSLO
– OSLO
JAROSŁAW CAŁA

Po raz kolejny w moim domu zawitała cząstka Skandynawii. Wszystko za sprawą
duńskiego producenta Vifa, który pojawił się już w naszym magazynie. Mimo że
korzenie firmy sięgają wczesnych lat trzydziestych dwudziestego wieku, to Vifa
na rynku głośników bezprzewodowych dopiero zaczyna pisać swoją historię.
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Wcześniej Duńczycy zajmowali się dostarczaniem swoich high-endowych przetworników
dla wielu znanych producentów kolumn głośnikowych. Trzeba zaznaczyć, że byli w tym więcej niż dobrzy. Dlatego swoje wieloletnie doświadczenie postanowili wykorzystać, wchodząc na rynek przenośnego audio. Konkurencja jest olbrzymia, ale tak dobrych produktów
nigdy nie jest za wiele.
Vifa zadebiutowała, wprowadzając linię głośników, które nazwane zostały tak, jak skandynawskie stolice (Copenhagen, Helsinki, Stockholm). Miałem już przyjemność „zwiedzać” stolicę i największe miasto Królestwa Danii, czyli Kopenhagę. Moje spostrzeżenia i opinie z tej
dźwiękowej podróży, mogliście przeczytaj na łamach iMagazine. Muszę przyznać, że trochę
się zakochałem w produkcie Copenhagen, dlatego nie mogłem doczekać się kolejnego spotkania z następnym skandynawskim miastem.

Tym razem Vifa zabrała mnie na wycieczkę

Tym razem Vifa zabrała mnie na wycieczkę po

po Oslo. Tak nazwany został najnowszy

Oslo. Tak nazwany został najnowszy głośnik

głośnik duńskiej firmy.

Oslo jest miastem większym od Kopenhagi,

duńskiej firmy. Dziwi mnie ten fakt, ponieważ
a same głośniki wręcz odwrotnie. Copenhagen
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to starszy brat Oslo, mocniejszy i większy.
Bracia wyglądają jak klony i praktycznie jedyną
różnicę widać tylko w wielkości. Tym bardziej że głośnik Oslo otrzymałem dokładnie
w tym samym kolorze, co Copenhagen. Trochę
szkoda, że tak się złożyło.
Bardzo szybko przypomniałem sobie, dlaczego Vifa tak mocno mnie zauroczyła
swoimi produktami. Ich podejście do szczegółów można zauważyć już w projektowaniu samego opakowania. Grafika na pudełku
i takie perełki, jak uwidoczniony materiał
maskownicy, który możemy dotknąć, to znak,
że producent dba o klienta. Im dalej zagłębiałem się w meandrach Oslo, tym piękniej. Niesamowicie wykonane płócienne
woreczki na przewody i głośnik mają nawet
wyszywane napisy „Oslo” i „Cables”. Nie spotkałem się jeszcze z tak świetnie wykonana
otoczką. Gdy poznawałem wszystkie akcesoria, czułem się jak dziecko w Legolandzie,
a Vifa nie przestawała mnie zaskakiwać. Do
tego stopnia postarali się mnie uwieść, że do
papierowych instrukcji dorzucili ich własne
pocztówki ze świetnej sesji zdjęciowej głośnika. Dizajnerskie zdjęcia śmiało mogłyby
znaleźć się w magazynie „Vogue”. Właśnie
takie podejście daje nam poczucie, że każda
wydana złotówka była świetną inwestycją.
Sam głośnik, który udało mi się wypakować
już po trzech godzina przyglądania się akcesoriom, robi równie dobre wrażenie, jak jego
otoczka. Już wcześniej wspominałem, jest
to pomniejszony klon opisywanego przeze
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mnie głośnika Copenhagen. Dlatego mógłbym śmiało użyć magicznych skrótów klawiszowych „CMD + C” oraz „CMD + V”, przez szacunek dla pracodawcy jednak tego nie zrobię. Coś
czuję, że nie wszyscy czytali mój poprzedni test, swoje spostrzeżenia spiszę więc raz jeszcze.
Oslo wygląda jak droga i niesamowicie oryginalna
torebka damska i w taki sposób prezentowana
jest na wspomnianych wcześniej pocztówkach. To
jeden z tych produktów, które zanim się uruchomi,
trzeba wnikliwie obejrzeć i podotykać. Chyba
że ktoś nie ma w sobie absolutnie nic z estety.
Skandynawskie podejście do projektowania rzeczy ładnych zobowiązuje, prawda? Od razu w oczy
rzuca się solidna rama, która nie tylko dobrze
wygląda, ale przede wszystkim ma sporo walorów użytkowych. Rama w górnej części służy jako
rączka, a poza tym świetnie stabilizuje konstruk-

Im dalej zagłębiałem się
w meandrach Oslo, tym
piękniej. Niesamowicie
wykonane płócienne woreczki
na przewody i głośnik mają
nawet wyszywane napisy „Oslo”
i „Cables”.

cję. Taki zabieg ma oczywiście wpływ na jakość
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dźwięku. Im mniej przenoszonych drgań, tym lepiej. W tej kwestii ważna jest też waga urządzenia, która, jak na niewielkie rozmiary, jest całkiem spora. 2,4 kilograma to raczej nadwaga,
ale w przypadku audio każda nadwaga jest zdrowa. Oprócz ramy praktycznie cały głośnik
jest pokryty specjalnym tekstylnym materiałem przygotowanym przez firmę Kvadrat.
Vifa swoje nowe dziecko sprzedaje w ciekawych kolorach, a dzięki temu każdy klient znajdzie coś do swojego wnętrza. Do wyboru mamy: Sunset Red, Sand Yellow, Ocean Blue, Ice
Blue, Anthracite Grey i Pebble Grey. Do minimalizmu zostaliśmy już przyzwyczajeni przez
skandynawskich producentów i w przypadku Oslo jest tak samo. Dwa fajnie wyszywane
na przedniej maskownicy przyciski służą do ustawienia głośności, a jeden w tylnej części
urządzenia uruchamia go i przełącza źródła. Z przodu pod materiałem znajduje się okrągła
dioda informująca nas o statusie, w jakim znajduje się głośnik. Oprócz tego złącze do ładowania baterii, która wystarczy nam na około 12 godzin i złącze jack, koniec. Nic więcej nam
nie potrzeba, tym bardziej że Vifa posiada rewelacyjną aplikację. Najbardziej podoba mi się
podejście do ustawień częstotliwości, a raczej ich brak. Vifa sama dobrze wie, jak ich produkt
ma brzmieć, dlatego użytkownik może tylko wybrać, w jakim miejscu ustawił swój głośnik.
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Możemy ustawić, że stoi na otwartej przestrzeni,
albo bliżej ściany i wtedy Oslo dostosowuje swoje
ustawienia. Świetna rzecz, która zaskoczyła mnie
swoim działaniem. Sam wygląd aplikacji to niezwykle proste, estetyczne i czytelne rozwiązania,
czyli tak jak lubię.
Oslo mimo niewielkiej konstrukcji kryje duży
potencjał, który akurat w budowie przetworników głośnikowych jest gigantyczny. W swojej
„torebce” o rozmiarach 18 x 9 cm Vifa zdołała
umieścić dwa 50 mm pełnozakresowe głośniki
z aluminiowymi membranami i neodymowymi
magnesami. Współpracują one z dwoma przetwornikami 65 mm niskotonowymi z płaskimi
membranami warstwowymi oraz dwoma pasywnymi radiatorami. Tak imponujący arsenał tłumaczy jakość i moc dźwięku wydobywającą się
z Oslo. Najbardziej zaskakuje wszechstronność,
nie ma gatunku muzycznego, z którym nie radzi
sobie ten głośnik. Wszystko za sprawą bardzo
dobrego wywarzenia poszczególnych częstotliwość – taki zabieg spowodował dostosowanie się
głośnika do specyfiki danego numeru. W numerach soulowych, gdzie na pierwszej scenie jest
mocny wokal i niskie tło, Oslo dokładnie te cechy
specjalnie eksponuje. Nie musimy nic zmieniać w ustawieniach, gdy poczujemy ochotę na
elektronikę. Wystarczy tylko puścić odpowiedni
numer, a głośnik całkowicie zmieni swoją cha-

Najbardziej zaskakuje wszechstronność,
nie ma gatunku muzycznego, z którym nie
radzi sobie ten głośnik.

rakterystykę. Nagle pasmo się wyostrza, dynamika również zmienia się nie do poznania, a góry
zaczynają odpowiednio dawać o sobie znać. Nie
wiem, jak to możliwe, ale mam wrażenie, że Oslo
wcale nie ustępują mocą od swojego większego
brata z Kopenhagi. Skala potencjometru wydaje
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się nie mieć końca. Największym plusem, który zostawiłem sobie na koniec, to naturalność,
z jaką gra Oslo. Niepotrzebne są fajerwerki, jeśli utwór jest dobrze nagrany, to wszystkie
jego smaczki zostaną przedstawione dokładnie tak, jak życzył sobie tego artysta. Oslo jest
jak multiinstrumentalista, wystarczy pokazać mu nuty, a on zagra na wszystkim, idealnie
odzwierciedlając napisaną muzykę.
Vifa kolejny raz trafiła do mojego serca. Swoim zaangażowaniem w projekt i dbałością
o klienta mogą śmiało uczyć bardziej doświadczone firmy. Nie mogę się już doczekać kolejnej muzycznej wycieczki po następnym skandynawskim mieście z moim ukochanym przewodnikiem, firmą Vifa.

calamuzyka

Vifa – Oslo
Dane techniczne:
• Pasmo przenoszenia: 55 Hz18 kHz przy +/-3 dB
• Przetworniki - Pełnozakresowe
2 x 50 mm - Niskotonowe 2 x
65 mm - 2 pasywne radiatory •
Połączenia: Bluetooth 4.0 aptX,
Aux 3,5 mm mini-jack, NFC
• Wymiary (S × W × G):
181 x 268 x 90 mm
• Waga: 2,4 kg
Cena: 1799PLN
Dostępny w TopHiFi.pl
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BEOLIT17
NORBERT CAŁA

Bang & Olufsen od jakiegoś czasu mocno promuje produkty przeznaczone
dla bardziej mobilnego odbiorcy. Sporo nowych słuchawek, przenośnych
głośników – w tym bezprzewodowych i działających na bateriach. W portfolio
takich głośników B&O miał trzy produkty. Głośnik A1 (moim zdaniem najlepszy
przenośny głośnik na świecie), A2 oraz największy – Beolit15. Niby Beolit15 ma
już kilka lat, ale jest głośnikiem kompletnym z niezaprzeczalną zaletą, jaką jest
fantastyczna jakość dźwięku.
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W tym roku firma postanowiła odświeżyć model Beolit15 i nazwała go Beolit17. Zmiana niewielka, ale jak popatrzycie na sam głośnik, to… nie zauważycie żadnej zmiany. Beolit15
i Beolit15, znaczy Beolit17, wyglądają identycznie, a wcześniej tak samo wyglądał Beolit12.
Czyli mamy głośnik, który od ponad pięciu lat wygląda tak samo, mimo że to już jego trzecia generacja. No, prawie tak samo, ale to różnica taka, jak różnica między bananem Chiquita
a każdym innym bananem.

W tym roku firma postanowiła odświeżyć
model Beolit15 i nazwała go Beolit17.

Mamy wiec kuferek wielkości trzech książek, który
możemy przenieść za pomocą dołączonego skórzanego paska. Mój brat, testując model Beolit15,
stwierdził, że wygląda jak kuferek na kosmetyki.

Zmiana niewielka, ale jak popatrzycie na

Nie wnikam, co on robi na co dzień; mnie bar-

sam głośnik, to… nie zauważycie żadnej

górnej części głośnika mamy wgłębienie pokryte

zmiany.

dziej przypomina nosidełko na sześciopak. Na
gumowym materiałem, w którym możemy położyć nasz telefon, by z niego puszczać muzykę.
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W tym samym wgłębieniu umieszczono pięć
przycisków: włącznik, przycisk parowania BT, głośniej, ciszej i jeszcze jeden, do którego wrócę
później. Materiały użyte do konstrukcji głośnika
są, jak przystało na Banga, idealne. Aluminiowa
siatka, dobrej jakości plastik i rączka z prawdziwej
skóry – choćbym chciał, nie mogę się do niczego
przyczepić. Beolit17 to dopracowany do perfekcji
design średniej wielkości przenośnego głośnika.
W tej chwili siedemnastkę można kupić w dwóch
kolorach – ciemnoszarym (stone gray) i jaśniutkoszarym (natural). Obie wersje są bardzo ładne,
a znając firmę, za kilka miesięcy pojawi się szersza
gama kolorów.
Skoro poprzednicy wyglądają prawie identycznie,
to po co się nimi zajmujemy? No właśnie, jest to
ALE. One smakują zupełnie inaczej. Beolit12 miał
jedną zasadniczą zaletę w porównaniu do Beolit15,
która jednocześnie była jego największą wadą.
Wiem, że to lekko zagmatwane, ale postaram się
szybko wyjaśnić. Beolit12 był bezprzewodowym
głośnikiem zasilanym bateryjnie, który mogliśmy
zabrać nad wodę i na piknik, głośnikiem, do którego muzykę mogliście przesłać za pomocą AirPlay.
Czego zaś brakuje nad jeziorem? Bardzo często
routera Wi-Fi. Trzeba więc było kombinować, robić
sieci Ad Hoc itp. Zanim uruchomiliśmy głośnik przy
ognisku, wszyscy byli już na tyle weseli, że muzyka

Beolit17 to dopracowany do perfekcji
design średniej wielkości przenośnego
głośnika.
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w tańcu im nie przeszkadzała. W Beolit15 uniknięto tej wady i zamiast AirPlay pojawił się
Bluetooth, który jest oczywiście dużo bardziej popularny i łatwiejszy w obsłudze na zewnątrz.
Zmiany między Beolit15 a Beolit17 są jeszcze mniejsze, ale idą z duchem czasu.
W Beolit15 mieliśmy Bluetooth 4.0, w Beolit17 mamy Bluetooth 4.2. W Beolit15 mieliśmy
specjalny pojemnik na kabel zasilający, w Beolit17 mamy jedno złącze USB-C, a głośnik
możemy naładować ładowarką do MacBooka lub ładowarką samochodową, lub ładowarką
od naszego najnowszego Huaweia, lub jakąkolwiek inną. Bateria w głośniku pozostała
taka sama i ma pojemność 2200 mAh, ale za to ładuje się zdecydowanie szybciej – tylko
2,5 godziny do pełnego naładowania. To pozwala na 24 godziny grania lub naładowanie
naszego telefonu. Jako że głośnik jest wyposażony w złącze USB-C, to jeśli podłączymy
do niego iPhone’a zamiast ładowarkę, to smartfon zacznie się ładować, bo to złącze działa
w dwie strony. Dodano też specjalny przycisk, do którego obiecałem wrócić. Nazywa się
Connect i jego działanie możemy definiować z aplikacji. Można wybrać kilka opcji, jak play/
stop, ostatnia słuchana piosenka lub zmiana ustawienia equalizera.
Warto się na chwilę zatrzymać przy ustawieniach equalizera, bo w aplikacji są w bardzo ciekawy sposób rozwiązane. Mamy kropkę, którą przemieszczamy między czterema
polami nazwanymi Warm, Excited, Relaxed i Bright. Przesunięcie kropki w konkretnie miejsce daje nam zupełnie inny odbiór muzyki. Jest to możliwe dzięki temu, że Beolit17 jest
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wyposażony w przetworniki, których ilości nie
powstydziłaby się niejedna wielka domowa
kolumna głośnikowa:
• 2 x 35 watts Class D for bass and treble (2 x 120
watts peak power),
• 1 x 5.5" long-stroke Full- Range Driver,
• 2 x 4" Passive Bass Radiators,
• 3 x 1,5" Mid-Tweeters.
A gdy mamy dwa Belolity17, to możemy spiąć je
tak, że jeden jest lewym, a drugim prawym głośnikiem. Cięgle zaś musimy pamiętać o tym, że
to głośnik przenośny, mogący grać 24 godziny
na baterii.
Podobnie jak w poprzedniku, tak i w tym
modelu zastosowano technologię Tru360, czyli
dźwięk rozchodzi się dookoła naszego głośnika. Znaczy to tyle, że możemy go postawić
w ogródku w dowolnym miejscu i cieszyć się
muzyką, bez przejmowania się o jego ustawienie. „Cieszyć się” nie jest tu eufemizmem, ten
głośnik wydaje z siebie dźwięki, które po prostu
cieszą ucho. Pewnie osoby o bardziej wyrafinowanym guście muzycznym znalazłyby dużo
wad dźwięku, ale powtarzam to znowu: to głośnik przenośny, zasilany bateryjnie. Możemy
go zabrać na ognisko, do domu, na działkę lub
na łódkę. Możemy przy nim zrobić dowolną
imprezę plenerową i na pewno nie zabraknie
mu mocy, aby ją nagłośnić.
Nie przetestowałem wszystkich podobnych
konstrukcji na świecie, ale jeśli miałbym stawiać
swoje pieniądze (2199 złotych) na jakiś głośnik
tego typu, to jestem przekonany, że lepszego
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nie ma. Miałem przyjemność być na kilku gril-

W Beolit17 mamy jedno złącze USB-C, a

lach, na których poprzednik, czyli piętnastka,

głośnik możemy naładować ładowarką do

nie wiem, czy siedemnastka gra lepiej, wydaje

zapewniała dźwięk i się nie zawiodłem. Sam

MacBooka lub ładowarką samochodową,

mi się, że tak, choć może być to tylko subiek-

lub ładowarką od naszego najnowszego

wystarczy, aby był to najlepiej grający przenośny

Huaweia, lub jakąkolwiek inną.

tywne wrażenie. Na pewno nie gra gorzej, a to
głośnik.
Ocena iMagazine

norbertcala
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BEOPLAY M5
NORBERT CAŁA

Bardzo lubię podejście niektórych firm do dziennikarzy, z którymi współpracują
od jakiegoś czasu. Na początku grudnia 2016 roku dostałem do testów głośnik
Beoplay M5, który swoją premierę miał 5 stycznia 2017 roku. Poproszono mnie,
abym nie wysłał jego zdjęć w świat i tyle. Nikt nie kazał mi podpisać NDA. Bacznie
przeglądałem internet na początku stycznia i zdjęć M5 nie dało się znaleźć.
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Głośnik zaś kontynuuje linię zapoczątkowaną przez Beoplay A9, a potem Beoplay A6. Czyli
ma wykończenie materiałowe. Jest przy tym najmniejszym głośnikiem z tej linii i kosztuje
najmniej. Jak na produkt Bang & Olufsen jest po prostu tani. 2699 złotych, czyli tyle, ile
podobne konstrukcje innych producentów. M5 jednak na starcie i wygrywa, i przegrywa, i to
w każdym przypadku marką. Oczywiście po sprzęcie Bang & Olufsen, tak jak i po sprzęcie
Apple, oczekujemy więcej, poprzeczka jest więc

Od góry głośnik jest przykryty aluminiową
płytą, która jest jedynym elementem
sterującym. Aluminium jest wypiaskowane
i anodowane, i niestety na pierwszy rzut
oka jednak przypomina plastik.

od razu wyżej. Nikt takiemu produktowi nie
wybaczy wpadki. Z drugiej strony przy tej cenie
nie można oczekiwać jakości z głośników tej
firmy, które potrafią kosztować sto razy więcej.
Do projektowania głośnika zaproszono wielokrotnie nagradzaną projektantkę Cecile Manz.
Uważana jest za jedną z wiodących duńskich
projektantów przemysłowych swojego pokolenia. Wygrała nagrodę „Danish Crown Prince
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Couple’s Culture Award” za wkład w design.
Specjalizuje się przede wszystkim w meblach,
a jej stół Mikado został dołączony do kolekcji
MOMA (nowojorskie Museum of Modern Art).
Dla Bang & Olufsen zaprojektowała już Beoplay
A2, Beolit 15 oraz mój ulubiony Beoplay A1.
Beoplay M5 to głośnik 360 stopni. Jego bryła
to walec wielkości pięciolitrowej butelki, który
gra w każdym z kierunków. Oczywiście firma
postawiła na najlepsze materiały. Pokryty jest
najwyższej jakości transparentną akustycznie
tkaniną z domieszką wełny, wyprodukowaną
przez duńskiego producenta – firmę Kvadrat.
Jak już przyzwyczaił nas w ostatnich czasach
Bang, wełniana osłonka może być w łatwy sposób podmieniona tak, aby pasowała do naszego
wnętrza. Aktualnie możemy nabyć wersję
w naturalnym jasnoszarym kolorze lub w zdecydowanie ciemniejszym szarym. Wersja ciemniejsza jest moim zdaniem o wiele ładniejsza
i cieplejsza, będzie przy tym pasowała lepiej do
większości wnętrz. Pewnie wkrótce pojawią się
inne warianty.
Od góry głośnik jest przykryty aluminiową
płytą, która jest jedynym elementem sterującym. Aluminium jest wypiaskowane
i anodowane, i niestety na pierwszy rzut oka
przypomina plastik. W sumie na drugi rzut oka
też przypomina plastik, a nawet przypomina go
w dotyku Chyba właśnie jedynie do wyglądu
tego elementu mogę się przyczepić. Choć jego
działanie jest już zdecydowanie inne niż wygląd.
Jest po prostu perfekcyjne.
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Płyta pozwala na sterowanie natężeniem
dźwięku przez obrót o 15 procent w każdym kierunku. Po przekręceniu płyty powraca ona na
swoje neutralne położenie w dość powolnym
i bardzo równym ruchu. Podobno inżynierowie
przez kilka miesięcy szukali odpowiednio lepkiego oleju, który w mechanizmie obracania
będzie powodował odpowiedni opór dający
właśnie takie idealne tempo powrotu płyty sterującej na swoją pozycję. Płyta, oprócz obracania, rozpoznaje też naciśnięcie, które zatrzyma
bądź wznowi muzykę, a jak mamy w domu więcej sprzętu grającego od B&O, przyłączy nas do
systemu multiroom.
Tak gładko przeszliśmy od designu do możliwości em-piątki. Te są naprawdę ogromne.
Oczywiście, to głośnik bezprzewodowy, a możliwości wpięcia go naszej sieci i do naszych
sprzętów jest bardzo dużo. Głośnika możemy
używać przy pomocy Bluetooth, ale lepiej wpiąć
go do sieci. Tu możliwości są dwie, możemy to
zrobić za pomocą gniazda ethernet lub Wi-Fi.
Warto zatrzymać się przy tym drugim sposobie, bo Bang & Olufsen robi to najbardziej
applowo, jak tylko się da. Gdy uruchomimy głośnik niepodpięty do żadnej sieci, a następnie

171

GŁOŚNIKI

Beoplay M5

wjedziemy do menu Wi-Fi w naszym iPhonie, pojawi się opcja „Skonfiguruj nowy głośnik
AirPlay”. Wybieramy wtedy nasz głośnik i twierdząco odpowiadamy na pytanie o podłączenie do sieci. KONIEC. Prościej i bardziej applowo już się nie da. Gdy już głośnik będzie
podłączony do Wi-Fi, możliwości odtwarzania mamy co niemiara. Po pierwsze oczywiście
AirPlay, po drugie Spotify Connect, po trzecie Google Cast i po czwarte system Multiroom
od Banga. Brakuje na tej liście jedynie wsparcia dla Apple Music - pewnie tego długo nie
będzie i w większości przypadków zastąpi je AirPlay, ale niesmak pozostał. Gdy już nasz głośnik będzie podpięty do sieci warto go posłuchać, a na początek wsłuchać się w słowa jego
projektantki Cecille Manz:
„Projekt Beoplay M5 jest zainspirowanym tym, w jaki sposób ludzie wykorzystują dźwięk
w ich codziennym życiu – jako naturalny punkt centralny dla swojej rodziny. Kształt sygnalizuje, że dźwięk jest odtwarzany pod każdym kątem i że wizualnie może wpasować się bądź
wyróżniać w naszym domu, w zależności od indywidualnych preferencji.”

Głośnik o kształcie walca ma tak rozmieszczone przetworniki, czyli trzy głośniki wysokotonowe, pełnozakresowy średniotonowy, skierowany do przodu oraz pięciocalowy, żeby
grał w każdym kierunku. To ukłon w stronę użytkownika, który może go po prostu postawić i nie martwić się, jak względem niego jest usytuowany. Powinien zawsze grać tak samo.
Choć w aplikacji sterującej jego pracą mamy możliwość wyboru jednego z trzech ustawień:
pośrodku, w rogu lub przy ścianie pomieszczenia. Moje testy nie wykazały ogromnych

172

GŁOŚNIKI

Beoplay M5

zmian przy wybraniu któregoś z trybów. Według B & O powinniśmy uzyskać w tym głośniku
stereo, wykorzystując tylko jeden element grający, wszytko dzięki temu, że mając tak dużo
przetworników w jednym głośniku, można sterować kierunkiem wiązki dźwięku i jej szerokością. Firma zapewnia, że jest to uproszczona wersja opatentowanej technologii audio,
którą wykorzystuje w swoim prestiżowym głośniku BeoLab 90.
Słuchałem BeoLab 90 i M5 tak nie gra, ale jest sto razy tańszy, więc w sumie się nie dziwię.
Najbardziej w tym absurdalnym porównaniu do BeoLab 90 brakuje mu MOCY. Nie mogę
przyczepić się do brzmienia, jest typowe dla firmy. Dość zimne z powodu metalicznych
tonów wysokich. Mamy jednak też dynamiczny środek i ocieplający dół. Jeśli nie gramy bardzo głośno, czyli nie próbujemy przy M5 robić wielkiej imprezy w 120-metrowym salonie, to
wszystko jest OK. Niestety pokusa „Mam głośnik od Banga” często nas zwodzi i przy próbie
nagłośnienia dużej imprezy polegniemy. Wtedy BeoLab 90 sprawdzi się lepiej.
Beoplay M5 to kolejny mały, fajny, stosunkowo niedrogi głośnik od Bang & Olufsen. Jestem
cały czas pod wrażeniem, jak ta firma radzi sobie na rynku małych, bezprzewodowych systemów grających. Rynku, który pięć lat temu był dla niej zupełnie nieznany. M5 to kolejny
sprzał w 10!

Ocena iMagazine:

norbertcala
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DALI KATCH
JAROSŁAW CAŁA

Jeśli policzylibyśmy wszystkie testy urządzeń audio, jakie mieliśmy przyjemność wykonać,
stawiam wszystko, co mam, na to, że znacząca większość pochodziła z krajów skandynawskich.
Przewaga jest miażdżąca i nikogo to nie może dziwić. Po pierwsze wyjątkowe wzornictwo,
po drugie bogate doświadczenie, a po trzecie technologia przetworników głośnikowych. Trzy
najważniejsze cechy, dzięki którym można stworzyć głośnik idealny.
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Przy tej masie pytań, która
trafia do naszej redakcji o

Dali Katch

Pisałem już kiedyś o tym, że powoli zaczynam rozumieć wszystkie języki skandynawskie. Aktualizując swoje CV, w umiejętnościach planuję wpisać czytanie po duńsku. Jeśli policzylibyśmy
wszystkie testy urządzeń audio, które mieliśmy przyjemność

bezprzewodowy głośnik, który

wykonać, stawiam wszystko, co mam, na to, że znacząca więk-

możemy polecić, Dali nie

miażdżąca i nikogo to nie może dziwić. Po pierwsze wyjątkowe

ułatwia nam zadania. Nasza

szość pochodziła z krajów skandynawskich. Przewaga jest
wzornictwo, po drugie bogate doświadczenie, a po trzecie technologia przetworników głośnikowych. Trzy najważniejsze cechy,

lista najlepszych tego typu

dzięki którym można stworzyć głośnik idealny. Na naszych

produktów poszerzyła się

pochodziła właśnie z Północy. Nawet nie będę próbował wymie-

właśnie o kolejną pozycję.

łamach takich głośników było już mnóstwo, z których większość
niać wszystkich producentów z tamtych stron, którzy przewinęli się przez iMagazine. Jak się okazuje, ta studnia nie ma dna
i jestem pewny, że przed nami jeszcze wiele wspaniałych testów.

Przykładem jest kolejny świetny skandynawski producent, który debiutuje na łamach naszego
magazynu. Jednak żaden z niego nowicjusz, a raczej zaprawiony w bojach weteran, który po
prostu rozszerza swoją ofertę. Duńska firma Dali swoją przygodę ze światem audio zaczęła
w 1983 roku, a jej specjalnością są kolumny głośnikowe. Dlatego do tej pory nie do końca była
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w targecie iMaga. Teraz ta sytuacja uległa zmianie, ponieważ Dali jest kolejnym producentem,
który swoje wieloletnie doświadczenie postanowił „skompresować” i umieścić w małych, bezprzewodowych głośnikach. W ten sposób powstała nowa gałąź sprzedaży Dali, a do nas trafił
owoc ich prac w postaci flagowego modelu Katch. Wcześniej firma zgarnęła kilka prestiżowych nagród za bardzo udaną, pierwszą bezprzewodową konstrukcję, model Kubik. Premiera
nowego głośnika Katch odbyła się na tegorocznej edycji targów IFA i to wydarzenie było najważniejszym punktem stoiska Dali. Widać, jak bardzo producentowi zależy na nowej grupie
klientów. Cóż, takie czasy.

Na wstępie od razu napiszę, że cały produkt od początku do końca jest dokładnie tym, czego
można spodziewać się po skandynawskich standardach. Już samo pudełko nie jest zwykłym,
szarym kartonem, których cała masa zalega na sklepowych pułkach. Wiadomo, że na tym
poziomie ważne jest to pierwsze wrażenie. Czarne, fajnie przemyślane opakowanie zachęca
do dalszego flirtu, jak piękny uśmiech i błysk w oku osoby, z którą się witamy. Dodatkowo
głośnik jest sprzedawany z praktycznym woreczkiem uszytym z mikrofibry. Wybór takiego
kształtu i materiałów jest idealnym rozwiązaniem. Często producenci na siłę starają się używać specjalnej, wyselekcjonowanej skóry, która nie spełnia podstawowej funkcji, czyli wygody.

176

GŁOŚNIKI

Dali Katch

Pokrowiec Dali może być przykładem dla innych,
jak można zrobić coś niezwykle prostego, ale niebywale praktycznego. Katch należy do tych urządzeń, których już samo rozpakowywanie sprawia
dużo radości. Nie ma mowy o rozrywaniu jakichś
foli ochronnych i beznamiętnego podłączenia. To
jest proces, wszystkiemu przyglądasz się dokładnie, dotykasz i zachwycasz detalami. Dopiero po
dłuższym czasie w ogóle myślisz o jego uruchomieniu. W ten sposób odróżniamy tę najwyższa
półkę, do której należy dziecko Dali.
Nie będę ukrywał, że konstrukcja tego głośnika
przypomina równie udany model konkurencji.
Jestem przekonany, że spora większość z Was wie,
o czym mówię. No cóż, ta skandynawska szkoła
dizajnu. Kto wie, być może tych dwóch twórców
siedziało w jednej ławce i tak właśnie wyszło. Nie
oceniam, ważne, że to wyśmienita szkoła i absolut-
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nie udana konstrukcja. Katch ma w sobie wszystko, co powinien mieć idealny głośnik przenośny. Trzymając ten nieco ponad kilogram w ręku, mamy wrażenie, że nasz zakup jest w stanie
przeżyć nawet nasze dzieci albo bliskie spotkanie z nimi. Niezwykle solidna, ekstrudowana,
aluminiowa podstawa łączy się z kompozytowymi frontami, które są elastyczne, ale przy
tym bardzo trwałe. Niewątpliwie największą uwagę w całej konstrukcji przykuwa skórzany
pasek, który jest twarzą tego projektu. Moją ulubioną częścią głośnika jest sam sposób jego
montażu. Pasek zamocowany jest na szynie i wysuwa się z obudowy, a jego dopracowanie
powala. Bardzo prosty system, ale w detalach genialny. Uwaga, zabawa paskiem może grozić
utratą sporej ilości czasu. Górna część to klasyczne i minimalistyczne centrum dowodzenia.
Centralnym punktem jest włącznik otoczony diodowym, przemyślanym kółkiem, które w fajny
wizualny sposób przekazuje nam wszystkie potrzebne informację. Jeśli chodzi o złącza, to
sytuacja jest analogicznie minimalistyczna. Jack 3,5 mm oraz USB – to wszystko, czego nam
potrzeba. Tajemnice skrywa USB, które standardowo może posłużyć do naładowania naszych
mobilnych urządzeń, ale również możemy w nie wpiąć Chromecast, co uczyni go głośnikiem
sieciowym. Niestety, takowego nie dostałem, funkcja więc nie została przetestowana.

Sporo dynamiki i przestrzeni, a górne
partie to swego rodzaju mistrzostwo
świata. Niech Was nie zwiodą te

Wszystko po skandynawsku, czyli prosto do granic
możliwości. Dali przygotował trzy ciekawe wersje
kolorystyczne: Cloud Grey, Dark Shadow i Green
Moss. Możecie być spokojni, każda z nich powoduje zaciekawienie na twarzach osób choć trochę

rozmiary, Katch ma w sobie dużą dawkę

doceniających sztukę. Ta piękna i dobrze wykonana

mocy uderzeniowej.

dla dźwięku, jaki się z niej wydobywa. Wnętrze gło-

konstrukcja ma również walory czysto techniczne
śnika to wynik burzy mózgów inżynierów Dali, którzy wiedzą o budowie przetworników dosyć dużo.

Kluczem do sukcesu jest wydobycie z tak małej obudowy potencjału świetnego wzmacniacza
cyfrowego klasy D połączonego z rewelacyjnymi przetwornikami. Odpowiednie umieszczenie
przetworników, spowodowało, że Katch gra rewelacyjnie niezależnie od umiejscowienia. Przy
czym należy pamiętać, że w środku znalazł się jeszcze rewelacyjny akumulator 2.600 mAh ładowany w ciągu dwóch godzin i umożliwiający granie do 24 godzin. Niesamowite, na co pozwala
w tych czasach technologia.
Urządzenie zostało tak zaprojektowane, że nie ma przodu ani tyłu, dźwięk rozprzestrzenia się
z każdej strony. 2 x 18 watów dwóch 21-milimetrowych tweeterów i dwóch 3,5-calowych aluminiowych wooferów potrafi zdziałać cuda. Żeby się o tym przekonać, wystarczy połączyć głośnik
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za pośrednictwem Bluetootha. Zazwyczaj wychwalam najprostsze rozwiązania i zdecydowanie nie jestem fanem zbytniego ingerowania we wszelkiego rodzaju equalizery. Uważam, że to,
w jaki sposób głośnik został ustawiony przez producenta, jest najlepszą opcją. W tym przypadku
jest jednak trochę inaczej i niestety nie jestem w pełni usatysfakcjonowany. Do Dali Katch nie ma
żadnej specjalnej aplikacji, a jedyne, co możemy zrobić z dźwiękiem, to wybrać przycisk na obudowie, który umożliwia selekcję dwóch ustawień. Jedno z nich to „Clean” – jak nazwa wskazuje,
jest czyste, ale pytanie brzmi, czy nie za czyste? Katch jest głośnikiem skierowanym do młodych
aktywnych klientów, którzy lubią emocję, a przy tej funkcji jest ich za mało. Oczywiście jest wyjście z tej sytuacji, czyli druga opcja dźwięku, „Warm”. Chyba nie muszę tłumaczyć, co to oznacza.
Jasne, po przełączeniu na te ustawienia otrzymujemy dawkę tych emocji, ale niskie pasma są
zbyt mocno wyeksponowane i głośnik traci na środku i świetnej górze. Mam wrażenie, że jeśli
Dali otworzyłby się trochę bardziej i dało mi dosłownie musnąć dwa słupki częstotliwości, to byłbym w muzycznym niebie.
Zacząłem od czepiania się, ale fakt jest taki, że Katch po raz kolejny udowadnia, że to absolutny top of the top swojej klasy. Za każdym razem, kiedy tak mała konstrukcja gra tak dobrze,
zastanawiam się, jak to możliwe? Sporo dynamiki i przestrzeni, a górne partie to swego rodzaju
mistrzostwo świata. Niech Was nie zwiodą te rozmiary, Katch ma w sobie dużą dawkę mocy uderzeniowej. Bardzo kusząca jest możliwość sparowania dwóch sztuk i uzyskania z nich zestawu
stereo, strasznie żałuję, że nie miałem możliwości posłuchania takiego duetu. Przy tej masie
pytań, która trafia do naszej redakcji o bezprzewodowy głośnik, który możemy polecić, Dali
nie ułatwia nam zadania. Nasza lista najlepszych tego typu produktów poszerzyła się właśnie
o kolejną pozycję.

calamuzyka

Dali – Katch
Cena: 1 799 PLN
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BEOPLAY A1
NORBERT CAŁA

A1 – Oszukać fizykę
180

GŁOŚNIKI

Beoplay A1

Przez wiele lat wmawiano nam, że fizyki nie da się oszukać i żeby dobrze grać, głośnik musi
być wielki. Czasy się jednak zmieniają, rakiety Muska lądują pionowo na pływających platformach, czyli fizykę da się oszukać. Pewnie dlatego od jakiegoś czasu trafiają do mnie małe,
ultraprzenośne głośniki, które grają zadziwiająco dobrze.
Tym razem kilka dni przed światową premierą trafił do mnie

Czasy się jednak zmieniają,

najmniejszy głośnik od Bang & Olufsen, czyli Beoplay A1.
Duńczycy mają ostatnio dobrą rękę do przenośnych głośni-

rakiety Muska lądują pionowo

ków. Nie dalej niż kilka miesięcy temu testowałem ich znako-

na pływających platformach,

jeszcze mniejszy i zupełnie inny w formie.

czyli fizykę da się oszukać.

mity głośnik A2 i nie wyobrażałem sobie nic lepszego. A1 jest

A2 jest dystyngowany, przypomina elegancką damską
torebkę. Pasuje doskonale na „salony”. A1, choć wyszedł spod
ręki tej samej projektantki Cecilie Manz, jest zupełnie inny.
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Występuje na razie w dwóch kolorach – zielonym i srebrnym. Jest
okrągły, ma średnicę płyty CD,
mieści się w dłoni, a jego kształt
i skórzany rzemyk do przenoszenia zdają się krzyczeć „Zabierz
mnie na piknik, połóż mnie obok
basenu, powieś mnie na kierownicy roweru”. Wszystko to
możesz z nim zrobić, jest bowiem
odporny na kurz i zachlapania
wodą, a brak jakichkolwiek wystających przycisków jeszcze bardziej
ogranicza możliwość uszkodzenia.
Jeśli upadnie, to najwyżej aluminiowa maskownica się wygnie,
a ona akurat jest wymienna.
Pod maskownicą znajdziemy
głośnik średniotonowy z aluminiową membraną i wysokotonowego tweetera 3/4“ z jedwabną
kopułką. Oba głośniki są napędzane wzmacniaczem w klasie
D o mocy 2 x 30 W. Ciekawostką
jest zastosowana technologia
Adaptive Power Management,
która umożliwia wydobycie
dokładnie takiej ilości mocy, jaka
niezbędna jest wzmacniaczom
– tylko wtedy, gdy jej potrzebują.
Dzięki temu, mimo stałej mocy
2 x 30 W, wzmacniacz potrafi
w peeku wygenerować aż 2 x 140
W. A1 wyposażono też w procesor DSP z zaawansowaną filtracją
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charakterystyki przetwarzania, dzięki której
jest w stanie stworzyć przestronną, 360-stopniową scenę muzyczną, dostarczając słuchaczom tak samo dobrych wrażeń, gdziekolwiek
się znajdują względem głośnika. Jeśli zaś
pokusimy się o zakup dwóch głośników A1,
to dzięki aplikacji BeoPlay będziemy mogli je
sparować w trybie stereo, czyli jeden będzie
grał jako lewy, a drugi jako prawy. Takiej konfiguracji dokonujemy w dedykowanej aplikacji,
ale przenosi ona swoje ustawienia na cały system w iPhone i każda aplikacja odtwarzająca
muzykę skorzysta z tego ustawienia.
Elementy sterujące umieszczono na gumowej
podstawie; znajdziemy tam oprócz przycisku
włącznika, parowania Bluetooth i sterowania
głośnością także przycisk Connect. Po jego
naciśnięciu głośnik połączy się do ostatnio
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używanego urządzenia i zacznie odtwarzać ostatnio odtwarzany utwór. Dzięki Bluetooth
4.2 naszą A1 możemy oczywiście sparować z kilkoma odtwarzaczami, a jeśli chcemy słuchać
muzyki z klasycznego iPoda, możemy podłączyć go kablem mini Jack. Ostatni przycisk oznaczony ikoną mikrofonu służy do odbierania połączeń telefonicznych, gdyż przez głośnik
można prowadzić rozmowy w trymie głośnomówiącym. Opatentowany projekt oprawki
przy spodniej krawędzi głośnika zapewnia pracę mikrofonu w promieniu 360 stopni.
Lekkiego zaskoczenia doznamy w momencie, gdy będziemy chcieli naładować 2200 mAh
litowo-jonowy akumulator. BeoPlay, odmiennie od każdego szanującego się głośnika BT,
nie ma złącza micro USB. Tu mamy USB-C. Ładowanie jest więc proste, wystarczy odłączyć
kabel od naszego MacBooka 12” i wpiąć do A1! To dość odważne rozwiązanie i duży kredyt
zaufania do lansowanego przez Apple standardu. Razem z głośnikiem dostaniemy kabel
USB-C <–> USB, Apple za taki kabel chce od nasz ponad 100 złotych, czyli na dzień dobry
dostajemy 10% rabatu. To nie jedyny ukłon w stronę Apple: gdy A1 podłączymy z urządzeniem z iOS, dostaniemy systemowy podgląd w stan naładowania baterii. W pełni naładowana powinna nam zapewnić około 24 godzin grania. Moje kilkudniowe testy to w sumie
z nawiązką potwierdzają.

Jego kształt i skórzany rzemyk do
przenoszenia zdają się krzyczeć
„Zabierz mnie na piknik, połóż
mnie obok basenu, powieś mnie
na kierownicy roweru”.
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Przejdźmy jednak do dźwięku i wróćmy do łamania fizyki. Wyobraź sobie głośnik, który mieści się w dłoni, a gra lepiej niż wiele „miniwież”. A1 właśnie taki jest. Tony wysokie są perfekcyjne, środek czytelny i tak dynamiczny, że przy ślepym teście większość osób stawiała na
dużo większą konstrukcję. Oczywiście, najmniej spektakularnie jest w dole. Przy czym wcale
nie jest źle, cała masa konkurencji chciałaby grać tak mięsisty bas z wiele większych konstrukcji. Gdy sparujemy dwie A1 ze sobą, dostaniemy wszystko to, o czym napisałem, ale dwa
razy lepiej.

Muzyki nie da się w prosty sposób zamknąć w słowach, niesie bowiem zbyt dużo emocji.
Bardzo często te emocje generowane są przez urządzenie, z którego jej słuchamy. Czasem głośnik, słuchawki lub odtwarzacz nie muszą wcale grać najlepiej, ale ich brzmienie, forma wykonania, niesie tak dużo dobrych emocji, że chce się z niego słuchać muzyki. A1 gra doskonale,
plus właśnie ma to „coś”. Chce się go zabrać ze sobą, włączyć i słuchać, słuchać, słuchać. Ta
unikalna cecha, w tym głośniku jest wyniesiona pod niebo. Nie wyobrażam sobie, jakbym nie
mógł go zabrać ze sobą, to najlepszy przenośny głośnik, który testowałem! Najlepszy!
Cena: około 1000 zł
Ocena iMagazine:

norbertcala
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SKULLCANDY BARRICADE
PAWEŁ HAĆ

Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać sprzęt, który ją nam uprzyjemni. Im
mniej rzeczy w plecaku, tym lepiej, dlatego też dobrze, jeśli jedno urządzenie będzie
pełniło kilka funkcji. Tak się składa, że Barricade dokładnie takim sprzętem jest.
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Kilka miesięcy temu wyruszyłem na weekend z Barricade Mini. Niewielki głośnik od
Skullcandy dawał sobie świetnie radę dzięki wytrzymałej baterii i dużej (jak na jego gabaryty) głośności. Nie bez znaczenia była też odporność na wilgoć, która pozwalała mi przenosić go nawet w lekkim deszczu bez zabezpieczenia, bez obaw przy tym, że nagle przestanie
działać. Teraz korzystam z jego większej wersji, nazwanej po prostu Barricade. Na pierwszy
rzut oka zmieniło się niewiele – wzornictwo jest dokładnie takie samo, a materiały podobne.
Osłona głośnika jest solidniejsza, zrobiono ją z metalu, a cała konstrukcja waży odrobinę
więcej (ale wciąż niewiele). Mamy więc

W przypadku Barricade udało się połączyć dwie

gruby, lekko chropowaty plastik z tyłu,

rzeczy: głośnik oraz powerbank.

gładką gumą, gumowe są też przyciski,

obudowa jest natomiast pokryta bardzo
mające bardzo wyraźny skok (wyjątkiem
jest zlokalizowany na krawędzi włącznik, który przy dłuższym przytrzymaniu
potrafi przestać kontaktować). Z boku
wystaje nylonowy pasek do zaczepienia głośnika, w tej okolicy znajdują się
też przykryte zaślepką porty do wszystkiego, od ładowania po podłączenie
mini Jacka. Zabezpieczenie to, a także
pozostałe elementy uszczelniające konstrukcję, pozwoliło uzyskać stopień
ochrony IPX7 odpowiadający zanurzeniu
urządzenia na chwilę w wodzie.
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Wspominałem, że od urządzenia „wycieczkowego” oczekuję tego, by pełniło możliwie najwięcej funkcji, nawet kosztem jakości
– minimalizowanie ilości sprzętu jest dla
mnie ważniejsze. W przypadku Barricade
udało się połączyć dwie rzeczy: głośnik
oraz powerbank, a dodatkowo dano użytkownikowi dużą swobodę w zakresie podłączania źródła dźwięku. Oprócz Bluetooth
mamy tu także wejście i wyjście mini Jack.
Do Barricade można podpiąć przewodowo
kolejny głośnik, a tym samym stworzyć
szybko prosty system audio z kilkoma źródłami dźwięku. Barricade pełni tu funkcję nadrzędną, głośność, która jest na nim
ustawiona, jest jednocześnie głośnością na
wyjściu audio, dlatego też nie można wykorzystać go jako adaptera audio, wyciszając
go kompletnie. Pomimo że mam iPhone’a 7,
mogłem też odtwarzać muzykę przewodowo, przez złącze USB i kabel Lightning.
Głośnik ma jeden port, który da się też wykorzystać do ładowania baterii podłączonego
urządzenia. Powolnego, bo 2,5 W na wyjściu
to połowę mniej niż standardowa ładowarka
do iPhone’a, ale zawsze to coś. Jeśli ładujecie telefon w nocy, nie będzie robiło Wam to
żadnej różnicy.
Barricade brzmi podobnie jak jego mniejsza wersja, choć wiele udało się poprawić.
Większe wymiary idą w parze z większą
mocą i wyższą głośnością, brzmienie nabrało
też głębi, a niskie tony zostały odczuwalnie
wzmocnione. Środek jest dobrze wyeksponowany, ale w bardziej skomplikowanych
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utworach brakuje mu detali, względem Mini poprawiła się natomiast góra – jest jej trochę
więcej, choć nie dominuje nawet przy dużej głośności. Nie jest to sprzęt do słuchania muzyki
poważnej, ale do popu czy elektroniki będzie jak znalazł. Przyjemnie słucha się też na nim
radia i audiobooków. Producent deklaruje do ośmiu godzin pracy przy odtwarzaniu przez
Bluetooth, u mnie czas ten był trochę krótszy, wynosił około siedmiu godzin. Słuchałem na
dość dużej głośności, co mogło wpłynąć na wynik.
Głośnik Skullcandy nie wyróżnia się żadnym innowacyjnym rozwiązaniem. Gra głośno
i wyraźnie, ładuje smartfona, a przy tym jest odporny na wodę. Wyjątkowe jest to, że wszystkie te cechy można przypisać do jednego urządzenia. Nie bez znaczenia jest też możliwość
podpięcia kolejnego głośnika, choć w niektórych sytuacjach brakuje opcji wykorzystania
Barricade tylko jako adaptera. Jako przenośne urządzenie sprawdza się świetnie, nie tylko
dzięki temu, jak brzmi, ale przede wszystkim ze względu na to, że zwyczajnie nie trzeba się
o niego przesadnie martwić.

pawelhac

Skullcandy Barricade
• Design: 4,5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 5/6
Plusy:
• wysoka głośność dźwięku
• możliwość ładowania telefonu
• wyjście audio
• IPX7
Minusy:
• mało detali w średnich
pasmach dźwięku
Cena: około 350 PLN
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TP-LINK

GROOVI RIPPLE
JAROSŁAW CAŁA
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Jestem przekonany, że przy
wyborze głośnika mało komu
wpadłaby do głowy firma
TP-LINK. Pewnie pomyśleliście
coś w rodzaju „Jak to?! Router
z wbudowanym głośnikiem?”.
Otóż nie! TP-LINK rozwija
się i wychodzi już znacznie
dalej poza granice urządzeń
sieciowych.

Rynek głośników bezprzewodowych stał się
tak wielki, że naprawdę jestem w stanie sobie
wyobrazić olbrzymi supermarket tylko z tego
rodzaju produktami. Małe, duże, minimalistyczne, drewniane, aluminiowe i mógłbym
tak bez końca, aż do ostatniej strony tego
numeru Connected. W takim supermarkecie,
już po dwudziestu ośmiu godzinach szukania,
każdy z Was bez problemu wybrałby coś dla
siebie. Piszę tak o tym czasie z sarkazmem,
ponieważ wybór możliwy w dzisiejszych
czasach jest w stanie doprowadzić do obłędu.
Umówmy się, niesamowicie trudno się
zdecydować.
Jestem przekonany, że przy wyborze głośnika
mało komu wpadłaby do głowy firma TP-LINK.
Pewnie pomyśleliście coś w rodzaju „Jak to?!
Router z wbudowanym głośnikiem?”. Otóż
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nie! TP-LINK rozwija się i wychodzi już znacznie dalej poza granice urządzeń sieciowych.
Groovi jest filigranowym głośnikiem bezprzewodowym z akumulatorem, który wystarczy
na cztery godziny grania. Nie mogę wytrzymać i na samym początku muszę napisać, że
już bardzo dawno nic
mnie tak mocno nie
zaskoczyło. Dodam, że
zaskoczyło pozytywnie. Groovi to projekt
od początku do końca
świetnie przemyślany. Taki głośnik ma
być bardzo prosty:
jak najmniejszy, lekki
i praktyczny. Wszystkie
wymienione wymagania zostały spełnione,
a TP-LINK pokusił się
nawet o więcej. Mała
obudowa z rączką,
która służy jako nóżka,
przypomina mi słodką
torebeczkę dla dwulatki.
Wspomniana nóżka jest
regulowana i dzięki temu
precyzyjnie możemy
ustawić głośnik w każdych
warunkach. Dobrym
pomysłem było zastosowanie na tyle urządzenia antypoślizgowej gumy
– w wielu miejscach na bank się przyda. Przód
urządzenia jest pokryty stalową i wytrzymałą
siatką, na której zamieszczono logo firmy.

Myślę, że użyte wcześniej słowo „praktyczny”
spokojnie możemy odhaczyć. W tej kwestii
TP-LINK pomyślał o wszystkim, dzięki czemu
głośnik może nam służyć absolutnie wszędzie. Napisałem, że mały głośnik powinien
być prosty i Groovi dokładnie taki jest. W jego
budowie i wyglądzie
nie ma nic, co mogłoby
kogoś drażnić, a stonowana kolorystyka
powoduje, że śmiało
można go postawić
na każdym firmowym
biurku. Jeśli chodzi
o mobilność, to trzeba
zaznaczyć, że rozmawiamy o wadze piórkowej, bo jak inaczej
nazwać 175 gramów?
Obsługa tego cudeńka
nie należy do czynności, które możemy
sobie wpisać do CV
i ochoczo się tym
chwalić. Trzy przyciski
– kocham takie podejście. Po jednej stronie
przycisk włącz/wyłącz,
który po dłuższym
przytrzymaniu uruchamia również Bluetooth,
a po drugiej stronie regulacja głośności + i -.
Pewnie zastanawiacie się, gdzie to duże
zaskoczenie. Faktycznie do tego momentu
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MYŚLĘ, ŻE UŻYTE
WCZEŚNIEJ SŁOWO
„PRAKTYCZNY”
SPOKOJNIE MOŻEMY
ODHACZYĆ.
W TEJ KWESTII
TP-LINK POMYŚLAŁ
O WSZYSTKIM, DZIĘKI
CZEMU GŁOŚNIK
MOŻE NAM SŁUŻYĆ
ABSOLUTNIE WSZĘDZIE.

głośniki niczym szczególnym się nie wyróżnia. Jednak
sposób, w jaki został wykonany przez firmę niezwiązaną
wcześniej z tą branżą, jest dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Jeszcze raz powtórzę, ten produkt jest świetnie
przemyślany, a dodatkowo TP-LINK nie oszczędzał na
materiałach i to się ceni. Największe zaskoczenie czekało
mnie po odsłuchu, jakkolwiek dziwnie to brzmi przy
tego rodzaju głośnikach. Nawet moja żona, obojętna na
większość testowanych przeze mnie urządzeń, z mocno
zdziwioną miną zapytała: „To z tego tak gra?”. Moja mina
była dużo bardziej zdziwiona, a kolejne odtwarzane
utwory coraz szerzej otwierały mi buzię. Wtedy zacząłem
doszukiwać się powodów tak dobrej jakości dźwięku.
Jeden z nich, ten najważniejszy, znalazł się bardzo szybko.
Uwaga! TP-LINK Groovi ma wbudowaną kartę dźwiękową, serio! nie żartuję. Bingo! Cudowny pomysł i jestem
w szoku, że takie rozwiązanie, w tak małej konstrukcji
przyszło do głowy firmie specjalizującej się w sieciach
komputerowych. Efekty tego zabiegu słychać w każdym
pojedynczym dźwięku. Dynamika, moc, scena, jeszcze
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raz muszę to napisać, bo nie wierzę, co plotę. Scena?! Serio? Przy tych rozmiarach piszę o scenie? Nie bez powodu, ona naprawdę imponuje, oczywiście
z uwzględnieniem wielkości głośnika.
Największym plusem są średnie częstotliwości, co pięknie słychać przy popisach wokalnych. Jeszcze nigdy tak długo nie odsłuchiwałem malutkiego
głośniczka i to chyba najbardziej obrazuje, z jak dobrych sprzętem mamy do
czynienia. Kto by się spodziewał? Wydaje mi się, że mogę napisać o największym zaskoczeniu, jakie mnie spotkało podczas testów. Na ostudzenie emocji
muszę znaleźć jakieś minusy. Szczerze mówiąc, nie jest łatwo, ale mam dwie
uwagi. Po pierwsze fajnie by było, gdyby TP-LINK zrobił dla tego produktu
aplikację, w której moglibyśmy wybierać na przykład to, gdzie głośnik jest
ustawiony. Słyszałem, jak takie ustawienia działają i uwierzcie mi, potrafią
zdziałać cuda z dźwiękiem. Drugą sprawą jest Bluetooth, niestety tylko jedno
urządzenie może być połączone z głośnikiem. Te drobne niedociągnięcia
nie mogą was zniechęcić i koniecznie zapiszcie sobie pogrubioną czcionką
nazwę tego urządzenia przed zakupem małego, mobilnego głośnika.

DYNAMIKA, MOC, SCENA,
JESZCZE RAZ MUSZĘ TO
NAPISAĆ, BO NIE WIERZĘ,
CO PLOTĘ. SCENA?! SERIO?
PRZY TYCH ROZMIARACH
PISZĘ O SCENIE?
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SKULLCANDY
BARRICADE MINI
PAWEŁ HAĆ

Choć głośnik w iPadzie czy w MacBooku jest na tyle dobry, że wystarcza do słuchania
muzyki w tle, to już do nagłośnienia niewielkiego pomieszczenia nadaje się… tak
sobie. Co innego zdecydowanie głośniejszy Barricade. A przy tym niepowalający ceną.
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Gdybym miał wydać na sprzęt audio 200 złotych, to w pierwszej kolejności pomyślałbym
o słuchawkach. Za te pieniądze można trafić nawet niezłe nauszne, a także przebierać
w modelach dokanałowych. Nie brałbym natomiast raczej pod uwagę większych urządzeń
pokroju bezprzewodowych głośników. Okazuje się jednak, że Skullcandy ma w ofercie
Barricade Mini – niewielki, jak nazwa wskazuje, głośnik z Bluetooth i niezłą baterią, a także
o ciekawym brzmieniu. Nie wyróżnia się specjalnie wzornictwem, obudowa jest masywna,
ale kompletnie brak jej przebojowości kojarzonej ze słuchawkami tego producenta.
Sześcian o zaokrąglonych krawędziach skrywa za kratką pojedynczy głośnik, na boku znalazły się gumowe przyciski o bardzo wyraźnym skoku, a za gumową zaślepką umieszczono
złącze micro USB do ładowania oraz port mini Jack. Przydatny okazuje się też niewielki
nylonowy uchwyt do zawieszenia bądź zaczepienia gdzieś

Barricade Mini ma IPX5,
co oznacza, że można go
zamoczyć, nie straszny mu
nawet mocny deszcz.

głośnika (aczkolwiek mógłby być nieco większy). Na spodzie znalazła się gumowa obwódka, stabilizująca urządzenie, podobne elementy są też na tyle obudowy. Konstrukcja
jest bardzo solidna, nie trzeszczy ani się nie rysuje. W zestawie zabrakło choćby prostego pokrowca. Ten przydałby się
w podróży, w której Barricade sprawdza się znakomicie, ale
brak tłumaczy się po części niską ceną.
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Barricade Mini to bardzo prosty sprzęt, dlatego
też nie ma ani specjalnej aplikacji, ani też żadnych
zbędnych przełączników. Duży narożny przycisk
pozwala go uruchomić, natomiast trzy przyciski
obok kontrolują muzykę. Podobnie jak w dużych
słuchawkach obsługa może być całkowicie bezwzrokowa, przyciski głośności mają bowiem
odpowiednio kształt plusa i minusa, a środkowy
jest okrągły. Wyłącznik jest natomiast nieco dalej
i nie sposób wcisnąć go przypadkowo. Stan głośnika sygnalizuje kolorowa dioda, która na szczęście nie świeci zbyt intensywnie. W niektórych
głośnikach bezprzewodowych brakuje mi możliwości podpięcia źródła przez kabel – tu tego problemu nie ma, ale trzeba się liczyć z otwieraniem
zaślepki (podobnie zresztą, jak podczas ładowania), a tym samym utratą odporności na wodę.
Barricade Mini ma IPX5, co oznacza, że można go
zamoczyć, nie straszny mu nawet mocny deszcz.
W połączeniu z dużą odpornością na zarysowania czyni go to doskonałym uzupełnieniem
wszelkich wyjazdów pod namiot czy wieczornego grillowania. Nie bez znaczenia jest też jego
mała waga i wymiary – nosząc go w plecaku, niespecjalnie się zmęczyłem. Tym, co mogłoby być
nieco lepsze, jest akumulator. Wytrzymuje około
5–6 godzin przy odtwarzaniu przez Bluetooth
– to dobry, ale nie wyróżniający wynik.
Jeśli słyszeliście jakiekolwiek słuchawki
Skullcandy, to wiecie, czego można spodziewać
się po Barricade Mini. Owszem, są pewne różnice,
wyraźne podbicie basu i wyeksponowany wokal
ponownie wybijają się przed pozostałe dźwięki.
Wysokie tony są trochę za ciche, ale przynajmniej
nie trzeszczą. Środek jest bardzo przyjemny
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w elektronice i pokrewnych brzmieniach, ale wypada bardzo słabo w muzyce poważnej,
zwłaszcza gdy pojawiają się instrumenty smyczkowe. Dźwięki zaczynają się wtedy ze sobą
zlewać, i to na tyle, że odsłuch przestaje być przyjemnością. Niskie tony dla odmiany brzmią
świetnie (jak na tak małe urządzenie). Nie są za mocne, ale wyraźne i miękkie zarówno
w przypadku perkusji, jak i całkowicie syntetycznego brzmienia (choć tu, oczywiście, są
o wiele mocniejsze).
Barricade Mini nie jest z pewnością najlepiej brzmiącym przenośnym głośnikiem, którego
używałem, ale nie przeszkadza mu to być jednym z tych, które w pierwszej kolejności zabrałbym ze sobą w podróż. Pomimo noszenia go w plecaku bez żadnego zabezpieczenia, nie
ma na nim choćby rysy. Jestem też usatysfakcjonowany jego brzmieniem, głośność jest
naprawdę duża, a w urządzeniu do używania na zewnątrz parametr ten jest o wiele bardziej
istotny niż jakość odtwarzania.

pawelhac

Skullcandy Barricade 		
Mini		
• Design: 4,5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4/6
Plusy:
• wytrzymała i odporna
na wodę obudowa
• wysoka mobilność
• duża głośność
Minusy:
• - przeciętna jakość brzmienia
• - brak pokrowca w zestawie
Cena: około 180 PLN
Sprzęt dostarczył Freeway OMT
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BEOPLAY P2
NORBERT CAŁA

Bang&Olufsen rozwija się ostatnio w dwie strony: z jednej – produkuje coraz
większe flagowe kolumny, z drugiej strony – coraz mniejsze, tańsze i raczej
osobiste głośniki z lini Beoplay. Do tej pory najmniejszym głośnikiem w ofercie
był A1, ale właśnie zdetronizował go P2. "P" pochodzi prawdopodobnie od
Portable i sam głośnik doskonale oddaje to rozmiarem. Spokojnie możemy go
włożyć do małej, damskiej torebki lub do kieszeni szortów.
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Za projekt odpowiedzialna jest Cecilie Manz, która
dla Banga zaprojektowała już wiele fantastycznych
produktów, jak na przykład mój ulubiony Beoplay
A1. W tym tekście będzie sporo odniesień właśnie
do A1, bo, jak by nie patrzeć, to dość podobne,
ale zarazem zupełnie inne produkty. Na początek
oddajemy głos ludziom z Banga, bo bardzo fajnie
opowiadają o filozofii tego produktu.
Cecilie Manz: Produkt powinien być tym bardziej
wyrafinowany i wzbogacony w szczegóły, im bliżej
naszego ciała będzie się znajdował. Beoplay P2 to niezwykle przyjemny w dotyku i pożądany kompan, oferujący idealny dźwięk, gdziekolwiek go zabierzesz.
oraz
Matthias F. Ørum-Hansen (dyrektor koncepcji i wzornictwa firmy B&O Play): Muzyka ma ogromną rolę
w nadawaniu kolorytu naszemu życiu, więc posta-
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nowiliśmy stworzyć osobisty głośnik, bez którego nie będziesz chciał się ruszać z domu. Beoplay
P2 to przepiękny kawałek duńskiego designu, wielki pokaz niezwykłego rzemiosła i zbieranie
owoców 90 lat pracy nad akustyką i jakością dźwięku, która nie ma sobie równych w tej kategorii
produktów…
Teraz zaś oddaję głos sobie. W teście Beoplay A1 napisałem, że

Beoplay P1 na dzień dobry
wygrywa z całą resztą, bo

to najlepszy przenośny głośnik świata, a to dość wysoko zawieszona poprzeczka nie tylko dla konkurencji wewnętrznej, ale
też dla całej reszty producentów. Beoplay P1 na dzień dobry

jest jeszcze mniejszy i waży

wygrywa z całą resztą, bo jest jeszcze mniejszy i waży tylko

tylko 275 g.

sów – jest wykonana z miękkiego tworzywa sztucznego, od

275 g. Jego obudowa – niewiele większa od paczki papierogóry pokrytego aluminiową siatką maskującą, pod którą mamy
przetworniki muzyczne. Od dołu umieszczono gumowe nóżki

zapobiegające przesuwaniu głośnika. Możemy wybrać jeden z trzech kolorów: czarny, piaskowy, granatowy. Mnie do testów przypadł kolor czarny matowy, który wygląda naprawdę
znakomicie, ale z drugiej strony piaskowy też jest bardzo ładny i nie wiedziałbym, który wybrać,
gdybym kupował głośnik dla siebie. Podobnie jak Beoplay A1 głośnik wyposażono w skórzany
rzemyk do przenoszenia lub zaczepienia. W P2 jest on w tym samym kolorze, co obudowa.
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Całość jest świetną, minimalistyczną i urzekającą
formą, będącą jednocześnie kwintesencją duńskiego, lub szerzej – skandynawskiego dizajnu.
Obudowa oprócz tego, że jest cacuszkiem dizajnerskim, to jest też bardzo praktyczna. Nie ma żadnych przycisków, poza włącznikiem ukrytym pod
gumową podstawką. Ma złącze ładowania USB-C
oraz skrywa całkiem mocne przetworniki i wzmacniacze. Wbudowany akumulator da nam minimum 10 godzin ciągłego grania. W moich testach
zawsze była to wartość powyżej tej deklarowanej.
Konstrukcja jest przy tym odporna na zachlapania
i na zabrudzenia, czyli ma dokładnie to wszystko,
czego potrzebujemy od przenośnego głośnika.
Choć w sumie czegoś brakuje, mianowicie przycisków do sterowania. Zastosowano tutaj zupełnie
nowy dla B&O sposób sterowania. Podwójne puknięcie w obudowę to start odtwarzania lub pauza,
a potrząśnięcie to zmiana utworu. Niestety, aby
zgłośnić lub przyciszyć, musimy sięgnąć do podłączonego przez Bluetooth telefonu. Beoplay P2
przy tym nie ma żadnego innego sposobu odtwarzania muzyki jak właśnie przez urządzenie podłączone za pomocą Bluetooth. Po podłączeniu
do telefonu możemy też użyć aplikacji do spersonalizowania działania głośnika. Zamiast pauzy na
przykład może się uruchamiać Siri. Głośnik będzie
wtedy słuchał naszych poleceń przez wbudowany
mikrofon. Mikrofon może też służyć do prowadzenia rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym. Aplikacja pozwala również zmieniać barwę
dźwięku. Jest to ciekawe rozwiązanie equalizera
zwane ToneTouch. Mamy tam kropkę, którą przemieszczamy między czterema polami nazwanymi
Warm, Excited, Relaxed i Bright. Przesunięcie kropki
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w konkretnie miejsce daje nam zupełnie inny odbiór muzyki. Niestety w odróżnieniu od A1,
aplikacja nie pozwala głośnika sparować z innym i używać w trybie stereo.
Wspomniałem, że w środku ukryto dość mocne wzmacniacze i przetwornik. Konkretnie są to
dwa wzmacniacze po 15 W, oddające impulsy do 2 × 50 W mocy, oraz dwa przetworniki, średnio-niskotonowy 2" i ¾-calowy przetwornik wysokotonowy. Zostały one skonstruowane od
nowa i pierwszy raz zastosowano je w tym głośniku. Konstrukcja akustyczna P2 jest według
firmy rozwinięciem tej znanej z Beoplay A1, tylko na mniejszą skalę, z mniejszą mocą oraz mniejszymi przetwornikami. Co dał ten miks? Pierwsze zaskoczenie to siła dźwięku. Tak mała konstrukcja nie daje raczej szans na bardzo donośne granie, ale tu właśnie to zaskoczenie. P2 gra
dość głośno i wyraźnie i czysto do samego końca. Bardzo dobre wrażenie robią tony średnie
i wysokie ze sporą dawką dynamiki. Niestety gorzej jest z dołem. Bas na pewno nie jest mocną
stroną tego głośnika, ale z drugiej strony czego oczekiwać po konstrukcji niewiele większej od
paczki papierosów. Całość brzmi bardzo spójnie i przyjemnie... do czasu, kiedy włączymy A1. Od
razu zobaczymy, ile pełniej, dynamiczniej i lepiej on gra. Ale A1 nie włożymy do kieszeni i nie
zabierzemy na spacer na plażę lub na rower, tak łatwo, jak P2. Do tego A1 kosztuje sporo ponad
1000 złotych, a P2 sporo poniżej tysiąca, a konkretnie 749 złotych. Musicie sobie odpowiedzieć,
czy ważniejsza jest dla Was jakość dźwięku, czy mobilność. Pomocą może być znane z fotograficznego światka porzekadło: najlepszy aparat to taki, który mamy przy sobie.
PS. Ciekawe, kiedy pojawi się jeszcze mniejszy głośnik P1. Bo przecież skoro zostawili sobie
numerację, to na pewno się pojawi.
Ocena iMagazine

norbertcala

203

GŁOŚNIKI

tytuł
Creative
Sound Blaster FRee

CREATIVE SOUND
BLASTER FREE
PAWEŁ HAĆ

Sprzęt, który ma być do wszystkiego, zazwyczaj nadaje się… cóż, do niewielu
zastosowań. Creative tego nie wiedział i opracował głośnik, który jest dokładnie
tym, czego jego użytkownik aktualnie potrzebuje.
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Creative wsławił się produkcją niezbyt drogiego, ale porządnego sprzętu audio, głównie
do stosowania mobilnego i w grach. Sound Blaster FRee to niepozorny, choć przykuwający wzrok przenośny głośnik, z wbudowanym akumulatorem i Bluetooth do komunikacji
z odtwarzaczem. Wiele produktów zatrzymuje się dokładnie w tym miejscu, oferując użytkownikowi możliwość odtwarzania muzyki ze smartfona, FRee umie jednak znacznie więcej.
Zdecydowanie bliżej mu do innej konstrukcji Creative’a, głośnika Roar, który jest wyposażony w liczne funkcje dodatkowe, takie jak podbicie dźwięku, mikrofon do rozmów czy
odtwarzanie muzyki z karty pamięci. Wszystko to trafiło też do FRee, dzięki czemu jest nie
tylko dodatkiem do smartfona czy komputera, ale i całkowicie samodzielnym urządzeniem.
Tak samo jest też z jakością materiałów – plastik ma lekko chropowatą fakturę i jest bardzo
dobrej jakości, nie powinien się rysować, podobnie jak metalowa obudowa głośnika. Moje
wątpliwości budzą jedynie gumowe podstawki na obu końcach FRee (jedna to właściwie
panel sterujący), bardzo łatwo się brudzą, użycie miękkiej gumy może też doprowadzić do
nadmiernie szybkiego zużywania się tego elementu.
Bardzo trudno jednoznacznie sklasyfikować doce-

Głośnik jest na tyle mały i poręczny, że
można go zabrać w podróż.

lowy obszar stosowania FRee. Głośnik jest na tyle
mały i poręczny, że można go zabrać w podróż (za
używaniem na zewnątrz przemawia też odporność na zachlapania), ale jednocześnie da się
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podłączyć go do komputera przez USB bądź mini Jack i używać jako zewnętrznego audio.
Świetnie radzi sobie też jako zestaw głośnomówiący, a dzięki możliwości sparowania go jednocześnie z dwoma telefonami jest idealny do postawienia w gabinecie. Mnie najczęściej
służy w kuchni – podczas gotowania mogę odebrać połączenie, a także sterować odtwarzaczem bez konieczności sięgania po telefon. Akumulator wystarcza na około 8–9 godzin
odtwarzania przez Bluetooth, co jest zadowalającym, ale też nie nadzwyczajnym wynikiem.
Zakres zastosowań jest jeszcze szerszy dzięki wbudowanemu czytnikowi kart micro SD (maksymalna obsługiwana pojemność to 32 GB). O ile w dobie streamingu przerzucanie na nie
muzyki może być dla wielu użytkowników kłopotliwe, to już grono osób, które stale korzy-

stają z dokładnie tych samych plików audio (choćby prowadząc zajęcia czy prezentacje), na
pewno doceni taką możliwość. Warto też pamiętać, że odtwarzanie z karty uniezależnia kompletnie od telefonu, można w ten sposób oszczędzić baterię i zniwelować konieczność trzymania obu urządzeń w odpowiedniej odległości od siebie. Sterowanie za pomocą przycisków
na obudowie nie jest niestety zbyt komfortowe przy dużej liczbie plików. Mamy tylko możliwość przełączania na następny lub poprzedni utwór, zapauzowania bądź wznowienia odtwarzania, a także włączenia trybu losowego. Trudno jednak zrealizować to lepiej bez ekranu
pokazującego choćby podstawowe informacje o ścieżce lub albumie.
FRee może odtwarzać muzykę, zarówno stojąc w pionie, jak i w poziomie. Rozmieszczenie
przycisków sterujących tak na bocznym panelu, jak i na jednej z podstawek powoduje, że
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w każdej pozycji mamy do nich dość wygodny dostęp. Co prawda korzystanie z regulacji
głośności i przycisku odbierania połączeń umieszczonych na jednym z końców głośnika
jest średnio komfortowe, ale uważam to za lepsze wyjście niż wrzucenie wszystkich przycisków na jedną stronę. Przy obecnym rozmieszczeniu na ustawionym pionowo głośniku
można odebrać połączenie jednym palcem; gdyby przycisk był na bocznym panelu, musiałbym dodatkowo przytrzymać urządzenie (oczywiście, gdy FRee leży poziomo, jest już mniej
wygodnie). Ponadto wyjście mini Jack oraz microUSB znajdują się, niezależnie od ustawienia
urządzenia blisko blatu, co znacznie upraszcza ustawienie go.
Niejeden głośnik zaskoczył mnie już tym, jak głośny dźwięk potrafi wygenerować i nie inaczej jest
w przypadku FRee. Z powodzeniem wystarczy
do słuchania muzyki w dużym pokoju, przebija
się też przez hałasujący okap w kuchni. Tryb Loud
dodatkowo zwiększa głośność bez utraty jakości
dźwięku, co więcej, mam wrażenie, że zazwyczaj
wychodzi muzyce na dobre. Scena staje się trochę
szersza, choć nie ma mowy o znacznej poprawie
jakości – fizyki nie da się oszukać. Brzmienie FRee
nawet bez Loud jest dobre, z przeważającym
środkiem, niezbyt nachalnymi wysokimi tonami
i wyraźnym, aczkolwiek nieprzesadnie mocnym
basem.

Creative Sound			
Blaster FRee
• Design: 4,5/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4,5/6
Plusy:
• odtwarzanie z kart pamięci
• dobra jakość dźwięku przy
wysokiej głośności
Minusy:
• problematyczna obsługa
Cena: około 300 PLN

Wybór urządzenia do konkretnego zakresu zastosowań jest dość prosty – możemy zrezygnować
z części funkcji, a tym samym szybko zawęzić listę
odpowiadających nam produktów. Z uniwersalnymi urządzeniami jest gorzej, bo zazwyczaj nie
radzą sobie na każdym polu równie dobrze. FRee
jest zadziwiająco „równym” sprzętem, który wszędzie daje sobie radę równie dobrze. Trudno zarzucić cokolwiek temu, jak brzmi, przemyślano też
jego obsługę. Cieszy mnie też możliwość odtwarzania z kart pamięci, choć brak ekranu skutecznie utrudnia nawigację po obszernej bibliotece.
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Kto z nas choć przez moment nie marzył
o inteligentnym domu? Jednym z jego podstawowych
elementów jest sterowanie dźwiękiem w całym
domu. Systemy multiroom audio to potrafią, są proste
w obsłudze i często nie wymagają dużych nakładów
finansowych. Do tego wybór dostępnych rozwiązań jest
naprawdę szeroki.

Czym jest system multiroom audio? To zestaw głośników lub innych urządzeń
audio podłączonych do naszej sieci internetowej w domu, które możemy łączyć
i którymi możemy wygodnie sterować z poziomu smatfona, iPada, czy komputera. Możemy sprawić, że w każdym pokoju jednocześnie gra ta sama muzyka,
możemy też w każdym pokoju puszczać inną muzykę. Co więcej muzyka może
być z różnych źródeł, może to być nasz dysk sieciowy, serwis streamingowy jak
Apple Music, czy Spotify, może też być nasz telewizor, gramofon czy radio internetowe. Przy tym wszystkim systemy multiroom audio cechuje prostota dzięki
sterowaniu z poziomu smartfona głośniki te zwykle nie mają wielu przycisków,
a wszystko ogranicza się do paru kliknięć na ekranie telefonu.
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Naszą przygodę z system audio multiroom możemy zacząć od jednego głośnika, co bardzo ułatwia dostęp do tego typu rozwiązań. Możemy najpierw kupić
jeden głośnik za kilkaset złotych, by później zacząć rozbudowywać system
o kolejne urządzenia rozlokowane w całym domu. Zawsze możemy pozostać
tylko przy jednym głośniku. To co ważne, to wybór konkretnego systemu.
Na rynku jest kilka, jak nie kilkanaście różnych rozwiązań, każdy z producentów oferuje własne i nie są one ze sobą kompatybilne. Oznacza to, że przed
zakupem pierwszego głośnika powinniśmy spędzić trochę czasu i zastanowić się
nad wyborem najlepszego dla nas rozwiązania. W tym numerze robimy, krótki
przegląd najpopularniejszych systemów.

Sonos – lider rynku z Apple music
Sonos był praktycznie pierwszym system multiroom na rynku i o dziwo dał
sobie radę z zalewem podobnych rozwiązań, które w ostatnich latach trafiły na
rynek. Nowe głośniki mają jeszcze lepszą jakość dźwięku, wprowadzono system
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kalibracji dźwięku. Sonos oferuje wiele różnych głośników dostosowanych do
różnych potrzeb, ma także wzmacniacze umożliwiające podłączyć inne sprzęty.
Przede wszystkim dużym atutem jest stabilność połączenia, a także bardzo
wygodne i przyjemne aplikacje. Co ważne Sonos wspiera liczne serwisy muzyczne w tym jako jedyny na rynku Apple Music. W systemie Sonos obok Deezera,
czy Spotify znajdziemy też np. SoundCloud. Mimo upływu lat system cały czas
jest akutalizowany, a stare urządzenia wciąż wspierane.

Bose SoundTouch – świetny
dźwięk i koniec współpracy
z AirPlay
System Bose SoundTouch zapowiadał się
obiecująco na samym początku zwłaszcza
dla użytkowników sprzętu Apple’a, świetna
jakość dźwięku i wsparcie dla AirPlay.
Niestety w nowej generacji AirPlay zniknęło, głośniki za to dostały bluetooth. Jakość
dźwięku wciąż jest świetna, ale aplikacja
zarówno na komputery, jak i urządzenia
mobilne pozostawia wiele do życzenia.

Yamaha MusicCast – najwięcej
kompatybilnych urządzeń
Idea MusicCast powstała już dawno, jednak
Yamaha do pomysłu wróciła w 2015 roku
i zrobiła to z wielkim rozmachem. W chwili
obecnej każdy sprzęt audio Yamahy
z dostępem do sieci wspiera MusicCast.
Oznacza to, że system ten nie ogranicza się
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jedynie do dedykowanych głośników, ale też
do wzmacniaczy stereo,
czy zestawów kina domowego. To świetne ponieważ możemy w różnych
pokojach słuchać muzyki
z różnych źródeł, np.
z podłączonego do
systemu gramofonu.

Bang & Olufsen
Beolink multiroom – piękny ale
kosztowny
Także najnowsze urządzenia Bang & Olufsen
z wbudowanym Wi-Fi
oferują system multiroom. Mając różne urządzenia tego duńskiego
producenta możemy je
połączyć w sieć i odtwarzać na wszystkich to
samo, lub dzielić je
strefami. Wszystkim
zarządzamy z poziomu
minimalistycznej aplikacji BeoMusic App. Która
obecna jest również na
Apple Watch. Sprzęt
B&O jest kosztowny ale wygląda i gra
rewelacyjnie.

Poczuj magię dźwięku w całym domu – przegląd systemów multiroom audio

Samsung
– przystępny,
ale z niepewną
przyszłością
Oferta głośników Samsunga jest bardzo szeroka
i ciekawa. Największe
wrażenie robi WAM7500,
czyli głośnik wyglądający jak jajko. System
Samsunga jest również
kompatybilny z sounbarami producenta. A całość
obsługiwana jest przez
kolorową i wygodną aplikacje. Problem w tym,
że głośniki te nie zyskały
wielkiej popularności
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i trudno jest przewidzieć, jakie dalsze plany ma Samsung na rozwój ekosystemu
audio. Ale stylistycznie sprzęt ten prezentuje się bardzo atrakcyjnie.

Philips Izzy – prostota przede wszystkim
Celem systemu Philips Izzy jest stworzenie multiroom bez zbędnych konfiguracji, aplikacji itd.. Głośniki Izzy opierają się o bluetootha, wystarczy połączyć
telefon z jednym głośnikiem by łączyć go z kolejnymi. Jest to szalenie proste, ale
odbija się na jakości dźwięku oraz możliwościach systemu.

Denon Heos – dla fanów marki
System Denon Heos przypomina konfigurację Sonsa, znajdziemy tu głośniki
w różnych rozmiarach, soundbar oraz dodatkowe rozwiązania instalacyjne.
Ostatnio system HEOS trafił również do amplitunerów kina domowego. Ciekawy
jest najmniejszy głośnik w zestawie mogący również służyć jako bezprzewodowy głośnik bluetooth po dokupieniu odpowiedniej przystawki. Jakość dzięwku
Heos jest bardzo dobra, ale aplikacja mobilna pozostawia wiele do życzenia,
zwłaszcza, że system nie należy do najtańszych.
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Bluesound – gdy liczy się jakość
Najbardziej wymagającym fanom dobrych
dźwięków warto polecić system Bluesound.
Wśród urządzeń Bluesound znajdziemy różnej
wielkości głośniki, a także soundbar. Wszystkie
obsługują dźwięk 192 KHZ/24 BIT i wiele formatów typu Hi-RES na przykład MQA. Częścią
systemu są także bezprzewodowe odtwarzacze strumieniowe Powernode 2 oraz Vault 2.
Vault 2 posiada wbudowany dysk twardy 2 TB
oraz napęd CD i bluetooth. Mamy, więc do
czynienia z prawdziwym serwerem muzycznym. Bluesound jest system łączącym tradycyjne sposoby konsumowania muzyki, z tymi
nowoczesnymi i to w bardzo wysokiej jakości.

HomePod – Apple wchodzi do gry
Na WWDC 2017 Apple zapowiedziało HomePoda, który według Tima Cooka ma rządzić
w domu (rock at home). Głośnik ma kosztować 349 dolarów. HomePod posiada wbudowaną Siri i działa w oparciu o procesor Apple
A8. Prawdopodobnie to początek firmy
z systemami Multiroom. HomePod oczywiście
najlepiej sprawdzi się z usługą Apple Music.
Przy okazji firma zapowiedziała nowy protokół AirPlay 2, który również posiada funkcje
multiroom. Część głośników firm trzecich
dostępnych na rynku ma otrzymać aktualizacje, pojawią się też zapewne nowe urządzenia
wspierające ten standard.

Liczne mniej popularne
rozwiązania.
To nie wszystkie systemy multiroom, dziś
rozwiązaniem tym interesują się niemal

wszyscy producenci elektroniki. Swoje głośniki
mają, więc Panasonic, czy LG. Wiele pomysłów
ma branża wysokiej jakości sprzętu audio.
Wszystko zależy od naszych potrzeb, upodobań, no i oczywiście budżetu.

Spotify Connect – Czy to jest
jeszcze multiroom?
Wiele głośników Wi-Fi tym część wspomnianych systemów posiada funkcję Spotify
Connect, dzięki której można sterować nimi
z poziomu aplikacji Spotify i puszczać muzykę
z tego serwisu. Nie zawsze jednak głośniki uda
nam się połączyć w pary i grupować je. Jest
to jednak ciekawa alternatywa dla typowych
systemów multiroom.

Każdy znajdzie coś dla siebie
Rozwiązań multiroom audio jest naprawdę
wiele do tych najbardziej udanych należą
Sonos, Yamaha MusicCast i Beolink multiroom.
Philips i Samsung oferują bardzo korzystne
ceny za swoje sprzęty, które bardzo ładnie
wyglądają, ale mają też ograniczone możliwości. Warto wybrać popularny system ponieważ
z założenia ma być to sprzęt na lata i stanowić
podstawę dźwięku w naszym domu. Poza
tym pomyślmy też o tym jak połączyć system
z dostępnymi już w naszym domu głośnikami.
Wybór jest szeroki, a wiele z tych rozwiązań
pozwala cieszyć się dźwiękiem w salonie,
w kuchni, w sypialni, łazience. Dzięki systemom multiroom możliwe jest wygodne słuchanie muzyki na co dzień jak i zorganizowanie
świetnej domówki.
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NIKT NIE SPODZIEWAŁ SIĘ,
ŻE KRUGER & MATZ

ZAGRA TAK DOBRZE
PAWEŁ OKOPIEŃ

Słyszałem, że Michał Leszek, twórca marki Kruger & Matz, przykuwa uwagę
do jakości dźwięku. Jestem jednak w szoku, że firma jest w stanie zaoferować
naprawdę świetną jakość dźwięku w świetnym opakowaniu za stosunkowo
rozsądną cenę. Zachwyciłem się miniwieżą Kruger & Matz KM1598.
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Jestem właśnie na etapie poszukiwania sprzętu stereo pod gramofon. Rozglądałem się po sklepach i niewiele sprzętów rzeczywiście wpadło mi w oko i ucho.
Większość kosztowała ponad dwa tysiące złotych. Nagle
przypomniałem sobie o rozwiązaniach audio Kruger &
Matz. Firma, poza smartfonami i tabletami, oferuje też
właśnie ciekawe sprzęty RTV. Telewizorów nie polecam,
natomiast z audio jest inaczej. W portfolio znajdują się
zwykłe kolumny głośnikowe, kolumny aktywne, wzmacniacze oraz miniwieże. Wystarczyła chwila i na drugi dzień
sprzęt był już u mnie na testach.
Kruger & Matz KM1598 robi pozytywne wrażenie już od
pierwszej chwili. Pudełko w niczym nie ustępuje produktom renomowanych producentów. Same głośniki
o mocy 75 W każdy są wykonane naprawdę solidnie.
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Obudowa z wiśniowego drewna, rzeczywiście jest drewniana. Wejścia na przewody wyglądają profesjonalnie. Tylko logo na maskownicy z przodu zdradza, że mamy do czynienia
z produktem Kruger & Matz. Świetna jest też sama wieża, która łączy klasykę z nowoczesnością. Oldschoolowe pokrętła oraz wzmacniacz lampowy są połączone z wejściem USB,
Bluetoothem, NFC i odtwarzaczem CD.

Jak widać, sprzęt jest uniwersalny. Możemy korzystać z wejścia AUX, jak ja to robię, słuchając muzyki z gramofonu Denona. Możemy słuchać radia FM lub płyt CD. Pliki mp3
odtworzymy z pendrive’a, z iPhone’em, iPadem, komputerem, Apple TV i wieloma innymi
urządzeniami połączymy się natomiast przez Bluetooth. Użytkownicy smartfonów
z Androidem czy Windows Phone będą mogli sparować urządzenia dzięki NFC. Za taką
uniwersalność przyjdzie nam zapłacić niecałe 1300 złotych. Zabrakło wyłącznie cyfrowego
radia DAB, ale standard ten nadal ma problemy z popularyzacją.
Dobrze wygląda, kosztuje stosunkowo niewiele, ale jak gra? Tu mamy kolejną niespodziankę, ponieważ sprzęt gra nad wyraz dobrze. Udało się połączyć świat cyfrowy z analogowym. Muzyka z winyli brzmi lepiej, niż grała u mnie wcześniej z amplitunerem Onkyo
i kolumnami Pioneera. Czuć lekkie ocieplenie za sprawą lamp, jest wyraźna przestrzeń,
głębia dźwięku. Jeśli nie przedobrzymy z basem i głośnością, będzie lepiej niż dobrze,
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zresztą koledzy z Hi-Fi Choice również ciepło ocenili ten sprzęt, a słuchają naprawdę wielu
urządzeń. To bardzo pozytywne wrażenie dźwiękowe, stawiające miniwieżę przynajmniej
o klasę wyżej niż sugerowałaby to jej cena.
Do Kruger & Matz KM1598 trudno się przyczepić. Dopiero przy większej głośności usłyszymy dość niemiłe charczenie, ale wcześniej zdążymy wyprowadzić z równowagi większość sąsiadów. Fanom wybitnie mocnych basów również tego sprzętu polecić nie mogę,
ale do muzyki pop, rock, klasyki jest wyśmienity, ponad przeciętny.
Jedyna skaza na całym sprzęcie to pilot, który nijak ma się do jakości całego zestawu, jest
plastikowy, designem odstaje od reszty, choć spełnia swoje funkcje. Praktycznie momentalnie schowałem go do szafki. Wolę podejść do wieży i sterować nią, niż mieć na widoku
to paskudztwo.
Kruger & Matz potrafi naprawdę pozytywnie zaskoczyć. Nie wiem, ile w tym sprzęcie jest
polskiej myśli technologicznej, zapewne niewiele, ale nie jest to ważne. Ważne, że firma
z Garwolina nie sprzedaje tandety. Otrzymujemy wyrastający ponad przeciętną jakość produkt
za cenę poniżej rynkowej. Możecie zakryć logo, pokazać ten sprzęt audiofilowi i go zaskoczyć.

paweloko
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YAMAHA

GRAND PIANOCRAFT MCR-N670
NAPOLEON BRYL

Znam profesjonalną gałąź sprzętu audio Yamahy, miksery, procesory audio etc.
– to wszystko wyższa półka, zapytajcie jakiegokolwiek realizatora dźwięku.
Dlatego bardzo chętnie przyjąłem zestaw Grand PianoCraft MCR-N670
japońskiego producenta do testów odsłuchowych. Chciałem bliżej poznać
rozwiązania przeznaczone dla miłośnika muzyki.
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Pierwsze wrażenie
Dwa średniej wielkości pudełka i jedno większe, dość ciężkie. Zabrałem się do odpakowania
większego, zawierającego kolumny. Pierwsze bardzo pozytywne zaskoczenie: starannie zapakowane, osobno owinięte, zaklejone jak koperta z dodatkowym zabezpieczeniem pomiędzy głośnikami, żeby te się przypadkiem nie obiły o siebie w transporcie. Po wyjęciu z pudeł
zobaczyłem kolumny składające się z nisko-średniotonowego głośnika o średnicy 13 cm i głośnika wysokotonowego z kopułką o średnicy 3 cm. Całość zamknięta w obudowach wykonanych z MDF polakierowanego na wysoki połysk. Grille osłaniające delikatne membrany
są mocowane na magnes. Moim zdaniem, dzięki białej membranie nisko-średniotonowego
przetwornika, kolumny znacznie lepiej prezentują się bez nich. Jeżeli z nich zrezygnujemy,
pamiętajmy, że są bardzo delikatne, każde dotknięcie może uszkodzić membranę.
Pozostałe dwa pudełka to wzmacniacz i odtwarzacz CD/sieciowy. Równie starannie zapakowane. Całość jest wykończona matowym aluminium, a liczba przycisków czy pokręteł
– ograniczona do minimum. To doskonałe połączenie tradycyjnej elegancji z nowoczesnością, bez wymyślnego dizajnu. Elementy łączy się kablem minijack (3,5 mm), używanym do
komunikacji, i tradycyjnym kablem stereo RCA (chinch). W tym miejscu mam chyba jedyne
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większe zastrzeżenie do Yamahy, chodzi o jakość kabla. Ten fabrycznie dostarczany nie jest
z najwyższej półki i warto zaopatrzyc się w przewód połączeniowy RCA wyższej jakości, aby
wydobyć z urządzenia wszystkie jego walory. Do dyspozycji dodatkowo mamy po jednym
wejściu analogowym i cyfrowym, żeby podpiąć kolejne źródło – choćby starego iPoda.

Obsługa
Zestaw zawiera tradycyjnego pilota – użyłem go raz, żeby sprawdzić, czy działa. Yamaha
MCR-N670 należy do rodziny systemu strefowego MusicCast, urządzeń sieciowych obsługiwanych za pomocą aplikacji na smartphone, iOS/Android. O aplikacji i rozwiązaniu
MusicCast pisaliśmy w iMagazine z września 2015 roku. Konfiguracja jest banalna: ściągamy
aplikację na telefon, łączymy się z siecią Wi-Fi rozgłaszaną przez Yamahę, jesteśmy poproszeni o wpisanie nazwy zestawu, wybranie sieci Wi-Fi, do jakiej ma się podłączyć i... koniec.
Po co komu pilot, skoro jest smartfon. Yamaha gotowa, możemy jechać, to znaczy słuchać.
Tylko czego?

Dźwięk
Do dyspozycji mamy tradycyjne CD i jeszcze bardziej tradycyjne (bo analogowe) radio, radio
internetowe natomiast funkcjonuje dzięki wprowadzeniu do pamięci kilku tysięcy stacji
nadających w sieci, do tego kilka serwisów streamingowych, w tym Spotify, Napster, Juke
oraz inne standardy sieciowe jak: AirPlay, DLNA, Bluetooth i port USB. Do tego wieża czyta
pliki: MP3, WMA, MPEG4, AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC-192 kHz/24bit; 96 kHz/24 bit. Zawrót
głowy – jest naprawdę nieźle.
U mnie, oczywiście, na pierwszy ogień poszło testowanie AirPlay. Działa bezproblemowo,
nie przerywa – co wiem, że się zdarza z urządzeniami firm trzecich (czytaj: nie Apple).
Yamaha jest widoczna dla iOS i OS X. Na własnym smartfonie czy tablecie wybieramy ulubioną muzykę, tapiemy w ekran i już. Tutaj jedna uwaga: aplikacja MusicCast ma możliwość
odtwarzania plików z urządzenia znajdujących się w pamięci telefonu czy tabletu, z wyjątkiem utworów z Apple Music. W takim przypadku musimy odtwarzać z poziomu aplikacji
Music i tam wybrać Yamahę jako głośniki. Wyświetlacz informuje nas o źródle dźwięku oraz
o tym, czego w danej chwili słuchamy.
Oczywiście jakość dźwięku zależy do pliku wyjściowego. Słuchałem plików z Apple Music
i Apple Lossless. Dźwięk jest pełny, basy są dobrze zreprodukowane, kolumny delikatnie
mruczą, kiedy trzeba, środek jest wyjątkowo wyraźny. Troszeczkę mi brakowało samej góry.
Musiałem delikatnie przesunąć pokrętło tonów wysokich na plus. Rejestry wysokie, to jest
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akurat moje indywidualne upodobanie. Ponieważ słucham różnej muzyki, starałem się testy
przeprowadzać na rozmaitych gatunkach, od francuskiego baroku po niemiecką alternatywę. Każdy z nich ma swoje kruczki brzmieniowe, ale wszystkie wypadły bardzo korzystnie.
Różnica pomiędzy cyfrowymi rodzajami źródła jest prawie niesłyszalna. Dla bardzo uważnego słuchacza dźwięk z audio CD będzie trochę bardziej przejrzysty, z Bluetooth trochę
bardziej płaski. Radio internetowe pokonuje radio FM, ale to jest raczej zrozumiałe.
Yamaha MCR-N670 jest idealnym rozwiązaniem do gabinetu czy niedużego salonu.
Prezentuje się pięknie jako ozdoba pomieszczenia, a dźwiękami nadaje mu dodatkowego
uroku. Nie będzie jednak konkurować z zestawem kina domowego, ale to nie było zamysłem
producenta. Jeżeli więc szukacie niedużego zestawu z bardzo dobrą jakością dźwięku i intuicyjną, łatwą obsługą, to polecam się przysłuchać temu modelowi Yamahy. Sam wiem, że
będzie mi trudno się z nim rozstać.

napoleonbryl
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YAMAHA WXA-50
JAROSŁAW CAŁA

Niesamowicie cieszę się, że ten szalony świat nowoczesnych technologii nie
zapomina o klasycznym podejściu do Hi-Fi. Przykładem może być sprzęt, który
przez ostatnie dni robi mi tak dobrze. Yamaha WXA -50 została stworzona dla
takich ludzi jak ja i nie mogła trafić do nikogo innego w redakcji.
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Od dawna walczę ze sobą, ponieważ jestem człowiekiem zawieszonym gdzieś pomiędzy światem analogowym a tym cyfrowym, za którym ciężko nadążyć. Z jednej strony uginające się
półki z płytami winylowymi, które „ku uciesze” mojej kochanej żony gromadzą kilogramy kurzu.
Kocham je i nie zamieniłbym ich na nic. Z drugiej jednak strony nie wyobrażam sobie życia bez
iPhone’a, którym mogę sterować inteligentnym domem i jednym ruchem połączyć się z dowolnym głośnikiem chociażby w łazience. Problemy Pierwszego Świata, prawda? Oczywiście chciałbym mieć tylko takie problemy, które, jak się okazuje, można tak łatwo rozwiązać. Niesamowicie
cieszę się, że ten szalony świat nowoczesnych technologii nie zapomina o klasycznym podejściu
do Hi-Fi. Przykładem, może być sprzęt, który przez ostatnie dni robi mi tak dobrze.

Na myśl przychodzi mi nowy serial HBO

Yamaha WXA-50 została stworzona dla takich ludzi
jak ja i nie mogła trafić do nikogo innego w redak-

„Westworld”, gdzie Western połączono

cji. Urządzenie wielkości średniej książki i wadze

z science-fiction i, o dziwo, ta operacja

lutnie wszystko, czego potrzebuję. Dodatkowo

przebiegła pomyślnie.

niecałych dwóch kilogramów ma w sobie absochłopaki z Audioklanu, jak zwykle, zadbali o mnie
i dorzucili do paczki świetnie dobrane głośniki.
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Finalnie dostałem rewelacyjny, klasyczny zestaw stereo z nieograniczonymi możliwościami
technologii przyszłości. Na myśl przychodzi mi nowy serial HBO „Westworld”, gdzie Western
połączono z science-fiction i, o dziwo, ta operacja przebiegła pomyślnie.
Chyba czas odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest WXA-50? Jest to wzmacniacz zintegrowany z funkcjami sieciowymi i systemem MusicCast. W ten sposób Yamaha sukcesywnie
powiększa swoją rewelacyjną rodzinę systemów multiroom MusicCast. Sprzętów z tą technologią było już sporo w naszej redakcji i za każdym razem podkreślam, że MusicCast jest jednym
z moich ulubionych rozwiązań multiroom. W dalszej części tekstu rozwinę techniczne możliwości wzmacniacza, ale teraz zajmę się czymś, co bardzo mi się spodobało. Mimo takiego
chwalenia i zachwycania się opcją MusicCast muszę przyznać, że strona wizualna sprzętów
Yamaha, to nie do końca moja bajka. Tym razem jest całkowicie inaczej, WXA-50 jest miłością
od pierwszego wejrzenia i za to muszę pochwalić Japończyków. Yamaha zaskoczyła mnie prostotą i minimalizmem, który tak bardzo lubię. Otrzymałem kawał solidnej i surowej obudowy,
o odpowiedniej wadze, która od razu daje do zrozumienia, że kupiliśmy coś na lata. Ciekawym
pomysłem są dołączone podstawki umożliwiające postawienie urządzenia pionowo. Taki
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zabieg spowodował dostosowanie się wzmacniacza do każdego wnętrza. Stal połączona z aluminium, a to wszystko skręcone na duże śruby, których Yamaha na szczęście się nie wstydziła
i pozostawiła na wierzchu. Dzięki temu całość ma swój industrialny klimat, a ja to zdecydowanie
kupuję. Okazało się, że jeszcze bardziej niż mnie, takie rozwiązanie spodobało się mojemu kotu,
który znalazł sobie nową leżankę na zimowe wieczory. Wiadomo, że dobrze wygrzany wzmacniacz to podstawa odpowiedniego odsłuchu. Front wzmacniacza to przede wszystkim wspaniałe pokrętło idealnie czułego potencjometru. Oprócz niego z przodu znajdziemy klasyczne
kontrolki i podstawowe przyciski, które przyznam, są lekkim niedosytem. Wszystko za sprawą
użytego plastiku, na szczęście praktycznie jedynego plastiku, jeśli nie wliczymy anteny znajdującej się na tyle.
W ten sposób znaleźliśmy się na tyle, a tu jest o czym pisać. Ta część urządzenia jest bogata
w złącza i w tym przypadku nie ma mowy o minimalizmie. Yamaha zadbała o każdy centymetr
obudowy, dzięki czemu nie musimy się martwić o nic. Możemy podłączyć pralkę, lodówkę,
a nawet robota kuchennego i co z tego, że żaden z tych sprzętów nie będzie działał. Poważnie
mówiąc, złączy jest mnóstwo i niech nas nie zwiedzie rozmiar WXA-50. Ten sprzęt spokojnie
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może być naszym muzycznym centrum dowodzenia. Duże i solidne tak zwane bananowe złącza głośnikowe świadczą o poważnym podejściu do tematu audio. Oprócz tego: AUX IN/OUT,
optyczne, subwoofer, LAN, USB, Trigger IN/OUT. Potrzebujecie czegoś więcej? Z mojej strony
być może zabrakło starego poczciwego złącza gramofonowego „Phono”, ale bez przesady.
Posiadam mixer, który podłączyłem w AUX i cieszę się swoimi zakurzonymi winylami. Uwierzcie
mi, miałem sporo powodów do radości. Audioklan wzmacniacz sparował z dwoma kompaktowymi, 2-drożnymi kolumnami ELAC BS 73. Rezultat? Niesamowicie ergonomiczny zestaw stereo,
który idealnie sprawdza się w średnich pomieszczeniach. Po pierwsze zaskakuje efektywnością,
a po drugie powala na kolana możliwościami technologicznymi.
Nasza niewielka „książka”, jaką jest Yamaha WXA-50, umie tak

Wszystko zaczyna się od

wiele, że przy prezentacji znajomym nie wiadomo, od czego

konfiguracji do naszej domowej

wej sieci Wi-Fi za pomocą darmowej aplikacji MusicCast, to

sieci Wi-Fi za pomocą
darmowej aplikacji MusicCast,
to ona zamienia wzmacniacz
w prawdziwą bestię.

zacząć. Wszystko zaczyna się od konfiguracji do naszej domoona zamienia wzmacniacz w prawdziwą bestię. Nie będziecie mieli z tym problemów, wystarczy kierowanie się intuicją.
Aplikacja jest czytelna i prosta. Teraz naszym muzycznym
światem jest iPhone, a w nim praktycznie nie ma ograniczeń.
AirPlay, Bluetooth i systemy streamingowe to tylko początek. Za
pomocą WXA-50 możemy słuchać radia internetowego, odtwarzać pliki muzyczne z pamięci USB lub serwera NAS. Naprawdę
nie chce mi się wypisywać tego wszystkiego, przecież możecie to przeczytać na stronie producenta. Dlatego opowiem, jak

to wygląda u mnie. Na początek podłączyłem mixer, który integruje zarówno gramofony, jak
i telewizor. Później skonfigurowałem wzmacniacz z siecią Wi-Fi, a aplikacja spowodowała, że
mogłem odtwarzać muzykę na przykład za pomocą AirPlay z każdego programu streamingowego. Dodatkowo do dyspozycji mamy system MusicCast, a więc multiroom, dzięki któremu
wybieramy, co ma grać w różnych pomieszczeniach. Oczywiście po drodze spotkamy pewne
konfiguracyjne schody i trzeba poświęcić trochę czasu na nasze perfekcyjne ustawienie, ale
taka zabawa to czysta przyjemność. Efekt wszystko wynagradza. Późniejsza prezentacja możliwości spowoduje, że zazdrosny sąsiad usiądzie z wrażenia. W sekundę przełączamy się między
analogowym brzmieniem gramofonów a cyfrowymi plikami z programów streamingowych.
Warto dodać, że to wszystko przy wsparciu trybu hi-res, czyli przesyłaniu muzyki w rozdzielczości 192 kHz/24 bity. Nie ma co się rozpisywać w szczegółach o MusicCast, bo o tym już pisaliśmy
wielokrotnie i wyszedłby dodatkowo tekst. Zachęcam do sprawdzenia tego systemu.
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BLUESOUND
PULSE SOUNDBAR
NORBERT CAŁA

Jestem zdecydowanie konserwatywnym odbiorcą dźwięków, czyli po prostu
lubię zestawy stereo. Oczywiście nie musi być to klasyczne stereo z dużym
amplitunerem, ale dla mnie na pewno nie są duże systemy kina domowego oraz
na przykład soundbary, które uważam – uważałem – za taką świnkę morską, czyli
ani to świnka, ani morska.
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Do wypróbowania Bluesound Pulse Soundbar przekonały mnie dwie rzeczy. Bardzo dobrze
oceniam cały system multiroom Bluesound BluOS, który miałem już okazję testować. Na
cały system składa się bardzo dużo najróżniejszych głośników, od małych, przez niezależne
wzmacniacze, które możemy podpinać pod duże kolumny. Po drugie w genezie stworzenia
tego soundbara leży doskonała jakość dźwięku. To jeden z nielicznych soundbarów na świecie, który koncentruje się na wysokiej jakości brzmienia i obsługuje pliki audio w rozdzielczości do 24 bitów i częstotliwości próbkowania sięgającej 192 kHz. Urządzenie wspiera również
format Master Quality Authenticated (MQA). W teorii powinno to nam dać precyzyjne odwzorowanie naturalności dźwięku. Na początek przyjrzyjmy się samemu soundbarowi z zewnątrz
i wewnątrz.
Bluesound Pulse jest dość słusznych rozmiarów jak na soundbar, waży prawie siedem kilo, ma
nieco ponad metr długości i prawie 15 cm wysokości. Wykonany jest niemal w całości z tłoczonego aluminium cenionego za wytrzymałość. Z przodu mamy aluminiową siatkę maskującą ukryte wewnątrz przetworniki. Jedyne, co burzy idealną czerń, to świecące kółko, które
informuje nas o statusie urządzenia. Na szczęście możemy je wyłączyć (w konfiguracji) lub
zmniejszyć jego jaskrawość. Na obudowie nie znajdziemy żadnych elementów sterujących gło-
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śnikiem, całość sterowania odbywa się z aplikacji na urządzenia mobilne (iOS, Android,
Amazon Fire) oraz – uwaga – na komputery
z MacOS oraz z Windows. Do aplikacji oczywiście jeszcze wrócimy. Ciekawostką jest to,
że tym soundbarem możemy sterować również za pomocą pilota zdalnego sterowania,
którego jednak nie ma w zestawie. Możemy
za to za pomocą aplikacji nauczyć głośnik
działania z dowolnym pilotem działającym na
podczerwień.
Cała forma Bluesound Pulse jest bardzo ascetyczna i czysta, średnio będzie pasowała do
rustykalnego pomieszczenia, ale w typowo
nowoczesnych i minimalistycznych odnajdzie
się znakomicie. Nawet jeśli będzie to minimalizm w skandynawskim wydaniu. Jego wygląd

Cała forma Bluesound Pulse jest bardzo
ascetyczna i czysta, średnio będzie pasowała
do rustykalnego pomieszczenia, ale w typowo
nowoczesnych i minimalistycznych odnajdzie
się znakomicie.

będzie też pasował do wyglądu większości
telewizorów.
Ten głośnik możemy umieścić na trzy różne
sposoby. Najprostszy to postawienie go na
półce, drugi sposób to powieszenie go na
ścianie pod telewizorem, wreszcie trzeci to
przyczepienie go do uniwersalnego stojaka
pod TV; niestety w tym przypadku stojak
musimy nabyć oddzielnie.

Zajrzyjmy teraz pod obudowę. Bluesound Pulse to system high-res typu all-in-one, czyli
wszystko, czego potrzebujemy, mamy w jednej obudowie. W środku mamy więc 120-watowy
wzmacniacz DirectDigital, który za pomocą sześciu indywidualnych końcówek mocy zasila
sześć przetworników, a funkcję filtrów zwrotnicy pełni wydajny układ DSP. Układ chyba ma
co robić, bo za jego pracę jest odpowiedzialny procesor ARM Cortex A9 taktowany 1 GHz.
Wszystkie przetworniki, których jest, jak wspomniałem, sześć (wysokotonowe: 2 x 25 mm,
miękka kopułka; średniotonowe: 2 x 50 mm, celulozowa membrana, gumowy resor; niskoto-
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nowe: 2 x 102 mm, gumowy resor) zostały opracowane specjalnie dla tego modelu i pracują
w indywidualnie dostosowanych komorach, dzięki czemu mają optymalne warunki pracy i są
idealnie odseparowane od siebie.
Przed testem musimy jeszcze jakoś podpiąć go pod nasz system w domu, aby przesłać do
niego muzykę. Tutaj mamy sporo możliwości, ale na dzień dobry zaskoczył mnie brak HDMI.
Byłem przekonany, że soundbar, którego chlebem powszednim jest odtwarzanie muzyki z TV,
będzie miał to najbardziej popularne złącze. Nic bardziej mylnego. Na szczęście mamy złącze
optyczne, które – o ile nasz telewizor również je ma – pozwoli przesłać dźwięk pełnej rozdzielczości. Jeśli nasz TV takiego złącza nie ma, jesteśmy skazani na staromodne i analogowe
liniowe RCA. Ciekawą możliwością jest streamowanie dźwięku, jaki przychodzi do głośnika
z TV, do innych głośników zgodnych z systemem Multiroom Bluesound.
Lepiej jest, jeśli chodzi o nowocześniejsze formy podłączeń, chociażby do świata urządzeń
mobilnych. Pulse możemy do naszej sieci wpiąć za pomocą złącza kablowego Ethernet, ale
również za pomocą Wi-Fi – niestety nie obsługuje sieci 5 Ghz oraz nie ma AirPlaya. Możemy
też po prostu włożyć do niego pendrive’a ze złączem USB i zapisaną tam muzyką, choć to akurat brzmi nieco archaicznie, sami przyznacie. Na szczęście mamy wspomnianą aplikację, która
po zainstalowaniu daje nam dostęp do całej muzyki świata, jaką znajdziemy we wszystkich
systemach streamingowych. Bluesound w swojej apce BlueOS obsługuje takie systemy jak
Qobuz, Deezer, Spotify, TIDAL, Napster… Chyba prościej będzie, jak napiszę, których nie obsługuje – zgadliście, nie obsługuje Apple Music. Jedyny sposób, aby słuchać tego serwisu, to
połączyć naszego iPada lub iPhone'a lub smartfona
z Androidem i apką Apple Music przez Bluetooth (na
szczęście) aptX i tą drogą wysyłać muzykę. Niby się
da, ale ile łatwiej mają użytkownicy Sonosa, gdzie
Apple Music jest natywnie wspierane.
Aplikacja BluOS zapewnia też możliwość odtwarzania muzyki zgromadzonej na dyskach sieciowych
w naszej sieci. Przy czym wspiera niemal wszystkie
formaty audio, wliczając MP3, AAC, WMP, Ogg, FLAC,
ALAC i prawdziwe high-res audio, w tym MQA.
W aplikacji możemy dostosować dźwięk Bluesound
Pulse do swoich wymagań. Mamy do dyspozycji trzy

Bluesound w swojej apce
BlueOS obsługuje takie
systemy jak Qobuz, Deezer,
Spotify, TIDAL, Napster…
Chyba prościej będzie, jak
napiszę, których nie obsługuje
– zgadliście, nie obsługuje
Apple Music.
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predefiniowane typy dźwięku – TV, Muzyka, Film, a dla każdego z typów mamy całe spektrum
ustawień. Od możliwości ustawienia, jak szeroko ma grać głośnik, przez uwydatnianie dialogów, aż po klasyczne podbicia basów i tonów wysokich. Wszystko jest na szczęście podane
w dość przystępnej formie.
O możliwościach tego głośnika mógłbym pisać jeszcze przez kilka następnych stron i pewnie
bym nie wyczerpał tematu, ale jestem pewien, że chcecie się już dowiedzieć, jaka muzyka się
z niego wydobywa. Przejdźmy więc do sedna sprawy. Tym razem swoje standardowe testy
zrobiłem dwa razy dla muzyki oraz dla dźwięku z filmu.
W przypadku muzyki dość szybko zbierałem szczękę z podłogi. Spodziewałem się płaskiego
dźwięku, który nie będzie miał dynamiki oraz odpowiedniej bazy stereo. Tymczasem głośnik mnie zachwycił dokładnie tym wszystkim, czego braku się obawiałem. Na standardowych ustawieniach dźwięku było idealnie, dynamicznie i szeroko, jak przy całkiem dobrej
klasy zwykłym zestawie stereo. Tony wysokie, niskie i środek, wszystko na swoim miejscu,
bez zniekształceń, nawet przy głośnym graniu. Jeśli bym musiał pokazać słabszą stronę, to
byłyby tony niskie. Może brakuje im trochę zadziorności i głębi. Ta ostatnia cecha źle wróżyła testom filmów, bo oczywiście wybrałem filmy akcji. Bluesound Pulse obsługuje Dolby
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Digital, poprzeczka była więc wysoko zawieszona.
Ustawienia dźwięku przełączyłem na Film, a scenę
ustawiłem na najszerszą. Dźwięk zdawał się dochodzić z przodu i z boków, niestety nie było wyraźnego efektu głośników tylnych. Brakowało też
basu w dynamicznych scenach – tutaj przydałby
się opcjonalny bezprzewodowy soubwoofer, jaki
jest w ofercie firmy.
Na zakończenie cena – 4888 złotych – Bluesound
Pulse Soundbar jest wart każdej złotówki. W tej cenie
dostajecie świetne stereo, nie gorsze kino domowe,
ładny dizajn oraz odrobinę nieoczywistości. W końcu
nie każdy ma, a nawet zna markę Bluesound, będzie
więc o czym opowiadać na imprezach.
Ocena iMagazine:

norbertcala
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DŹWIĘK NASTĘPNEJ GENERACJI

YAMAHA YSP-5600
PAWEŁ OKOPIEŃ

Soundbary na stałe weszły w świat kina domowego. To jedno z najwygodniejszych rozwiązań
audio, oferujące sporo radości. Yamaha YSP-5600 jest czymś więcej niż soundbarem, to
projektor dźwięku. Dźwięku, jakiego większość jeszcze nie miała okazji usłyszeć.
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Przyznam się szczerze, że kiedy w sierpniu 2015 roku po raz pierwszy usłyszałem o Yamaha YSP-5600, to nie za bardzo chciało mi się wierzyć w specyfikację. Soundbar korzystający z nowej technologii dźwięku obiektowego?
To nie ma racji bytu, to nie może się udać, nawet przy tylu wbudowanych
głośnikach i tak wysokiej cenie. Później przyszła IFA w Berlinie, demo room
i długo zbierałem szczękę z podłogi. Niesamowite doznania dźwiękowe
– trudno było uwierzyć, że głośnik umieszczony z przodu jest w stanie
zagwarantować świetne wrażenie dźwięku z tyłu i z góry. Od tego momentu
wiedziałem, że muszę sprawdzić najnowszy soundbar Yamahy w domu.
Zanim jednak o tym, jak sprawdza się w warunkach domowych, warto przyjrzeć się właśnie nowym technologiom dźwięku. Do tej pory znaliśmy różne
warianty Dolby Digital, na czele z najlepszą odmianą TrueHD oraz konkurencyjnego DTS, na czele z HD Master. To dźwięk przestrzenny stworzony
z myślą o konfiguracji głośników 5.1 lub 7.1. Natomiast w 2012 roku zaprezentowano Dolby Atmos, który najpierw trafił do kin. Jest to technologia
dźwięku obiektowego opierająca się na 128 niezależnych ścieżkach audio,
które w kinach są odtwarzane nawet przez 64 różne głośniki. Dolby Atmos
to nie tylko nowy sprzęt, nowy format na płytach, ale przede wszystkim
nowy sposób realizacji dźwięku w filmach. Dzięki temu jest on znacznie bardziej realistyczny i przestrzenny. Dolby Atmos z kin pojawił się w zestawach
kina domowego, gdzie do poprawnego działania, oprócz standardowej konfiguracji 5.1, potrzeba jeszcze dwóch głośników sufitowych lub emitujących
dźwięk tak, by ten odbijał się od sufitu. Powstał też konkurencyjny format,
ale działający na podobnej zasadzie – DTS:X.
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Dolby Atmos i DTS:X to wciąż nowinki dźwiękowe. Jeszcze jesienią ubiegłego roku w Polsce
funkcjonowały tylko dwie sale kinowe wspierające Dolby Atmos. Dziś jest ich pięć w Łodzi
– w Helios Sukcesja, we Wrocławiu w Heliosie, w multikinie w Katowicach, oraz w Cinema3D
w Głogowie i Gorzowie Wielkopolskim. To oczywiście pojedyncze sale, w których tylko
wybrane filmy korzystają z technologii Dolby Atmos – między innymi ostatnia część
„Gwiezdnych Wojen”. Film „Król Życia” z Robertem Więckiewiczem był pierwszym filmem
w Europie Środkowo-Wschodniej wykorzystującym Atmosa.
Wróćmy do naszej Yamahy YSP-5600. Gabarytowo jest ona znacznie większa od soundbarów, jakie zwykle znajdziemy w sklepach. W urządzeniu znalazły się aż 44 głośniki oraz dwa
przetworniki niskotonowe. Jest to najbardziej zaawansowany system YSP, jaki Yamaha do
tej pory zaoferowała i jak na razie jedyny soundbar na rynku radzący sobie z nowymi formatami dźwięku. Duża konstrukcja Yamahy została pomyślana raczej o montażu na ścianie, choć można go też postawić na szafce, ale wtedy chociaż telewizor powinien wisieć.
Jednocześnie dla najlepszych wrażeń powinniśmy wyposażyć się w subwoofer, który można
podłączyć bezprzewodowo, dzięki dołączonemu adapterowi.
Po podłączeniu urządzenia powinniśmy skonfigurować sieć Wi-Fi, dzięki której zyskamy
wsparcie dla AirPlay, SpotifyConnect oraz Yamaha MusicCast. Następnie podłączyć znajdu-
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jący się w pudełku z głośnikiem mikrofon kalibracyjny i dokonać niezwykle szybkiej kalibracji. Po tym zabiegu nasz cyfrowy projektor dźwięku będzie gotowy do pracy, a my będziemy
mogli cieszyć się muzyczną ucztą.
Yamaha YSP-5600 zdecydowanie spełnia obietnice, oferując przestrzenny dźwięk, którego jakość jest bardzo wysoka, ale też w dużej mierze zależy, jak to w przypadku każdego
sprzętu audio, od źródła. Jeśli wybierzemy film na Blu-ray z Dolby Atmos, to oczywiście
łatwo usłyszymy odpowiednie efekty, choć jeszcze lepiej słychać je na materiałach demonstracyjnych, ale tak jest zawsze – właśnie wszelkie trailery, wycinki najlepszych momentów,
materiały domyślnie tworzone pod daną technologie oferują najlepszą jakość. Usłyszenie
demonstracyjnych nagrań Dolby Atmos na YSP-5600 wgniata w kanapę. Po podłączeniu dużego subwoofera możemy to potraktować dosłownie. To chyba pierwszy soundbar, którego użycie, nawet na średnim poziomie głośności, może sprawić, że sąsiedzi was
znienawidzą.

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że Yamaha YSP5600 nie tworzy namiastki dźwięku przestrzennego, jak to robi większość soundbarów, często dość na siłę. Yamaha rzeczywiście jest
w stanie zaoferować dźwięk przestrzenny, bo dzięki technologii YSP wysyła skoncentrowane
wiązki dźwięku, które odbijając się od ścian i sufitu, docierają do widza ze wszystkich stron.
Staje się w ten sposób pierwszą prawdziwą alternatywą dla kina domowego dla wymagających użytkowników. Oczywiście nie wszystkim zastąpi prawdziwy zestaw 5.1, niekoniecznie
też jest najlepszym rozwiązaniem dla miłośników dźwięku stereo. Jeśli chcecie wyłącznie
słuchać muzyki, to inwestujcie w specjalny sprzęt stereo; Yamaha YSP-5600 daje z siebie
wiele, oferuje świetny, naprawdę czysty dźwięk, ale nigdy nie będzie klasycznym zestawem
stereo. Za to doskonale sprawdzi się jako dość uniwersalny sprzęt w dużym pokoju dla osób,
które równie często słuchają muzyki, co grają na konsoli i pochłaniają kilka filmów tygodniowo z dobrej jakości dźwiękiem.
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Yamaha YSP-5600 nie należy do sprzętów najtańszych. Kosztuje niecałe siedem tysięcy złotych. Do tego naprawdę warto zakupić subwoofer, na którego też powinniśmy przeznaczyć
przynajmniej tysiąc złotych. To cena abstrakcyjna jak na soundbar, ale trzeba pamiętać, że
nie jest to zwykły soundbar. To jest rzeczywista alternatywa dla kina domowego, którego
cena, za podobne parametry i możliwości będzie podobna, tyle że wtedy będziemy mieć
w dużym pokoju wzmacniacz, siedem głośników, subwoofer i sporo przewodów.
Ten sprzęt zdecydowanie nie zawodzi, a wiele osób zaskoczy, bo mimo wszystko wciąż jest
niepozorny w stosunku do swoich możliwości. Wreszcie zestawy kina domowego doczekały się rywala ukrytego w jednym pudełku. Do tego YSP-5600 wspiera wszelkie najnowsze
standardy i korzysta z świetnego systemu multiroom audio Yamaha MusicCast, dzięki czemu
może przesyłać dźwięk także do innych urządzeń systemu, a nawet głośników lub słuchawek Bluetooth innych producentów.

paweloko
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MALUTKI SOUNDBAR

PHILIPS FIDELIO B1
PAWEŁ OKOPIEŃ

Pragniemy idealnego dźwięku, ale nie zawsze możemy sobie pozwolić na kino domowe
w dużym pokoju. Co więcej, nawet soundbar w salonie może stanowić problem. Receptą
jest najnowszy głośnik Philipsa. Model B1 jest najmniejszym soundbarem, z jakim miałem
okazję się spotkać i była to miłość od pierwszego wrażenia.
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Philips Fidelio B1 trafił do mnie jeszcze przed europejską premierą na
targach IFA. Od prawie trzech tygodni jest w moim mieszkaniu i robi
swoje, czyli gra podczas filmowych seansów z Netflixem odpalanym
z Apple TV, a nawet muzyką z Apple Music. Tym, co go wyróżnia na
tle innych soundbarów, są wymiary. Philips Fidelio B1 ma raptem
40 centymetrów długości, jest wysoki na niecałe 6 centymetrów i szeroki na zaledwie 11 centymetrów. Jest tak mały, że zmieścił się u mnie
na niższej półce w szafce TV. Naprawdę trudno go zauważyć, a jednocześnie bardzo łatwo usłyszeć.
Jakość dźwięku względem głośników telewizora jest rewelacyjna,
dźwięk jest czysty i w miarę przestrzenny. Oczywiście daleko mu do
tego, co oferuje Yamaha YSP-5600 czy typowe zestawy kina domowego, ale z powodzeniem może konkurować z wieloma tradycyjnymi
soundbarami ze średniej półki, a na pewno z głośnikami od telewizora. Naprawdę z powodzeniem można z nim obejrzeć „Szeregowca
Ryana” i czuć się jak w środku bitwy. Jakość dźwięku zależy oczywiście od źródła dźwięku, filmy z Blu-ray brzmią ponadprzeciętnie.
Dużą rolę odgrywa bezprzewodowy subwoofer, który już nie jest taki
mały. Jest płaski, ale dość duży i to dla niektórych będzie mankament,
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można go jednak go ukryć na przykład pod kanapą lub ulokować w zupełnie innym miejscu
w dużym pokoju. Na brak basu naprawdę nie można narzekać.
Trochę brakuje natomiast większej liczby złącz. Urządzenie ma tylko jedno wejście HDMI
i jedno wyjście (z kanałem zwrotnym), wejście AUX (mini Jack), cyfrowe wejście optyczne
oraz USB. Poza tym – łączność Bluetooth. Brakło przynajmniej jednego wejścia HDMI oraz
analogowego wejścia audio. Do tego dochodzi jeszcze dość wysoka cena urządzenia. W polskich sklepach B1 powinien pojawić się wkrótce za około dwa tysiące złotych, u naszych
sąsiadów zza Odry kosztuje 499 euro. Ale powiedzmy sobie szczerze, że paru inżynierów
z Gibsona musiało popracować nad tym urządzeniem, aby osiągnąć taką jakość. To jest
sprzęt dla osób, które oczekują wysokiej jakości, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na
większe urządzenie.
B1 zaskakuje rozmiarami i możliwościami.
Dożyliśmy fajnych czasów, jeśli chodzi o technologie w dźwięku. Producentom udaje się zaoferować
naprawdę dobre brzmienie w kompaktowych urządzeniach. Do małego mieszkania Philips Fidelio B1
nie jest kompromisem, a dobrym wyborem.

Tym, co go wyróżnia na
tle innych soundbarów, są
wymiary.

paweloko
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CREATIVE SOUND
BLASTERX KRATOS S3
PAWEŁ HAĆ

Wymagania graczy względem sprzętu audio są na tyle odmienne od potrzeb zwykłych
użytkowników, że powstają dla nich całe rodziny produktów. Creative, specjalizujący się
w takich urządzeniach, stworzył zestaw głośników, z którymi gra się faktycznie lepiej.
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Od kilku lat używam głośników 2.1 Creative T4 Wireless, czyli zestawu składającego
się z dwóch satelitów oraz mocnego subwoofera. Zapewniają one szeroką scenę,
sporą szczegółowość dźwięku i ogromne pokłady basu regulowanego osobnym pokrętłem. Zestaw Kratos S3 bardzo mi je przypomina, choć jest nieco mniej
skomplikowanym rozwiązaniem. Głośniki mają kanciastą bryłę, satelity osłonięto
metalową siatką z błyszczącą obwódką, a także opatrzono logiem marki Sound
BlasterX, trafiło ono też na subwoofer. Wzornictwo jest proste, choć nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś nazwał je nudnym. Fakt – nie ma w nim nic przebojowego, ale
dzięki temu pasuje praktycznie do wszystkiego (mnie to bardzo odpowiada).

Głośniki łączą się ze sobą i z innymi urządzeniami wyłącznie przewodowo, sterowanie umieszczono na jednym z satelitów, do podłączenia źródła dźwięku służy
natomiast mini Jack. Kontrolowanie brzmienia z poziomu głośników ogranicza
się do pokrętła głośności będącego jednocześnie wyłącznikiem, a także pokrętła regulującego natężenie niskich tonów na subwooferze. Wolałbym, by również
znalazło się na satelicie, a tym samym nie musiałbym sięgać do ustawionego pod
biurkiem głośnika niskotonowego. Korzystałem z niego za każdym razem, gdy
zamiast grania decydowałem się na oglądanie filmu (i odwrotnie), wolę bowiem
grać z mniejszą ilością niskich tonów. Obok włącznika znalazło się gniazdo mini
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Jack do podpięcia słuchawek, odpada więc konieczność przepinania ich na
zmianę z głośnikami, jeśli mamy tylko jedno wyjście audio w komputerze.
Choć teoretycznie głośniki stworzono dla graczy, to są one zaskakująco wszechstronne. Doskonale sprawdzają się podczas słuchania radia i podcastów, czyli
tam, gdzie istotne jest dobre brzmienie mowy, a dzięki szerokiej scenie i mocnemu podbiciu basu dają sobie radę również w filmach. Creative wcale nie przesadza, podkreślając, jak dobrze odwzorowują przestrzeń – głośniki ustawione
w odpowiedniej odległości od monitora i gracza potrafią przekazać bardzo
dokładnie, z którego miejsca dochodzi dźwięk. Odtwarzanie muzyki również
wychodzi im nieźle, choć bardzo trudno było mi wyregulować niskie tony tak,
aby nie dudniły, ale jednocześnie dobrze oddawały brzmienie bębnów. Góra
również wydaje się niewystarczająco szczegółowa, nie mam natomiast żadnych uwag co do pasm środkowych. Dobrą informacją jest to, że brzmienie jest
podobne, zarówno przy niskiej, jak i wysokiej głośności, z powodzeniem więc
można korzystać z nich nawet wieczorem, gdy inni domownicy śpią.

Choć teoretycznie głośniki
stworzono dla graczy, to są one
zaskakująco wszechstronne.
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Kratos S3 pokazują swoją moc dopiero podczas grania. Creative opracował nie
tylko sprzęt, którego charakterystyka brzmienia świetnie podbija odgłosy otoczenia, najistotniejsze podczas sieciowych rozgrywek, ale też stworzył oprogramowanie, dzięki któremu jest możliwa zmiana sposobu odtwarzania dźwięku przez
głośniki. Oprogramowanie jest dostępne niestety tylko na Windowsa, ale gry na
OS X to wciąż nisza, która nie przyciąga na tyle dużo osób, by producent zdecydował się na rozwijanie aplikacji również na tę platformę. BlasterX Acoustic Engine
pozwala dostosować głośność poszczególnych tonów oraz mowy, ma też wydzielone tryby dla poszczególnych rodzajów gier. Możliwe jest też włączenie efektów
dźwiękowych, te jednak nie są już tak przydatne. Większość czasu z zestawem
spędziłem jednak na graniu na PlayStation 4, a więc bez możliwości kontrolowania brzmienia. Nie odczuwałem przez to specjalnego dyskomfortu, standardowe
ustawienia sprawdzają się bowiem świetnie we wszystkich gatunkach gier, a różnice, jakie uzyskujemy dzięki oprogramowaniu, są odczuwalne jedynie w barwie,
ale już nie w odwzorowaniu przestrzeni.
Już pierwsze minuty rozgrywki z podłączonymi głośnikami Kratos S3

Creative Sound 				
BlasterX Kratos S3

uświadomiły mi, jak duża jest różnica
pomiędzy standardowym nagłośnieniem a tym, które przeznacza się dla

• Design: 4/6

graczy. Tu priorytetem jest precyzyj-

• Jakość wykonania: 5/6

nie odwzorowana przestrzeń oraz

• Oprogramowanie: 4,5/6

podbicie średnich tonów, a nie uzy-

• Wydajność: 4,5/6

skanie możliwie najbardziej realistycz-

Plusy:
• świetne odwzorowanie przestrzeni
• uniwersalność
Minusy:
• mało interesujące wzornictwo
• BlasterX Acoustic Engine dostępne
wyłącznie na Windowsa
Cena: około 350 PLN

nego brzmienia. Nie bez znaczenia
okazuje się też osobne pokrętło do
regulacji basu – możliwość wyciszenia
go w niektórych grach i podbicia go
w innych znacznie ułatwia rozgrywkę.
Warto to sprawdzić samemu, zwłaszcza że relacja ceny do jakości tego
zestawu jest doskonała.

pawelhac
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TEAC

TEAC TN-400BT
JAROSŁAW CAŁA

Czarny winylowy krążek mógłby spokojnie zagrać pierwszoplanową rolę w filmie
„Oszukać przeznaczenie”. Jest jak Rambo, nieustannie ucieka przed śmiercią,
a przecież już dawno temu przewidywano jego definitywny koniec.
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Czarny winylowy krążek mógłby spokojnie zagrać pierwszoplanową rolę w filmie „Oszukać
przeznaczenie”. Jest jak Rambo, nieustannie ucieka przed śmiercią, a przecież już dawno
temu przewidywano jego definitywny koniec. Płyta winylowa broni się ponad osiemdziesiąt
lat, pożerając przy tym taśmy, kasety, płyty CD i kto wie, czy w przyszłości nie poradzi sobie
nawet ze streamingiem.
Dzisiaj, gdy muzyka nie potrzebuje już materializacji, a może

Płyta winylowa broni się ponad
osiemdziesiąt lat, pożerając
przy tym taśmy, kasety, płyty
CD i kto wie, czy w przyszłości
nie poradzi sobie nawet ze
streamingiem.

być tylko wirtualna, wydawać by się mogło, że winyl nie ma
racji bytu i na dobre przejdzie do lamusa. Nic takiego jednak
nie następuje i czarne płyty wciąż leniwie kręcą się w naszym
życiu, zyskując coraz większą rzeszę fanatyków.
Ostatnie lata to wielki renesans winylowych płyt i w tych
czasach jedyna szansa na przetrwanie muzyki namacalnej.
Śmiało można stwierdzić, że winyl jest największym muzycznym fenomenem, który trudno nawet wytłumaczyć. Nie jest
tani, za to jest ciężki i kompletnie niepraktyczny ze względu
na swoją wielkość. Dodatkowo każdy, kto posiada własną
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kolekcję, wie, jak bardzo gromadzi kurz i wymaga od słuchacza poświęcenia. Skąd więc ta
narastająca fascynacja czarną płytą? Po pierwsze – jakość. Oczywiście zdigitalizowane, bezstratne formaty już dawną zweryfikowały tę „jakość”, ale ta winylowa, która jest po prostu
specyficzna, klimatyczna i niepowtarzalna, daje dużo więcej radości. Zależy to bardziej od
subiektywnego odbioru i wynika raczej z zamiłowania do analogowego, ciepłego brzmienia. Któż nie lubuje się w trzaskach i cieple emitowanym przez gramofon? Moda to drugi
z czynników, dla którego winyl wraca do łask. Muszę powiedzieć, że posiadanie stylowej
półki z najnowszymi wydaniami wygląda o niebo lepiej niż tysiące PLN-ów wydane w iTunes albo wirtualny abonament w programie streamingowym. Nic nie pobije kolekcji płyt,
które dumnie prezentują się na półce, niejednokrotnie traktowanej z nabożnością czy wręcz
czcią. To jak porównać jazdę MPK do jazdy Fordem Mustangiem na żółtych blachach. Nie dla
wszystkich.
Żeby jednak cieszyć się ich charakterystycznym brzmieniem, potrzebujemy sprzętu, który
nam to umożliwi. Mowa oczywiście o gramofonie. Gramofon jest mostem, który może połączyć klasyczne analogowe brzmienie z nowoczesnymi standardami. W nim właśnie nadzieja
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na to, że winyle zostaną z nami,
nawet jak Elon Musk znajdzie
nam drugą Ziemię. Świetnym
przykładem jest piękny sprzęt, na
który właśnie spoglądam. Z jednej strony nawiązuje do tradycji
i minimalizmu winylowej płyty,
a z drugiej strony jest w stanie
bezprzewodowo przenosić analogowy dźwięk. Niesamowity
pomysł firmy TEAC na zdobycie
wielu klientów.
Model TN-400BT na pierwszy rzut
oka jest prostą konstrukcją bazującą na napędzie, w którym talerz
jest napędzany za pomocą gumowego paska. Pasek łączy krążek
silnika z obręczą talerza i dzięki
temu obroty silnika są przenoszone na talerz. Zaletą jest lepsze
odseparowanie silnika od samego
układu płyta-wkładka, co wpływa
na tłumienie drgań pochodzących z napędu. Gramofon jest
sterowany manualnie, a więc jest
ta kwintesencja analogowego
klimatu, gdzie wyciągamy płytę
z okładki, kładziemy na talerz
i sami ustawiamy ramię oraz
igłę na danym numerze. Jestem
fanem właśnie tego typu odsłuchiwania winylu.
TEAC swoje dziecko postanowił wyposażyć w sprawdzoną
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Z jednej strony nawiązuje do tradycji i minimalizmu
winylowej płyty, a z drugiej strony jest w stanie
bezprzewodowo przenosić analogowy dźwięk.
Niesamowity pomysł firmy TEAC na zdobycie
wielu klientów.

i uniwersalną wkładkę AT95E
rynkowego potentata, firmy
Audio-Technica. Japoński producent zrobił wszystko, aby zdobyć
jak największe grono odbiorców.
Model TN-400BT dzięki swojej
prostocie ma nikłe szanse, żeby
się komuś nie spodobać. Jedni się
zachwycą, drudzy pozostaną niewzruszeni, ale w tym gramofonie

nie ma absolutnie nic, do czego można się przyczepić i za co można go nie lubić. Klasyczna
obudowa z przezroczystą, zamykaną klapą, ramię w kształcie litery „S” i na froncie tylko dwa
aluminiowe pokrętła. Jedno służy do startu silnika, a drugie do trzystopniowej redukcji prędkości odtwarzania płyty (33 1/3, 45 i 78 obr./min.). Czysty minimalizm przy projektowaniu idealnego sprzętu. Dodatkowo TEAC postawił na dwa warianty. Do nowoczesnych wnętrz kolor
srebrny, a dla ceniących sobie oldschool – wykończenie imitujące drewno.
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Na tym koniec prostoty tego gramofonu, a cała zabawa zaczyna się właśnie teraz.
Wielokrotnie znajomi dzwonili bądź pisali do mnie w sprawię rozpoczęcia swojej drogi
z analogowym sprzętem. Mnóstwo pytań na temat wzmacniaczy, głośników, przedwzmacniaczy, wejść, wyjść, no i finalnie samego gramofonu. Często po otrzymaniu odpowiedzi na
te pytania wyczuwałem wyraźny niesmak na ich twarzach. Przewody, głośniki i wzmacniacze, delikatnie mówiąc, odstraszały. Teraz będę mógł każdego odesłać po prostu do tego
tekstu. TN-400BT jest skuteczną odpowiedzią na wiele bolączek związanych ze sprzętem do
odsłuchu upragnionego winyla. Przede wszystkim ma wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy, co oznacza, że bezpośrednio z gramofonu możemy podłączyć się do złącza Line
In i tyle. Kolejną zaletą jest złącze USB, a więc jeśli na strychu u babci znaleźliście wyjątkową
kolekcję niszowych niemieckich kolęd na winylu, to teraz bez problemu zgracie ją na komputer. Świetnie, prawda? Wisienką na torcie i tak naprawdę powodem tego, że opisuje dla
Was ten sprzęt, jest Bluetooth. Taki moduł w gramofonie można zaliczyć do innowacji. TEAC
wstrzelił się idealnie w okres bumu i, wbudowując w gramofon bezprzewodowość, może
zgarnąć dużą część przyszłych winylowych klientów.
Strasznie ciekawiło mnie, jak to wszystko działa i muszę przyznać, że trochę zbierałem
szczękę z podłogi. Jeden malutki przycisk, ukryty na bocznej ścianie gramofonu służy
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do parowania z głośnikami. Na początku zastanawiałem się, czy może jest jakaś aplikacja do sparowania urządzeń i ostatecznie, co rzadko robię, sięgnąłem po instrukcję
obsługi. Wszystko okazało się prostsze niż obsadzenie na kolejne prezesowskie stanowisko
Bartłomieja Misiewicza. Wystarczy przytrzymać przycisk na gramofonie, a później na naszym
głośniku i wszystko. TEAC zrobił to bezbłędnie i konfiguracja trwa 1,5 sekundy.
Teraz podsumowanie dla wszystkich, którzy pytali mnie o to, jak zacząć swoją analogową
drogę. Idziemy do popularnego w naszym kraju dyskontu spożywczego z logo biedronki.
Pośród szerokiej gamy produktów odszukujemy płyty winylowe takich artystów jak:
Kendrick Lamar, Nirvana czy Bob Marley i kierujemy się do kasy. Przez internet zamawiamy
gramofon TEAC TN-400BT, który na drugi dzień jest już w naszym domu. Sprzęt wyciągamy z pudełka, bezprzewodowo łączymy go z naszym głośnikiem i umieszczamy na nim
naszą nieśmiertelną płytę winylową. Teraz wystarczy położyć ramię na płycie, przekręcić
jedno pokrętło i już możemy cieszyć się niepowtarzalnym dźwiękiem analogowej muzyki.
Słuchanie winyli nigdy nie było tak łatwe, jak teraz. Jeszcze pięć lat temu nigdy bym nie
uwierzył, że napiszę taki tekst. Mam tylko nadzieję, że w ten sposób nie przyczyniamy się do
ich końca, a raczej cementujemy to, na co ten format pracuje już ponad osiemdziesiąt lat.

calamuzyka

TEAC TN-400BT
Dane techniczne:
• Prędkość obrotowa: 33 1/3, 45, 78
• Przeniesienie napędu: Pasek
• Typ ramienia: Klasyczne
• Typ wkładki: MM
• Stosunek sygnał/szum: 67
dB (A-weighted) 60 dB
(unweighted, 20kHz, LPF)
• Wyjście USB
• Wymiary (S x W x G) mm:
420 x 117 x 356
• Waga kg: 4,9
Cena: 2222 PLN
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Rola muzyki w treningu może być niewielka, choć znam
i takich, którzy nie wychodzą bez słuchawek nawet na
krótką przebieżkę. Wysiłek fizyczny stwarza jednak sporo
ograniczeń względem domowego zacisza i sposób
słuchania muzyki w czasie ćwiczeń nie zawsze jest
oczywisty. Jak więc najwygodniej z nią trenować i nie
zniszczyć przy tym sprzętu audio?

Źródła
Zanim skompletujemy sprzęt, warto skupić się na… muzyce. Znam wiele osób, które
trenują bez niej, bo bieg po lesie czy kolejne długości basenu traktują jako czas całkowitego wyciszenia. Zakładam jednak, że skoro to czytacie, to należycie do tej drugiej
grupy, która z jakiegoś powodu potrzebuje muzyki. Skazujecie się przez to na kilka
utrudnień, w końcu mieć słuchawki w uszach bądź na nich jest mniej wygodnie, niż
gdy się ich nie używa. Wydawać by się to mogło drobiazgiem, póki nie zaczniecie
intensywnego treningu, a przesuwające się we wszystkie strony nauszniki sprawią,
że do końca ćwiczeń słuchawki leżeć będą gdzieś obok. Musicie też mieć z czego ją
odtwarzać, a sam odtwarzacz wypadałoby też jakoś ze sobą zabrać. Na nic jednak
Wam to się nie przyda, jeśli nie będziecie mieli czego słuchać. Możecie mieć więc
kolekcję własnej muzyki i ulubione playlisty, tyle że układanie ich staje się coraz
bardziej mozolne wraz ze wzrastającą częstotliwością treningów. Z pomocą przychodzi
streaming, wymagający co prawda połączenia z internetem, ale i oferujący tematyczne
playlisty z muzyką na trening, na dodatek Spotify publikowało też swojego czasu listy
z utworami o określonym tempie. Są też inne serwisy, ale Spotify zawsze wyróżniało
się najciekawszymi (przynajmniej w mojej opinii) zestawami utworów, na dodatek
regularnie aktualizowanymi. Istotna jest możliwość zapisania playlisty do pamięci urządzenia. W ten sposób oszczędzamy pakiet internetowy, a w miejscach ze słabym zasięgiem sieci (jak choćby w podziemnych częściach siłowni) muzyka nie przerywa.
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ODTWARZACZE
Smartfon
Zakładam, że przynajmniej 95% osób czytających ten tekst ma smartfona. Celowo nie
podaję tu konkretnego modelu, bo niemal
każdy ma już GPS-a, obsługuje więc aplikacje
fitness, a dodatkowo działa jako odtwarzacz
muzyki (streamowanej również przez dedykowane aplikacje). To najlepsze urządzenie,
od którego można zacząć pomiary treningów, a przy okazji uprzyjemnić je muzyką.
Wystarczy dokupić do niego opaskę na ramię,
słuchawki mamy zazwyczaj w zestawie.
Często mają też pilot, nie musimy więc sięgać
po telefon, by kontrolować odtwarzanie.
Warto jednak mieć na uwadze, że GPS w telefonie jest mniej dokładny niż w profesjonalnym zegarku sportowym.

iPod nano 7G
Gdy w 2012 roku Apple pokazało iPoda nano
siódmej generacji, wiele osób pytało: po co? Nie
miał żadnych innowacyjnych, ani nawet wyjątkowych cech, był poprawny do granic możliwości.
Z perspektywy czasu okazuje się jednak jednym
z najlepszych odtwarzaczy do trenowania. Jest
bardzo mały, prosty w obsłudze dzięki bocznym,
fizycznym przyciskom, a jego pamięć ma nawet
16 GB pojemności. Co więcej, ma Bluetooth, stąd
też bez problemu sparujecie go ze słuchawkami.
Miłym dodatkiem jest też aplikacja Nike+ (wraz
z krokomierzem i liczeniem spalonych kalorii) oraz
radio FM (to jednak wymaga podłączonych słuchawek przewodowych). Czemu jednak nie wybrać
zamiast niego dużo bardziej rozbudowanego iPoda
touch? Cóż, nano jest znacznie mniejszy i lżejszy,
a przy okazji o wiele tańszy (o ile w grę wchodzą
używane egzemplarze).
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Apple Watch
Jeśli używacie smartfona Apple,
to zakup zegarka tej firmy z myślą
o treningach jest całkiem dobrym
pomysłem. O ile sam Apple Watch
potrafi mierzyć dystans, kalorie,
tętno i kilka innych parametrów,
to dopiero sparowany z telefonem może dostarczać dokładniejsze dane (z uwagi na to, że nie ma
GPS-a i korzysta z tego w smartfonie). Mnie na treningach nie służy
jednak za urządzenie pomiarowe,
działa natomiast jako odtwarzacz
muzyki. Mogę z poziomu jego
niewielkiego ekranu sterować
muzyką z dowolnego streamingu, ale dużo częściej korzystam
z zapisanej w jego pamięci
muzyki. Ta jest co prawda ograniczona do 4 GB, ale to wystarczająco dużo na zgranie playlisty
na dwugodzinny trening. Muzyka
jest odtwarzana przez Bluetooth
bezpośrednio na słuchawkach,
telefon nie jest więc potrzebny.
Dla mnie to duże udogodnienie,
bo nie muszę zabierać ze sobą
sporego urządzenia i zastępuję je
bardzo poręcznym, wręcz niewidocznym. Smartwatch od Apple
nie jest jedyny; jeżeli korzystacie
z Androida, to również znajdziecie urządzenia tego typu, które
pozwolą wyeliminować telefon.

Trening w rytm Kanye Westa

SŁUCHAWKI
EarPods
Słuchawki sportowe wcale
nie muszą być przesadnie
drogie, często też nie doceniamy tych, które już mamy.
Gdy zaczynałem biegać, nie
miałem żadnego specjalnego sprzętu, muzyka płynęła
z dołączanych do iPhone’a EarPodsów – słuchawek
z niższej półki cenowej, ale
naprawdę dobrej jakości.
Ich brzmienie mi odpowiada, a dodatkowo są bardzo
wygodne, i to pomimo
specyficznej konstrukcji. Kształt obudowy
sprawia, że świetnie leżą
w uchu podczas biegu
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czy na rowerze, ale już przy wszelkich skłonach wypadają. Są za to bardzo
odporne na uszkodzenia i wodę – utopiłem je, chwilę później uprałem w pralce,
a pomimo to dalej działają. Jeśli więc zastanawiacie się, jakie słuchawki kupić,
sprawdźcie najpierw, czy przypadkiem te od producenta telefonu nie okażą się
wystarczające.

Skullcandy Ink’d 2 Wireless
Niby mają kabel, ale jednak nie łączą się z telefonem bezpośrednio. Ink’d 2 Wireless
charakteryzują się rzadko spotykaną konstrukcją – na szyję jest zarzucony pasek z cięższymi końcówkami, z których wychodzą na przewodach dwie słuchawki dokanałowe.
Rozwiązanie to, choć nietypowe, jest bardzo wygodne i to nawet podczas treningu
siłowego. Do sterowania odtwarzaniem służą przyciski na końcówkach, umieszczono
tam też mikrofon. Klawisze są bardzo duże i z powodzeniem można obsługiwać je
nawet spoconymi dłońmi. Słuchawki nieźle układają się natomiast w uchu, a dzięki
dokanałowej konstrukcji wyciszają otoczenie. Produkty Skullcandy charakteryzują się
ponadprzeciętną głośnością maksymalną, nie inaczej jest w tym przypadku, jeśli więc
chcecie całkowicie zagłuszyć otoczenie, Ink’d 2 Wireless będzie trafionym wyborem.

IM MNIEJ URZĄDZEŃ
ZABIERAMY NA TRENING,
TYM LEPIEJ

Jabra Sport Pulse i Coach
Im mniej urządzeń zabieramy na trening, tym lepiej. Nie spodziewałem się jednak, że słuchawki będą w stanie zastąpić… pulsometr.
Jabra stworzyła pozornie typowe słuchawki dokanałowe z kablem
prowadzonym za szyją, jednak w wersji Pulse wyróżniają się wbudowanym monitorem pracy serca. Ten przydaje się choćby do okre-
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ślenia strefy tętna, w której akurat ćwiczymy, to
natomiast przekłada się na osiągany efekt (w innej
strefie spalamy bowiem tłuszcz, a w innej budujemy kondycję). Pomiar dokonywany w ten sposób
jest bardzo dokładny i nie wymaga stosowania
żadnej opaski na klatkę piersiową. Dane zbieramy oczywiście w aplikacji na smartfonie, gdzie
można je analizować. Inna wariacja tego modelu,
Jabra Sport Coach, została natomiast opracowana z myślą o crossficie. Słuchawki przejmują
rolę trenera, który będzie kierował ćwiczeniami.
Wskazówki dostarczane są na podstawie odczytów czujnika ruchu, również umieszczonego
w słuchawkach.

Plantronics Backbeat Fit
Dla tych, którzy trenują na zewnątrz i są przy
tym uczestnikami ruchu miejskiego, izolujące od
dźwięków otoczenia słuchawki nie będą dobrym
wyjściem. Nadjeżdżający samochód może nie
przebić się przez muzykę, podobnie jak dzwoniący rowerzysta. Plantronics stworzył słuchawki,
które idealnie nadają się na „ulicę”. Na elastycznym, prowadzonym za szyją pałąku, znalazły się
słuchawki douszne, ale nie dokanałowe. Okupione

jest to niższą jakością dźwięku i wyraźnym osłabieniem niskich tonów, ale konstrukcja ta pozwala
słyszeć otoczenie. Backbeat Fit mają też przyciski do sterowania muzyką, a ich obudowa jest
odporna na zamoczenie. Nie możemy ich wrzucić
do wody, ale przetrwają zarówno deszcz, jak i pot
lejący się z głowy.

Aftershokz Trekz Titanium
Wykorzystanie przewodnictwa kostnego w konsumenckich słuchawkach nie jest proste, o czym
przekonało się Aftershokz. Pierwsze modele tej
firmy nie cieszyły się dużą popularnością, głównie
ze względu na oferowaną jakość dźwięku. Najnowszy model, czyli Trekz Titanium, cechuje się już
naprawdę dobrym brzmieniem (ale, podobnie jak
w Backbeat Fit, o słabszych basach). Wspomniane
już przewodnictwo kostne czyni go niesamowitym – założenie go nie wpływa w żaden sposób
na to, co słyszymy, muzyka brzmi „w głowie”.
Oprócz tego, że jesteśmy dzięki temu bezpieczniejsi, możemy też wygodniej i w bardziej naturalny
sposób konwersować z innymi, nieważne czy przez
telefon (słuchawki mają dwa mikrofony), czy też
z kimś obok. Trekz Titanium nie muszą znajdować
się precyzyjnie w uchu, przylegają jedynie do kości
skroniowej w okolicy małżowiny, jeśli więc przesuwają się lekko podczas treningu, to nie wpływa to
na odbierany dźwięk.

AKCESORIA
Opaski i mocowania
Ćwiczenie z telefonem czy odtwarzaczem w kieszeni, czy też w opasce biodrowej nie należy do
komfortowych. Na rynku jest obecnie tak dużo

260

AKCESORIA

Trening w rytm Kanye Westa

rozwiązań, że trudno polecić konkretne. Sam jestem zwolennikiem systemów mocowań, które oferuje na przykład
Lifeproof. Podstawą systemu jest obudowa na smartfona,
zazwyczaj wodoodporna, a przynajmniej chroniąca przed
uderzeniami. Ma ona zaczepy, które pasują do całej gamy
akcesoriów, od opaski na ramię, przez mocowanie do kierownicy roweru, na klipsie do paska kończąc. Dzięki temu telefon
mamy ze sobą w każdej sytuacji, niezależnie od uprawianego sportu, a odmontowanie go zajmuje sekundy. Obudowa
izolująca telefon od ramienia ma jeszcze jeden plus: nie przesiąka potem, w cienkich etui na ramię się to niestety zdarza.

Opaski i zegarki fitness
Skoro biorę ze sobą telefon, by wszystko mierzył, to po co mi
do tego opaska? Okazuje się, że też może się przydać, a nawet
być dokładniejsza niż smartfon. Opaskę bądź zegarek nosimy
bowiem cały czas, często też nie zdejmujemy jej do snu.
Z telefonem jest zazwyczaj inaczej. Chyba każdy sportowy
zegarek, a także coraz więcej opasek pozwala teraz nie tylko
na zbieranie danych, ale i kontrolowanie odtwarzanej muzyki.
Z nadgarstka za pomocą fizycznych przycisków jest to znacznie prostsze niż z telefonu, zwłaszcza w ruchu.
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AUDIOQUEST
DRAGONFLY RED
JAROSŁAW CAŁA

Bez wątpienia specjalnością AudioQuest są hi-endowe przewody i właśnie one
w prawie 100% wypełniają ofertę producenta, ale jest w niej również coś, co
zelektryzowało świat audio. Nie będę ukrywał, że niezwykle zaciekawiło i mnie, dlatego
po prostu zażyczyłem sobie DragonFly Red do testów w tym numerze iMagazine.
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Ten tekst muszę zacząć od przedstawienia marki, z jaką mamy do czynienia, ponieważ produkty
firmy AudioQuest nie gościły jeszcze na łamach naszego magazynu. Przypominam sobie, że
wspominałem o AudioQuest przy okazji tekstu „Audiofil z iPhone’em”, w którym opowiadałem
o wrażeniach po odsłuchu sprzętu za ponad 300 tysięcy złotych. Specjalnością tej marki są przewody, które pochłonęły minimum jedną trzecią wspomnianej kwoty. Wolałbym tego dokładnie
nie przeliczać, bo z trudem przechodzi mi to przez głowę. Rachunek niby jest łatwy, ale mam
problem z jego zrozumieniem. Pamiętam, że po tym odsłuchu z ciekawości wszedłem na stronę zaprzyjaźnionego sklepu

Posiadam za to komputer, ze

Top Hi-Fi i trafiłem na wyjątkowe promocje. Dokładnych cen

trzy pary solidnych słuchawek

para trzymetrowych przewodów głośnikowych kosztowała 29

i abonament Tidal Hi-Fi.

nie pamiętam, ale te okazje były tego rodzaju, że na przykład
tysięcy złotych, zamiast regularnej ceny 40 tysięcy. Świetna okazja prawda? Nic tylko kupować hurtowo. W ten sposób chciałem

Ten zestaw w połączeniu z

wam uzmysłowić, z jakim producentem mamy do czynienia.

DragonFly Red stworzył dla

Bez wątpienia specjalnością AudioQuest są hi-endowe prze-

mnie mój mały audiofilski świat,

wody i właśnie one w prawie 100% wypełniają ofertę produ-

bez konieczności sprzedawania

Nie będę ukrywał, że również niezwykle zaciekawiło i mnie,

segmentu pod Warszawą.

centa, ale jest w niej również coś, co zelektryzowało świat audio.
dlatego po prostu zażyczyłem sobie DragonFly Red do testów
w tym numerze iMagazine. Tak się składa, że akurat nie posiadam wolnych 30 tysięcy złotych na przewody głośnikowe, nie
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mówiąc już o kolejnych kwotach na adekwatny do
nich sprzęt. Posiadam za to komputer, ze trzy pary
solidnych słuchawek i abonament Tidal Hi-Fi. Ten
zestaw w połączeniu z DragonFly Red stworzył
dla mnie mój mały audiofilski świat, bez konieczności sprzedawania segmentu pod Warszawą. Jak
to możliwe? Patrząc na gabaryty tego urządzenia,
powinienem jeszcze raz głośniej zapytać, jak to do
możliwe!? Niestety rozczaruję Was i pytanie muszę
pozostawić bez odpowiedzi. Postaram się jednak
w jakiś sposób wytłumaczyć sytuację.
45 x 12 x 18 mm to wymiary, które bardzo dobrze
wszyscy znamy. Takich rozmiarów jest najbardziej
klasyczny pendrive i jestem pewny, że widząc zdjęcie, taka była Wasza pierwsza myśl. Moja też, ale
oprócz kształtu i złącza USB, to urządzenie nie ma
nic wspólnego z przenośną pamięcią. Czym właściwie jest AudioQuest DragonFly Red? Połączeniem
przetwornika C/A USB, wzmacniacza słuchawkowego i przedwzmacniacza. Jest najpotężniejszym
i największym potworem, który został zamknięty
w najmniejszej klatce. Absolutnie wszystko, co znalazło się w tej niewielkiej obudowie, jest najwyższą, cyfrową półką w klasie audio. Myślę, że liczbę
nagród, jaką AudioQuest otrzymał za swój produkt
DragonFly, można porównać z tym, co znaleźlibyśmy w pokoju młodego Adama Małysza. Wymienię
część z nich: „Computer Audio Component
of the Year”, „Budget Component of the Year”
(Stereophile), „Digital Product of the Year” (Tone
Audio), „Product of the Year” (What Hi-Fi).
Dlatego po wielkim sukcesie poprzednika, wyszedł
nowy model nazwany „Red”, który uzyskał kilka
poprawek i przede wszystkim teraz współpracuje

Takich rozmiarów jest najbardziej
klasyczny pendrive i jestem pewny,
że widząc zdjęcie, taka była Wasza
pierwsza myśl. Moja też, ale
oprócz kształtu i złącza USB, to
urządzenie nie ma nic wspólnego
z przenośną pamięcią.
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również z urządzeniami mobilnymi. Dzięki Apple Camera Adapter podłączymy go z łatwością
do naszego iPhone’a, a ten zamieni się w hi-endowy odtwarzacz muzyczny. Czerwona obudowa
jest solidna i daleko jej do plastikowej pamięci przenośnej, co w pierwszym kontakcie wskazuje
na to, że to nie jest zwykły pendrive. Najbardziej charakterystycznym elementem jest podświetlane logo przedstawiające ważkę. Ważka świeci na różne kolory i pisząc to, nie mam zamiaru
bawić się w Krystynę Czubównę – te kolory są nie tylko zabiegiem estetycznym.

DragonFly Red to najkrótszy
na świecie, bo liczący
zaledwie 4,5 cm most
do audiofilskiego świata.
Nagle okazuje się, że źródło
dźwięku nie musi ważyć
400 kg i składać się z trzech
komponentów ustawionych
na marmurowym stoliku.
Otóż kolory zmieniają się w zależności od częstotliwości próbkowania. Czerwony kolor oznacza
standby, zielony 44100.0 Hz, niebieski 48000.0 Hz, bursztynowy 88200.0 Hz i magenta 96000.0
Hz. Dla ciekawskich należy napisać, co skrywa ta smocza ważka. DragonFly Red wykorzystuje
32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy ESS Sabre i zaawansowany układ 9016. Dodatkowo
jest wyposażony w najnowszy wzmacniacz słuchawkowy ESS i precyzyjną (bit-perfect) cyfrową
regulację głośności, która jest elementem przetwornika C/A.
Instalację tego hi-endowego sprzętu mogę kolejny raz porównać do pamięci masowej, jest
dokładnie tak samo nieskomplikowana. Wkładamy do złącza USB, wybieramy źródło odtwarzania muzyki i w tym momencie nasz komputer zamienia się w sprzęt studyjny. Wycięcie wbudowanej karty dźwiękowej ma równie zbawienną moc, jak wielka lodówka zimnego piwa na
środku pustyni. Nie spodziewałem się aż takiej różnicy, na myśl przychodzi mi klasyczne porównanie do przesiadki z małego fiata 126p do Maybacha. Tylko w tym przypadku ten „maluch” jest
pordzewiałym, niejeżdżącym samochodem ze zniszczonym środkiem, a Maybach podrasowaną,
limitowaną wersją wykończoną specjalną, sprowadzaną na zamówienie skórą.
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DragonFly Red to najkrótszy na świecie, bo liczący zaledwie 4,5 cm most do audiofilskiego
świata. Nagle okazuje się, że źródło dźwięku nie musi ważyć 400 kg i składać się z trzech komponentów ustawionych na marmurowym stoliku. Moim źródłem był MacBook Pro i iPhone
6, odtwarzaczem Tidal Hi-Fi, a instalację zakończyły trzy pary słuchawek. Douszne RHA T20i,
nauszne On-Ear Bang&Olufsen H2 i większe nauszne Parroty Zik 3. Nie mam zamiaru rozpisywać
się o poszczególnych dźwiękach na każdej z wymienionych par słuchawek. Przyznam się jednak,
że DragonFly Red spowodował, że miałem ochotę przesłuchać wszystkie swoje ulubione utwory
na wszystkich posiadanych słuchawkach.
Nie wyobrażam sobie życia bez tego urządzenia, mój muzyczny świat już nigdy nie będzie
taki jak przedtem. Jednym słowem odrodzenie. Absolutnie w każdym pojedynczym dźwięku
jest kolosalna różnica. Od dynamiki, po wszystko, co słychać w tle, a słychać dużo więcej.
Najważniejsze jest to, że nie ma efektu „chamskiego” podbicia, jakie często kryje się pod magicznymi przyciskami typu „Loudness”. Efektem jest poprawa od samego dołu po same szczyty
częstotliwości. Całkowicie odmieniona scena i dynamika, te cechy wyróżniają się najbardziej,
a to najlepsza z możliwych wiadomość. Właśnie te aspekty powodują, że nie dostajemy wyłącznie wzmocnionego, podbitego dźwięku, a po prostu zgoła inną jakość. Dlatego, jeśli kochacie
dźwięk z najwyższej półki i akurat na Waszym koncie jest parę wolnych tysięcy złotych na sprzęt
audio, to AudioQuest stworzył urządzenie dla Was. Dla mnie na pewno i nie mam zamiaru rozstawać się z moją ważką.

DragonFly Red
calamuzyka

Cena: 888 PLN
tophifi.pl
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Radio i telewizja towarzyszą nam od wielu wielu lat. W dobie wszechobecnego
internetu nie musimy jednak ograniczać się do odbiorników, a z mediów możemy
korzystać na każdym urządzeniu.
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Muzyka i telewizja

Można znaleźć sporo aplikacji na tablety i smartfony, które potrafią
strumieniować radiostacje i TV na żywo. Zwróćmy uwagę na kilka
z nich.

Muzyka
O ile pod pojęciem strumieniowania muzyki na żywo może kryć się
wiele znaczeń, my skupimy się na wąskim zakresie odtwarzania radiostacji. Choć na przykład Spotify (iOS, Android) potrafi stworzyć dla
nas osobiste radio na podstawie naszych preferencji, to jednak nie
zawiera radiostacji. Z drugiej strony konkurencyjne Apple Music
(systemowa aplikacja iOS, dostępna też na Androida) również ma taką
opcję, ale do tego posiada jedną wyjątkową radiostację, która nadaje 7
dni w tygodniu, 24 godziny na dobę – Beats 1. Taki wynik wypada dość
słabo przy innych aplikacjach.
Jedną z najpopularniejszych jest TuneIn Radio (iOS, Android) z listą
100 000 radiostacji z całego świata, również z Polski. Oprócz audycji na
żywo mamy dostęp do wielu treści na życzenie jak podcasty czy różne
programy. W ofercie płatnej subskrypcji (9,99 euro na miesiąc) odtworzymy też między innymi 40 000 audiobooków (zapewne w języku
angielskim) oraz wysłuchamy na żywo rozgrywek z USA – NFL, MLB
i BPL. TuneIn Radio wspiera Google Chromecast, Android TV oraz
CarPlay od Apple. A do tego możemy sterować aplikacją z Apple Watch
i innych smartwatchów z systemem Android Wear.
Inną aplikacją zdolną odtwarzać radiostacje jest iHeartRadio (iOS App
Store USA, Android). Oprócz samego strumieniowania oferuje własne
stacje ułożone według różnych kategorii lub z muzyką opartą o wybranego artystę. Oferuje wsparcie dla Google Chromecast, Apple Watch
i smartwatchów z systemem Android Wear.
Jeśli jednak najważniejsze są dla nas pozycje z Polski, to największe
rodzime radiostacje mają własne aplikacje. Tak jest choćby z Grupą
RMF i ich aplikacjami: RMF On (iOS, Android) zawierającą 100 tematycznych stacji radiowych; czy RMF FM (iOS, Android), RMF MAXXX
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(iOS, Android) i RMF Classic (iOS, Android). Tak samo z Radio Zet
(iOS, Android), ZET Chilli (iOS, Android) i Zet Gold (iOS, Android).

Telewizja
W przypadku telewizji, choć znajdziemy wiele oficjalnych aplikacji
różnych stacji i grup, jest niestety dużo gorzej.
Po pierwsze te zagraniczne, jak na przykład BBC ze swoją aplikacją
iPlayer (iOS App Store UK, Android), działają tylko na terenie danego
kraju. Jeśli chcemy korzystać z nich w Polsce, to jedynym sposobem
jest użycie jakiegoś VPN-a.
Po drugie istnieje wachlarz polskich pozycji, jak Player (iOS, Android)
od TVN czy ipla (iOS, Android) od Polsatu, w której jest dostęp do
programów na żywo. Ale żeby je oglądać, musimy albo wykupić
miesięczną subskrypcję, albo być abonentem danej firmy. Jeśli jednak
nie zależy nam na dostępie na żywo, to wspomniane dwie aplikacje,
jak również TVP (iOS, Android), oferują sporo programów w systemie
VOD zupełnie za darmo.
Jeszcze w temacie TV na żywo. Od jakiegoś czasu trwają testy ciekawej aplikacji – ONESEE TV (iOS, Android), w której po wykupieniu
subskrypcji otrzymujemy dostęp do – przynajmniej na razie – kilku
polskich stacji, jak TVP 1, TVP 2 czy TVN. Nie tylko możemy je oglądać
na żywo, ale także cofać się o kilka godzin w danym dniu. O ile uda się
to rozwiązanie uregulować prawnie, będzie to z pewnością interesująca
pozycja wśród aplikacji strumieniujących telewizję na żywo.
Podsumowując, jeśli chodzi o muzykę i radio, mamy naprawdę
ogromny wybór aplikacji, z których większość jest darmowa, a my bez
ograniczeń możemy przebierać w radiostacjach, również rodzimych.
Nieco inaczej jest z telewizją. Samych aplikacji też jest wiele, ale oglądanie na żywo wymaga dodatkowych opłat lub nawet zawierania
umów. Prędzej i bez większych przeszkód obejrzymy materiały na
życzenie i to nawet za darmo.

mcskrzypczak
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Choć nie jestem muzykiem, zawsze fascynowały mnie różne programy i gadżety, które
pomagają w tworzeniu muzyki.

P

Pamiętam, jak kiedyś mój tato kupił komputerowe czasopismo dla pecetów,
w którym wśród pełnych wersji programów dołączanych na płycie CD był
eJay. Aplikacja ta pozwalała za pomocą wielu dostępnych sampli tworzyć
własne utwory. Pamiętam, że miałem przy tym sporo zabawy… Wróćmy
jednak do naszych czasów, czasów opanowanych przez urządzenia przenośne
– tablety i smartfony.
Od początku mojej przygody ze sprzętem Apple moją uwagę przykuwała jedna aplikacja – GarageBand. Najpierw dostępna tylko dla
maców, ale od kilku lat również na iUrządzenia działające na iOS. Aplikacja pozwala na grę na kilku rodzajach instrumentów, między innymi
na perkusji, gitarze czy klawiszach. Przy czym każde z nich występuje
w przynajmniej kilku rodzajach. Oczywiście na instrumentach tych
jak najbardziej można grać i nagrywać kolejne ścieżki. A jeśli ktoś nie
ma zdolności muzycznych pod tym względem lub po prostu chciałby
skorzystać z innego rozwiązania, to takie istnieje – tak zwane smart
instruments pozwalają na odegranie przygotowanych przez twórców
sampli za pomocą któregoś z wybranych instrumentów. GarageBand
od pojawienia się na iOS bardzo się rozwinął. Można z niego korzystać
nawet z prawdziwymi instrumentami i nagrywać je bezpośrednio do
pamięci urządzenia. Jakiś czas temu pojawiło się też Live Loops – narzędzie, które umożliwia dodawanie pętli przeróżnych instrumentów na
ścieżce. W ten temat nie miałem jeszcze okazji bardziej się zagłębić, ale
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widzę, że koniecznie muszę to nadrobić. Aplikacja GarageBand jest
dostępna w App Store w cenie 4,99 euro.
Inną ciekawą pozycją jest Loopy HD (uniwersalna aplikacja iOS w cenie
3,99 euro). Pierwszy raz usłyszałem o niej (i zapewne nie tylko ja)
w amerykańskim programie telewizyjnym prowadzonym przez Jimmy’ego Fallona. Ponieważ jednym z jego gości był wtedy Billy Joel, Jimmy
postanowił z nim zaśpiewać znany utwór – The Lion Sleeps Tonight
– właśnie z wykorzystaniem wspomnianej aplikacji. Jeśli nie mieliście
jeszcze okazji tego obejrzeć, to szczerze polecam.

Wracając do Loopy: potrafi ona między innymi zapętlić do ośmiu zebranych przez wbudowany mikrofon ścieżek, które można następnie z powodzeniem wykorzystać jako podkład do całego utworu. Tak jak to właśnie
zrobił Jimmy i Billy. Taka aplikacja będzie nie tylko narzędziem pomocnym
w tworzeniu muzyki, ale też świetną zabawą w gronie znajomych.
Takich ciekawych aplikacji dla iOS jest o wiele więcej – banalnie
prosty w użyciu i darmowy Figure; DM1 – The Drum Machine (4,99
euro) – pozwala na tworzenie podkładu perkusji; Novation Launchpad (darmowy z zakupami wewnątrz aplikacji) – launchpad z wieloma
możliwościami i wiele innych.
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W tym miejscu chciałbym podzielić się jedną uwagą. Wydaje mi się,
że urządzenia mobilne od Apple dużo lepiej nadają się do tworzenia
muzyki od tabletów i smartfonów działających na Androidzie. Świadczą o tym dwie rzeczy. Po pierwsze, dla iOS znajdziemy o wiele więcej
aplikacji, które pozwalają na tworzenie muzyki. Wiele z nich jest bardzo
rozbudowanych i mogą nawet przydać się profesjonalistom. Po drugie,
co jakiś czas daje się słyszeć, że jakiś muzyk lub nawet cały zespół
nagrali swój album tylko za pomocą iPadów lub iPhone’ów. Tak było
choćby w przypadku albumu The Fall od Gorillaz. Oczywiście nie znaczy
to, że na Androida nie ma w ogóle aplikacji do tworzenia muzyki.

Jednym z przedstawicieli działających w systemie Google jest na przykład Walk Band (aplikacja dla Androida dostępna za darmo). W zasadzie narzędzie to pod wieloma względami bardzo przypomina GarageBand. Tu też mamy do wyboru różne instrumenty, które możemy
następnie nagrywać i dowolnie ustawiać na ścieżce. Podobnie rzecz się
przedstawia z obsługą pętli. Dodatkowo Walk Band pozwala na podłączenie zewnętrznej klawiatury MIDI przez port USB. Działanie tej aplikacji ciekawie przedstawiono na jednym z klipów promujących.
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Jeśli jednak potrzebujecie czegoś profesjonalnego, to być może warto
zainteresować się Audio Evolution Mobile Studio (aplikacja dla
Androida w cenie 25 złotych). Jest reklamowana jako najbardziej rozbudowany wielościeżkowy sekwencer audio/MIDI, który obsługuje ponad
250 interfejsów audio/MIDI, a także pozwala korzystać z wirtualnych
instrumentów. Dzięki takim funkcjom, jak wielościeżkowe nagrywanie i odtwarzanie, odtwarzanie w pętli czy import i eksport do wielu
typów plików Audio Evolution Mobile Studio stanowi kompletne przenośne studio nagrań. Korzystanie z tej aplikacji wymaga już jednak
pewnej znajomości obsługi, no i spotkamy się też z wieloma ofertami
zakupów wewnątrz aplikacji.

Widzicie więc, że jeśli tylko macie ochotę pobawić się w tworzenie
muzyki lub też myślicie o tym na poważnie, wiele ciekawych i całkiem
przydatnych narzędzi znajdziecie przede wszystkim w środowisku
Apple i jego App Store, ale również w Google Play Store uda się odszukać pozycji wartych uwagi.

mcskrzypczak
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Na naszym rodzimym rynku w tym momencie liczy się trzech głównych graczy:
Spotify, Tidal i Apple Music. W każdej z wymienionych usług chodzi o to samo, ale
każda z nich robi to na swój sposób, dodając coś od siebie.
Mimo że jestem młody – a przynajmniej tak mi się wydaje – bardzo dobrze pamiętam czasy Stadionu Dziesięciolecia, gdzie kasety i płyty z piracką muzyką były
czymś tak normalnym, jak ryby w hodowlanym stawie. Setki prowizorycznych stoisk,
na których leżały miliardy godzin nielegalnej muzyki, sprzedawanej jak zwykłe
skarpetki. Wszystko na luzie, bez stresu i ani strona kupująca, ani sprzedająca nie
myślały o sobie jak o „złodziejach”. Muzyka legalna była czymś tak abstrakcyjnym,
jak pełne sklepowe półki w czasach PRL-u. Później świat dał nam dużo potężniejszą
broń niż „Jarmark Europa”. Dał nam internet. Z jednej strony, pomaga on artystom
w promowaniu się na całym świecie. Z drugiej jednak jest chyba jak strzał w piętę.
Dzięki internetowi piractwo stało się potężne jak nigdy wcześniej. Najważniejszą
jednak rzeczą, jaką dał nam internet, jest wirtualny świat muzyki i dostęp do absolutnie wszystkiego, co tylko chcemy usłyszeć – czyli coś niewiarygodnie cudownego
dla milionów ludzi.
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HARDWARE - W strumieniu

Zacznę od Tidala, który
niedawno jednym ruchem
wyszedł na prowadzenie w walce
o polskiego klienta. Tym ruchem
było podpisanie umowy z siecią
PLAY, dzięki czemu klienci tej
sieci mogą przez 24 miesiące
korzystać całkowicie za darmo
z abonamentu Premium.

Nie każdy przecież chce być kolekcjonerem płyt, a miejsce na domowych półkach
woli wypełniać na przykład książkami. Na początku pojawiły się wirtualne sklepy,
takie jak iTunes Store, w których muzykę można kupić w formie cyfrowej i przechowywać na swoich urządzeniach. Nam, Polakom, na polską wersję sklepu przyszło
czekać długo, no dobra – bardzo długo, ale w końcu 29 września 2011 roku i my
mogliśmy cieszyć się tym świetnym tworem Apple. Teraz na polski rynek, który
niewątpliwie stał się bardzo smakowitym kąskiem, uderzyły z wielką mocą serwisy
muzyki streamowanej z powietrza. Główną różnicą między tymi serwisami a wspomnianym wcześniej iTunes Store jest to, że nie kupujemy w nich muzyki, a tylko
miesięczny abonament do udostępnianej przez nie biblioteki. Takie rozwiązanie to
wielka rewolucja w świecie fonograficznym, który już nigdy nie będzie taki sam. Na
naszym rodzimym rynku w tym momencie liczy się trzech głównych graczy: Spotify,
Tidal i Apple Music. W każdej z wymienionych usług chodzi o to samo, ale każda
z nich robi to na swój sposób, dodając coś od siebie.
Pozwólcie, że nie będę się rozpisywał o szczegółach abonamentów każdego
z wymienionych konkurentów. Skrócę to do jednej ceny za „full” opcję.
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Ta cena mocno zaskakuje w porównaniu do naszych wszystkich sąsiadów, u których
serwisy są dostępne. Umówmy się, że cena 19,90 złotych za miesięczny dostęp do
przeogromnej wirtualnej szafy grającej, to, delikatnie ujmując, zacna oferta. Mówimy
o potężnej bazie utworów oraz treści multimedialnych, które pięknie posegregowane tylko czekają na nas. Oprócz starych numerów, do których w każdej chwili
możemy wrócić, programy streamingowe prześcigają się w udostępnianiu nowości.
Wiadomo, że kto pierwszy, ten lepszy, dlatego tak ważne jest zrzeszanie artystów,
którzy swój materiał w danym programie udostępnią pierwsi, a jeszcze lepiej zrobią
to na wyłączność. W tej kwestii Tidal przoduje, a to na pewno spora zasługa Jay-z,
który ma większość udziałów w firmie. Skala przedsięwzięcia, jakim jest streaming,
bez dwóch zdań powala! Czegoś takiego nie da się zlekceważyć. Dlatego najlepiej
oczywiście od razu zdecydować się na wspomnianą wcześniej pełną opcję, z której
możemy korzystać na każdym z naszych urządzeń, bez reklam i ograniczeń.

Pod nazwą Apple Music kryje się naprawdę sporo. Mowa tu przede
wszystkim o trzech głównych funkcjonalnościach usługi. Beats One, czyli
autorska stacja radiowa prowadzona przez znanych i świetnych DJ-ów.
Jak wspominałem wcześniej, na naszym rynku jest trzech głównych rywali. Postaram się pokrótce napisać o każdym z nich.
Zacznę od Tidala, który niedawno jednym ruchem wyszedł na prowadzenie
w walce o polskiego klienta. Tym ruchem było podpisanie umowy z siecią PLAY,
dzięki czemu klienci tej sieci mogą przez 24 miesiące korzystać całkowicie za darmo
z abonamentu Premium. Robi wrażenie, prawda? W naszym kraju taki zabieg musi
zadziałać jak płachta na byka, dlatego powtórzę: „Za darmo”. Tidal ma jeszcze
sporo innych zalet i nawet dla tych, którzy nie mają abonamentu w sieci PLAY, może
okazać się najlepszym wyborem. Kolejną grupą klientów, oprócz tych „za darmo”, są
najbardziej wymagający słuchacze. Sam do nich należę i dlatego postanowiłem bez
zastanowienia co miesiąc płacić 40 złotych. Wszystko za sprawą niewiarygodnego
abonamentu Hi-Fi, który zamiata całą konkurencję głęboko pod dywan. Bezstratne pliki 1140 kbit/s przyciągną wszystkich zwolenników dobrego sprzętu audio. Za
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Tidalem stoi również Jay-Z, a za nim z kolei spora
część artystów, którzy chętnie swoje nagranie
w pierwszej kolejności przesyłają właśnie na tę
platformę. Bywa nawet tak, jak z albumem Kanye
Westa, dostępnym tylko w aplikacji Tidal.
Kolejnym atutem jest część wideo, w której znajdziemy teledyski w jakości HD, czego u konkurencji nie spotkamy. Zarówno konto Premium,
jak i Hi-Fi są dostępne przez pierwszych 30 dni
zupełnie za darmo. Później już musimy zdecydować, czy płacimy 19,90 złotych za Premium, czy
39,90 złotych za Hi-Fi.
Pod nazwą Apple Music kryje się naprawdę
sporo. Mowa tu przede wszystkim o trzech
głównych funkcjonalnościach usługi. Beats One,
czyli autorska stacja radiowa prowadzona przez
znanych i świetnych DJ-ów. Zane Lowe, Ebro
Darden i Julie Adenuga nadają z Nowego Jorku,
Los Angeles i Londynu. Dzięki takiemu rozstrzałowi nie ma żadnych przerw i Beats One można
słuchać przez 24 godziny na dobę, każdego dnia.
Rewelacyjne sety i różnorodność muzyki granej
przez różnych Dj powoduje, że ta usługa zyskała
już wielu wiernych fanów i działa jak prawdziwe
radio. Beats One to również ciekawe audycje,
a na szczególną uwagę zasługuje prowadzona przez rapera Drake „OVO Sound”, w której
często można usłyszeć ciekawe premiery. Apple
Music to – oprócz radia – most między artystami
a odbiorcami, czyli Connect. Ta część serwisu
pozwala użytkownikom na obserwowanie ulubionych artystów, dzięki agregowaniu treści z sieci
i serwisów społecznościowych. Artyści mają
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także możliwość przygotowywania i udostępNależy pamiętać, że do rejestracji potrzebna jest
niania treści bezpośrednio dla użytkowników
karta kredytowa, która zaczyna być obciążana
serwisu. W tych czasach promowanie siebie jest
kwotą 19,99 złotych po tych próbnych trzech
niezwykle ważne, dlatego każdemu artyście
miesiącach.
powinno zależeć na dobrym wizerunku i szczególnym dbaniu o fana. Po to właśnie Apple stwoKolejnym niezwykle mocnym graczem jest
rzyło Connect. Możemy tam znaleźć niepublikoSpotify, aplikacja, która w zasadzie stała się
wane wcześniej materiały multimedialne, a także
ikoną streamingu. Szwedzki twór zapoczątkował
informacje o nadchodzących
tę wielką zmianę na rynku
wydarzeniach. Co ważne, artyści
Niezwykle mocnym graczem fonograficznym, o której
będą mogli dzielić się również
pisałem na początku tekstu.
jest Spotify, aplikacja, która Funkcja radia w Spotify to
utworami innych wykonawców.
Z kolei fani przejmują tutaj rolę
dla mnie wynalazek na miarę
w
zasadzie
stała
się
ikoną
obserwujących: to oni będą
koła. Aplikacja podrzuca nam
mogli polubić wybrane posty,
losowe kawałki, powiedzmy
streamingu. Szwedzki
komentować je i dzielić się
z danego gatunku muzycztwór zapoczątkował tę
nimi ze znajomymi. Pojawia
nego, a my decydujemy, czy
się również szansa, że dany
nam się ten numer podoba.
wielką
zmianę
na
rynku
muzyk odpisze na komentarz
W ten sposób Spotify sprawlub odpowie na prywatną
dza nasz gust muzyczny. Niby
fonograficznym, o której
wiadomość. Czyli +100 do tak
nic nadzwyczajnego, jednak
pisałem na początku tekstu. w moim przypadku rezultat
zwanego fejmu. Trzecia funkcjonalność Apple Music jest najczęprzeszedł najśmielsze oczekiściej używaną częścią i sercem
wania – numery, które dostacałego serwisu. Mowa tu oczywiście o możliwość
wałem, w większości okazywały się więcej niż
streamingu muzyki. Odbiorcy, którzy zdecydują
zadowalające. Kolejną super sprawą są dodatsię na wykupienie usługi, będą mieli dostęp do
kowe aplikacje, które możemy włączać wedle
całej biblioteki iTunes, czyli milionów utworów
upodobań. Są tam takie perełki, jak Billboard
w streamingu, zarówno online, jak i offline.
Top Charts czy Rolling Stone Recommends. Na
Oczywiście ta opcja jest już dobrze znana i stała
pewno każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie.
się klasycznym podejściem do muzyki w dzisiejszych czasach. Apple na przywitanie się z klienSzwedzi mają również potężną, wydaje mi się,
tami postanowiło dać bardzo długi, darmowy
że największą, bazę playlist. Znajdziemy w nich
okres próbny. Przez trzy miesiące użytkownicy
muzykę przygotowaną na absolutnie każdą
mogli całkowicie darmowo korzystać z serwisu.
okazję, pogodę czy stan umysłu. Minusem jest
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najmniejsze powiązanie z Polską, ale to zaczyna
się już dynamicznie zmieniać. Subskrypcję konta
Premium dla wszystkich nowych użytkowników Spotify postanowił sprzedać dosłownie za
grosze. Każdy, kto nigdy nie korzystał ze Spotify
Premium, będzie mógł wykupić usługę na trzy
miesiące za jedyne 0,99 złotych. W tym okresie
w każdej chwili można z niej zrezygnować.
Trzeba pamiętać o tym, że jeśli tego nie zrobimy
po upływie wspomnianych trzech miesięcy,
to zostanie ona automatycznie przedłużona.
Taka sytuacja oznacza zakończenie promocji
i konieczność poniesienia normalnych kosztów,
które wynoszą 19,99 złotych za miesiąc. Dodatkowo w procesie rejestracji niezbędne jest
użycie karty kredytowej. Karty upominkowe
i przedpłacone nie są akceptowane. Z kolei byli
użytkownicy Premium mogą wykupić usługę na
cały kwartał, płacąc tylko za pierwszy miesiąc.
Na ten moment specjalna promocja trwa do
30 czerwca 2016 roku, ale zapewne już są przygotowywane kolejne, które będą na polskiej
ziemi konkurencją dla Tidala. Spotify zaczyna też
współpracować z siecią Orange, ale jak na razie
to połączenie ogranicza się do transferu danych.
Za 5 złotych Orange umożliwia nieograniczony
transfer dla muzyki z aplikacji Spotify.
Tyle w kwestii porównań. Jak zawsze – czas
pokaże, który z dostawców najlepiej poradzi
sobie w Polsce. Faworytem jest Tidal, a to wszystko za sprawą spolszczenia swojego serwisu
i mocnych koneksji z dużym operatorem, jakim
jest PLAY, co może okazać się kluczowe. Czas
zająć się zadanym wcześniej pytaniem…

Czy dla wszystkich to świetne rozwiązanie? Przecież płacimy za coś, czego de facto nie mamy,
a nikt z nas nie lubi tak wydawać kasy, prawda?
Gdy płacimy za albumy w iTunes Store, ta
muzyka jest nasza. A przynajmniej możemy
z nią zrobić dużo więcej. Możemy nagrać płytę
do samochodu, możemy zrobić komuś prezent
i podarować ją w różnej formie, czy też jednym
ruchem ręki wrzucić ją do naszego małego iPoda
i udać się na siłownię. Trzeba jednak przyznać,
że to dosyć wiekowe myślenie. Teraz w samochodach możemy mieć aplikację streamingową
i mało kto chodzi jeszcze z iPodem.
Kolejną kwestią jest transfer internetowy, z czym
w Polsce nie jest jeszcze tak kolorowo, jak na
Zachodzie. Oczywiście, w większości systemów
mamy możliwość przerzucenia muzyki do trybu
offline, nie jest to jednak wygodne i dostęp do
muzyki zmniejsza się nam do niezadowalającego stanu. Tutaj z pomocą przychodzą operatorzy telefoniczni, którzy pakiet internetowy do
celów streamingu rozdają dużo łaskawiej albo
nawet za darmo.
Na koniec jeszcze jedno pytanie. Co z jakością
muzyki? Przecież dla wielu ludzi, to bardzo
ważny czynnik. Dla nich w grę wchodzą tylko
konta premium, w których ta jakość jest najwyższa. Tidal, Spotify i Apple Music na swoich
pełnych kontach oferują zbliżoną jakość. Dodatkowo Tidal proponuje wspomniany wcześniej
abonament Hi-Fi, który nie ma sobie równych,
jeśli mówimy o jakości dźwięku.
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czas, w jakim muzyka
trafia nawet na
drugi koniec świata.
Bez wychodzenia
do sklepu, bez
spóźnionych kurierów,
bezpośrednio do
naszego domu. To jest
niezwykle piękne.
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Pytań jest tak samo dużo, jak i niewiadomych, ale odpowiedź nie jest
taka trudna, jakby się mogło wydawać.
Taka oferta jest tylko kolejną z możliwości i z niczego nie musimy
rezygnować. Niech iTunes Store zostanie naszym sklepem, w którym
kupujemy te albumy, na których najbardziej nam zależy, a serwisy
streamingowe niech wypełnią luki, pozostawione przez sklep. Mamy
w nich świetne playlisty tworzone pod dosłownie każdą okazję czy
też pod każdy możliwy gatunek muzyczny. Nigdy jeszcze nie byliśmy
tak blisko artystów, którzy udzielają się w programach streamingowych. Kolejnym wielkim plusem jest czas, w jakim muzyka trafia
nawet na drugi koniec świata. Bez wychodzenia do sklepu, bez spóźnionych kurierów, bezpośrednio do naszego domu. To jest niezwykle
piękne. Żyjemy w lepszych czasach, w czasach nieograniczonych
możliwości i serwisy muzyki streamowanej zdecydowanie pomogą
w odwiecznej walce z piractwem. Jeśli ktoś daje nam kolejną możliwość nie okradania a wspomagania artystów i to wszystko w tak
przystępnej dla nas cenie, to nie pozostaje nam nic innego niż
skorzystanie z tej sposobności. Kto wie, może to początek końca
nielegalnej muzyki. Na pewno, jesteśmy na dobrej drodze.

calamuzyka
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AUDIOFIL

Z IPHONE’EM?
JAROSŁAW CAŁA

Zastanawialiście się, jak brzmi 300 tysięcy złotych? Oczywiście nie chodzi mi o sam dźwięk
szeleszczących banknotów czy brzęczącego bilonu. Na myśli mam sprzęt grający o dosyć
zawrotnej wartości, która pozwala nam na stwierdzenie, że weszliśmy jedną nogą do
strefy tzw. high-endu, czyli niebezpiecznego świata ludzi zwanych audiofilami.
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My postanowiliśmy nie poprzestawać na tak prostym pytaniu i od razu w naszych głowach rozwinęło się bardziej nadgryzione pytanie. Pozwólcie więc, że zaczniemy raz jeszcze.
Zastanawialiście się jak brzmi 300 tysięcy złotych grające z iPhone’a?
To pytanie, podczas jazdy z Norbertem do salonu Top Hi-Fi na ul. Andersa, nie dawało nam
spokoju. Niewiadomych było sporo, ale głównie myśleliśmy nad tym, czy my się przypadkiem nie zbłaźnimy, przyjeżdżając na taki odsłuch tylko z iPhone’em i MacBookiem. Kolejna
myśl była oczywista i na pewno każdy chociaż przez chwilę by się nad tym zastanowił. Co
można kupić za 300 tys.? Lekko używany Nissan GT-R w czarnym macie brzmi zachęcająco,
prawda? Dwupokojowe mieszkanie w Warszawie też nieźle, a przy obecnych cenach, to
pewnie i na Mokotowie coś by się znalazło. Można by było pokusić się nawet o jakiś dom
w stanie surowym albo zamkniętym w okolicach stolicy. Ogólnie trzeba przyznać, że to
dużo kasy jak na fajnie grający sprzęt, a kolejne pytanie nasuwa się samo. Czy ludzkie ucho
naprawdę potrzebuje aż tyle? Dojechaliśmy i po szybkim, miłym przywitaniu usłyszeliśmy:
„Dobra, chłopaki, może przejdziemy już do dużej sali odsłuchu”. Zamykając drzwi sporego
pokoju, Norbert rzuca trafnym żartem: „Chyba zasięg naszych kart kredytowych skończył się
20 metrów wcześniej?” Trudno było się z tym nie zgodzić.
Wygodna skórzana sofa na środku, a na froncie piękny, klasyczny zestaw stereo, całość spowodowała natychmiastowy uśmiech na naszych twarzach. Dodatkowym szczęściem była
obecność pracownika Top Hi-Fi, który po 15 latach w tej branży znał odpowiedź na każde
nasze pytanie, a uwierzcie – było ich sporo. Przez pierwsze 27 minut dowiedzieliśmy się
o Hi-Fi więcej, niż przez całe nasze dotychczasowe życie. Urzekło nas to, w jaki sposób pra-
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cownicy salonu opowiadają o sprzęcie, strasznie fajnie czuć, że ktoś to naprawdę kocha, a rozmowa o tym sprawia mu cały czas przyjemność. Sami o sobie mówią, że są jak krawcy, którzy
dla każdego klienta chcą uszyć coś idealnego na miarę. Uwzględniając takie rzeczy jak grubość ich portfela czy miejsce, gdzie sprzęt będzie grał. Chapeau bas! Chłopaki, robicie świetną
robotę. Początkowo mieli dla nas uszyć zestaw za około pół miliona złotych, bazujący na parze
flagowych głośników Bowers & Wilkins 800, jednak jako profesjonaliści stwierdzili, że to za

„Dowiedzieliśmy się,

dużo do tego pomieszczenia. Dlatego do odsłuchu posłużyły nam nieco
mniejsze kolumny B&W 802, które – jak później się przekonaliśmy – ideal-

że są firmy znane

nie sprawdziły się w tym pomieszczeniu i w tym zestawie. Oprócz tego, że

w świecie high-endu,

pierwszej randki z najpiękniejszą kobietą, jaką widzieliście w swoim życiu.

które dostosowują
swoje taktowania
procesorów właśnie
do Apple TV. Między

cudownie grają, to ich wygląd wręcz onieśmiela, można to porównać do
Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie Miss Świata śpiewającą głosem Arethy
Franklin, tak właśnie gra i wygląda seria 800 B&W.
Zaraz za pięknymi kolumnami nie dało się nie zauważyć kabli, które
je zasilają, a to głównie za sprawą ich grubości. Bliżej im do rur kanalizacyjnych niż do kabli głośnikowych, jakie są powszechnie stosowane
w domach zwykłych śmiertelników. Jednak naszą uwagę przykuło

innymi taką firmą jest

coś jeszcze, na kablu zauważyliśmy mały mechanizm w plastikowej

Simaudio.

nienia z system DBS, który stosuje firma Audioquest i tu zaczynają

obudowie. Od razu padło pytanie „Co to?!”. Otóż mieliśmy do czy-
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się rzeczy, które dla nas były tzw. kosmosem. Dielectric Bias System to opatentowane
rozwiązanie AQ, które jest swego rodzaju baterią. Cały czas zasila kabel poprzez wprowadzenie napięcia 36 Volt, które jest napięciem znacząco przekraczającym napięcie
wszystkich sygnałów audio. System DBS zapewnia dużo większą poprawę przezroczystości i dynamiki, niż to można uzyskać w przypadku stale używanych kabli. Dla
uzyskania maksymalnych parametrów systemu DBS potrzeba kilku tygodni. Baterie
w systemach podłączane są podczas instalacji końcówek kabla, dlatego też w momencie podłączania przez użytkownika do systemu audio osiągają one pełne parametry
pracy. Brak obciążeń powoduje, że dwie standardowe baterie wystarczają na wiele
lat pracy. Rozumiecie coś z tego? Ogólnie temat kabli, na który w pewnym momencie
zeszliśmy podczas naszej wizyty w Top Hi-Fi, to obszerna sprawa i trzeba by było o tym
napisać oddzielny tekst, a i tak miejsca w iMagazine by zabrakło.
To właśnie kable najczęściej są przyczyną wielu kłótni i kontrowersji w dziwnym świecie tzw.
audiofilów. Bierze się to głównie z powodu ich astronomicznych cen. Dla przykładu podam
niektóre ceny kabli, jakie zostały zastosowane w naszym zestawie. 2 razy trzy metry przewodu
głośnikowego Audioquest RedWood – 30 tys. zł za parę, a przewód połączeniowy Nordost
Valhalla 1m – 20 tys. zł za parę. Jednym słowem – szok!
Takie kable do czegoś muszą być podłączone i tu wybór padł na najwyższy model wzmacniacza stereo kanadyjskiej firmy Simaudio.
MOON 700i to w pełni różnicowy projekt dual-mono generujący moc 175 W przy obciążeniu 8 Ω. Piękny, prosty, czysta siła i dokładność. Mimo że jak na ten poziom wzmacniaczy nie
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jest ciężki, bo waży „tylko” 27 kg, to jego obudowa jest wykonana z niesamowitą precyzją.
Niezwykle sztywna konstrukcja obudowy minimalizuje wpływ zewnętrznych wibracji. Nas
zachwycił system regulacji głośności zwany M-eVOL2 z 530 krokami pozwalającymi na ekstremalnie dokładne ustawienie poziomu głośności. Każde poruszenie gałką daje uczucie
jakbyśmy sterowali robotem do operacji na otwartej czaszce. Dokładność i całkowita bezszelestność daje uczucie bezwładności, coś wspaniałego, nie mogliśmy się od tego oderwać.
Wisienką na torcie był surowy kawał solidnego metalu zwany pilotem, waga podobna do
średniego młotka i nie było na nim funkcji loudness. MOON 700i połączony był z odtwarzaczem płyt CD tego samego producenta, z tej samej serii EVO model 650D, za jedyne 35 tys.
zł. Kolejnym urządzeniem Simaudio był odtwarzacz strumieniowy MOON 380 Mind, bardzo
ciekawy sprzęt z wieloma opcjami odtwarzania muzyki z przeróżnych źródeł, co w obecnych
czasach jest absolutnym must-have. Urządzenie, które kończyło nasz cudowny łańcuszek,
było zdecydowanie największym zaskoczeniem, jakie spotkało nas podczas pobytu w Top
Hi-Fi. Uwaga! Do strumieniowca podłączone było dobrze nam znane Apple TV, to właśnie
dzięki niemu i funkcji AirPlay mogliśmy odsłuchać muzykę
z iPhone’a na bardzo wysokim poziomie. Dowiedzieliśmy się, że
są firmy znane w świecie high-endu, które dostosowują swoje
taktowania procesorów właśnie do Apple TV. Między innymi
taką firmą jest Simaudio, co oznaczało, że wysyłając muzykę
z iPhone’a za pośrednictwem AirPlay, mogliśmy posłuchać jej
na podobnym poziomie jak z płyty SuperAudio CD. Jedyną
przeszkodą mógł być jedynie sam plik, ale na to byliśmy oczywiście przygotowani i w iPhonie mieliśmy pliki lossless, czyli
mało stratny format, porównywany z plikami Flac. Efekt był piorunujący, nie czuliśmy różnicy w dźwięku z SACD z tym z iPhone’a. Ciekawą sprawą natomiast było podłączenie MacBooka
przez kabel USB (cena 2 tys. zł) do strumieniowca i poprzez iTunes puszczenie dokładnie tego samego pliku lossless. Spadek
jakości dźwięku był tak wyraźny, że nie mogliśmy w to uwierzyć. Nasz mistrz z Top Hi-Fi uświadomił nas, jak wąskim gardłem i niestety słabym odtwarzaczem jest iTunes. Na koniec
ostatni minitest, czyli odtworzenie z iPhone’a po AirPlay zwykłej MP3 zakupionej w iTunes Store. Efekt? Totalna tragedia, do
tego stopnia, że – uwierzcie – nie dało się tego słuchać więcej
niż 8 sekund. Na takim sprzęcie wszystkie odchyły słyszalne są

„Każde poruszenie
gałką daje uczucie
jakbyśmy sterowali
robotem do operacji
na otwartej czaszce.
Dokładność
i całkowita
bezszelestność
daje uczucie
bezwładności, coś
wspaniałego, nie
mogliśmy się od tego
oderwać.
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kosmicznie dokładnie, to tak jakbyśmy przesiedli się z maybacha na rower i to na starego
składaka z scentrowanymi kołami.
Dobra, teraz postaram się choć trochę odpowiedzieć na nasze bazowe pytanie. „Jak brzmi
300 tysięcy złotych grające z iPhone’a?”
Odpowiedź rzecz jasna jest bardzo prosta – brzmi dobrze.
Przez pierwsze dwie minuty słuchania zaniemówiliśmy, później poleciały typowo polskie
określenia zachwytu – pozwólcie, że nie będę cytował. Dopiero po jakimś czasie zaczęliśmy
wymieniać się jakimiś racjonalnymi przemyśleniami. Norbert zauważył, jak inne jest słuchanie muzyki z takiego sprzętu i na takim poziomie. Mimo że głośność ustawiona była średnio, a my mogliśmy swobodnie ze sobą rozmawiać, to mieliśmy uczucie, że nigdy wcześniej
tak głośno nie słyszeliśmy muzyki. To efekt idealnego stuprocentowego wypełnienia przestrzeni, ten pokój grał cały.

Mnie z kolei pierwsze, co przyszło do głowy, to dziwne uczucie jakby muzyka była szybsza,
jakby tempo numeru zostało zwiększone. Wszystkie dźwięki docierały do nas z szybkością
pięści Bruce’a Lee, a celność tych pięści była równie powalająca. Tu znowu zadziałała dynamika sprzętu i jego szczegółowość. Żaden z nas nawet przez chwilę nie zastanawiał się, czy
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lepiej brzmi góra, czy może wyróżniają się niskie partie dźwięku, a może najsłabsze są średnie tony. Nic takiego nie miało miejsca, wszystko grało równie świetnie. Wymienialiśmy się
tymi uwagami, a kolega z Top Hi-Fi tylko uśmiechał się i potwierdzał to, kiwając głową.
Słuchając muzyki trzystu tysięcy złotych, spokojnie można ulec tej fascynacji i po części zrozumieć tych, którzy tyle wydają na sprzęt. Pytanie tylko, gdzie jest ta granica, ta
cienka linia, której przekroczenie grozi chorobą i – delikatnie mówiąc – spaczeniem.
Przecież my praktycznie nie mamy żadnego ucha, a jednak wiele różnic w ciągu dwóch
godzin słyszeliśmy, więc coś musi w tym być. Podsumowuje to świetnie nasz opiekun,
który powiedział, że potrafi zrozumieć to, że dany element wyprodukowany przez kogoś
poprawia jakość brzmienia. Jednak nie trafia do niego czasami marketing i ta otoczka,
jaka towarzyszy niektórym firmom zajmującym się tymi najdroższymi sprzętami.
Sposób, w jaki te firmy chcą sprzedać swój towar, czasami sięga całkowitego absurdu.
Podał nam przykład marki, która sprzedaje swoje topowe modele wzmacniaczy lampowych, mówiąc o tym, że zasilacze do lamp są nawijane srebrnym drutem i odbywa się
to tylko przez dwie noce w ciągu roku, kiedy jest pełnia, bo tylko wtedy to srebro ma
najlepsze właściwości. Jak widzicie, świat audiofili żyje swoimi prawami, ale trzeba przyznać, że to bardzo ciekawy temat. Na koniec zapytaliśmy tylko o rekordzistę, który zostawił najwięcej za swój wymarzony sprzęt w Top Hi-Fi. Cztery miliony złotych, ale podobno
nie jednorazowo.

calamuzyka
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Prognozy sprzedaży płyt winylowych w UK zapowiadają
wzrost sprzedaży większy o prawie 70% w stosunku do
poprzedniego roku. Stanowiska z audiofilskimi gramofonami
na targach audio to już nie kilku producentów wetkniętych
w najdalszy zakątek. Gramofon możemy kupić nawet
w telezakupach czy sezonowej ofercie w okolicznym
markecie.

W

W erze muzyki cyfrowej, która istnieje jako ciąg danych, trudno sobie uświadomić
tak wielki wzrost popularności czarnej płyty. W świadomości zwykłego zjadacza
chleba nośnik, który trudno nazwać poręcznym, figuruje w umysłach zazwyczaj
jako kolekcja wujka, tudzież kolekcja singli zaprzyjaźnionego DJ-a. Pamiętam wspomnianą kolekcję, do której miałem zakaz zbliżania się. „Porysujesz” czy „połamiesz”
to najczęstsze argumenty wujka, które trzymały mnie z dala od zachodnich wydań
Super Trump lub Genesis. Aura wyjątkowości powodowała, że chęć poznawania
muzyki zaspokajał sklep z pirackimi kasetami, które wówczas były głównym nośnikiem jakiejkolwiek muzyki. Kasetami, które schlebiały niższym gustom – zarówno
w kwestii wydania, jak i samej muzyki czy jakości.
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Plebejska kaseta została plebejską kasetą, nieznośnie droga płyta CD pozostawała
poza zasięgiem kieszonkowego, szczególnie kiedy kieszonkowe było pożytkowane na inne mniej użyteczne cele... Winyle wciąż majaczyły gdzieś w tle jako zakurzona kolekcja progresywnego rocka, by po latach stać się obiektem zazdrości
– już jako źródło nowej, nieznanej muzyki, którą znali tylko wtajemniczeni DJ-e.
Stare kolekcje Poljazzu czy Pronitu stały się obiektem poszukiwań hiphopowych
producentów, którzy hurtowo wykorzystywali je do samplowania. Nowe wydania
prezentowały muzykę, której nie było w rozgłośniach i dużych sklepach – to
one tworzyły scenę drum’n’bass w Krakowie, nakręcały imprezy w legendarnej

Piekarni, w ilościach hurtowych spływały z Berlina czy Amsterdamu do małych
sklepików w Warszawie, Wrocławiu i innych miastach. Analogicznie mogliśmy te
realia przenieść do jakiegokolwiek miasta w Europie, Azji czy USA. Wydawnictwa
na czarnych krążkach jawiły się raczej jako ciekawostka lub „to coś do konsolety”.
W tym momencie kultura płyty winylowej zaczęła chylić się ku upadkowi. Można
zaryzykować stwierdzenie, że złożyły się na to trzy rzeczy: powszechne i tanie
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płyty CD, wejście formatu MP3 oraz całkiem
nowe możliwości dla DJ-ów. Rynek muzyki
popularnej zachłysnął się już relatywnie tanim
kompaktem, empetrójki zaczęły wchodzić
w obieg jako główny format muzyczny, DJ-e
zaczęli używać CD-playerów z pełną funkcjonalnością gramofonów. Sprzedaż winyli utrzymywała się głównie dzięki fanatycznym wyznawcom „wosku”, kulturze klubowej i całej rzeszy
freaków rodem z filmu „Przeboje Podboje”.
W tym momencie nastał pamiętny rok 2007. Czas
wydania płyty Radiohead, która była dystrybuowana w sieci całkowicie za darmo, czas
drwaloseksualnych facetów z ekstrawaganckimi
zamiłowaniami do funku z Libanu, początek
dubstepu, który wkraczał oficjalnie w mainstream, torując drogę innym podziemnym gatunkom. Był to rok dużych zmian. Przede wszystkim
to rok, kiedy ustanowiono w Baltimore „Record
Store Day” – święto małych sklepów z winylami, które doczekało się po latach celebracji na
całym świecie. W tym właśnie roku zanotowano
pierwszy wzrost sprzedaży płyt winylowych
od dobrych kilku lat. Branża skazana na rychłą
śmierć zaczęła odnotowywać zyski.
Dziś, gdy głównym źródłem muzyki jest sieć
– czy to jako streaming, czy legalne/nielegalne
serwisy – winyl jest ostatnim bastionem muzyki
funkcjonującej w wymiarze materialnym. Płyty
CD powoli odchodzą w zapomnienie, ustępując miejsca formatom elektronicznym, które
już parę lat temu oferowały dużo lepszą jakość.
Coraz lepsze metody konwersji oraz dynamicznie

rozwijający się rynek smartfonów świadomie
przyczyniają się do digitalizacji muzyki, radia,
wszystkiego, co można wyemitować za pomocą
dźwięku. Można powiedzieć, że w takim momencie winyl powinien już dawno zniknąć z półek,
a małe klimatyczne sklepiki – podzielić los
Pewexów. Nic bardziej mylnego.
Można by się doszukiwać kilku powodów, które
wciąż utrzymują winyl na rynku, rynku egzystującego głównie w sferze sieci.
Pierwszym z nich może być „jakość”. Celowo
ujęta w cudzysłowie, jako mit pokutujący od
lat. Z pewnością to wyrażenie trochę na wyrost
– zdigitalizowane formaty już dawno przebijają jakiekolwiek materialne nośniki muzyki
i dotyczy to obydwu stron – zarówno procesu
nagrywania, jak i procesu odtwarzania. Winyl
oferuje niezmienną jakość od lat, z tym że taka
płyta najzwyczajniej się zużywa. Dużo o tym
mogą powiedzieć DJ-e – o zgranych na śmierć
„dancefloor killerach”. Wracając więc do jakości
– zależy to bardziej od subiektywnego odbioru
i wynika raczej z zamiłowania do analogowego,
ciepłego brzmienia. Któż nie lubuje się w trzaskach i cieple emitowanym przez gramofon?
Z drugiej jednak strony, co może przebić jakość
pliku .wav, zapisanego w najwyższej rozdzielczości? Jak już pisałem, wynika to z subiektywnych (zazwyczaj niczym niepotwierdzonych)
opinii lub po prostu mody.
Moda. Właśnie to drugi z czynników, dla którego
winyl wraca do łask. Subiektywnie muszę powie-
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dzieć, że stylowa półka z najnowszymi wydaniami wygląda o niebo lepiej niż tysiące PLN-ów
wydane w iTunes. Pliki MP3 przeznaczone dla
każdego, do odtwarzania na każdym urządzeniu
wyposażonym w głośnik lub słuchawki, nie mogą
pobić dumnie prezentującej się na półce kolekcji
płyt – niejednokrotnie traktowanej z nabożnością czy
wręcz fetyszyzmem. To jak
porównywać jazdę MPK do
jazdy porządnym samochodem. Nie dla wszystkich.

nim miejscu. Tak bardzo różnym od „puszczania
muzyki” po odblokowaniu smartfona.

Popularność winyli – czy wynika to z powyższych? W dużej mierze tak. Nie da się zignorować faktu, że wielka, nieporęczna, czarna płyta
zaczyna funkcjonować jako
obiekt pożądania wśród
melomanów na całym
świecie. Czy jest to wynikiem mody, miłości do
analogowego, organicznego
brzmienia, czy pogonią za
Klientela przyzwyczajona
mityczną „jakością” – trudno
do dostawania wszystkiego
powiedzieć. Pewnikiem
od razu, na odległość kilku
jest, że winyl, jako ostatnia
kliknięć. Wypuszczona dwie
ostoja fizycznych nośników,
godziny temu piosenka nie
zdobywa rzesze fanów. Moim
schlebia naszym gustom?
zdaniem powodem są wszystNext – takich utworów dziś
kie przytoczone argumenty,
Nie da się zignorować faktu,
wyszło tysiące. Ściągamy teraale także jeden, o którym nie
bajty, zapominając o nich już że wielka, nieporęczna, czarna wspomniałem – przypadkowy
po tygodniu. Łatwość, z jaką
zbieg okoliczności. Wszystkie
płyta zaczyna funkcjonować nośniki powoli znikały z rynku
dostajemy muzykę, nie jest
dobrą rzeczą. Nawet dziecko
jako obiekt pożądania wśród jako mało praktyczne: taśmy,
nie jest w stanie zjeść wszystkasety nie wytrzymały konkumelomanów na całym świecie. rencji z płytą winylową, która
kich darmowych cukierków.
W pamięci pozostają nam
była ulubionym nośnikiem
rzeczy, które zdobyliśmy
DJ-ów. Szybki dostęp do
z wysiłkiem, zarówno towarzyszącym wyciąganiu
poszczególnych ścieżek, najbardziej ergonomiczportfela w sklepie z winylami, jak i z tym, który
ny sposób manualnego operowania nagraniem,
włożyliśmy w odtworzenie danej płyty. Piszę tu
trzymały przy życiu wynalazek liczący sobie
celowo o odtworzeniu, bo ta czynność kładzie
więcej niż sto lat. Kiedy rynek znużony cyfryzacją
na nas obowiązek wyjęcia albumu, włączenia
zapragnął czegoś innego, płyta winylowa okazała
gramofonu, ustawienia ramienia w odpowiedsię najlepszym wyborem.

295

FELIETONY

i-artist – jak w tych czasach sprzedawaćmuzykę

i-ARTIST

JAK W TYCH CZASACH
SPRZEDAWAĆMUZYKĘ

W

RADEK MISZCZUK

Wówczas pojawił się magnetofon, a zaraz potem walkman. Muzyka mogła być
odtwarzana wszędzie, co znacząco wpłynęło na popyt. Dodatkowym atutem
była możliwość swobodnego nagrywania muzyki, co mocno poruszyło trzech
głównych wydawców: Universal, Sony i Warner. Troska o monopol nie pozwalała godzić się na tak samowolny gest ze strony konsumenta. „Home taping is
killing music industry” była akcją wymierzoną w krnąbrnych słuchaczy przez
brytyjskie stowarzyszenie fonograficzne. Argumenty o spadku sprzedaży oraz
o nielegalności procederu miały na celu przywrócić dawny stan rzeczy.
Wówczas nastał internet. Ani artyści, ani wydawcy nie zdawali sobie sprawy,
jak bardzo zmieni muzykę, sposób jej sprzedaży i dystrybucji. Bliźniacze
do poprzednich akcje „Piracy kills music” i głośne sprawy – jak zamknięcie
Napstera – nie zmieniły nic na korzyść głównych beneficjentów, którymi
w dalszym ciągu były wielkie koncerny. Dziś, gdy internet jest doprowadzony
niemal do wszystkiego, większość muzyki egzystuje w wirtualnej rzeczywistości. Czy to w formie smart urządzeń, telewizji, czy wreszcie komputerów. Rok
2014 był pierwszym, kiedy dochody ze sprzedaży płyt były równe tym, które
generowała ich sprzedaż w sieci. W USA zanotowano również prawie 40%
wzrostu w serwisach streamujących muzykę w porównaniu do 2013. Zdaniem
specjalistów trend ten będzie się utrzymywał, spychając na margines fizyczne nośniki i sprzedaż cyfrową. Wydania deluxe, kolekcjonerskie box-sety czy
chociażby winyle jeszcze ratują rynek fizycznych nośników, ale faktem jest,
że począwszy od 2011 roku, odnotowano już dwucyfrowy spadek. Jak więc
typowy artysta przy takim modelu sprzedaży i dystrybucji płaci swoje rachunki? Co jest największym generatorem dochodów przy sprzedaży muzyki?
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Mimo głębokich zmian
w showbussinesie,
w dalszym ciągu sprzedaż
płyt i koncertowanie to
główne źródło dochodu.
Przy dystrybucji i produkcji
muzyki przez wielkie
koncerny procentowy udział
artysty jest poniżej 10%
finalnej ceny płyty. Jeżeli
album – czy to w wersji
fizycznej, czy wirtualnej –
kosztuje około 10 dolarów,
to artysta otrzymuje nie
więcej niż dolara od
każdego sprzedanego
albumu.
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Czasy się zmieniają i to, co kiedyś decydowało o przychodzie, dziś jest zaledwie częścią pieniędzy, które artyści
otrzymują za... nieodparcie ciśnie się na usta/klawiaturę
słowo: „muzyka” – wydawać by się mogło produkt oferowany przez artystę. Przewrotnie możemy założyć, że to
Artysta jest produktem, a sprzedawane jest wszystko.
Oczywiście nie możemy zakładać, że Adele nie wydając
żadnej płyty, zarabiałaby krocie na kubkach ze swoją
podobizną. Jednakże proporcje, które rządzą showbussinesem, zmieniły się diametralnie na przestrzeni ostatnich
dwóch, trzech dekad. Na jednym biegunie mamy utalentowanych piosenkarzy zarabiających na życie głównie
dzięki koncertowaniu i sprzedaży płyty, na drugim – efekt
marketingowych zabiegów, zazwyczaj z wątpliwym talentem i linią odzieżowo-gadżetową. W takim uproszczeniu
możemy ukazać dzisiejszy rynek, zazwyczaj jest to wypadkowa przechylona mocniej w jedną lub drugą stronę.
Mimo głębokich zmian w showbussinesie, w dalszym
ciągu sprzedaż płyt i koncertowanie to główne źródło
dochodu. Przy dystrybucji i produkcji muzyki przez
wielkie koncerny procentowy udział artysty jest poniżej
10% finalnej ceny płyty. Jeżeli album – czy to w wersji
fizycznej, czy wirtualnej – kosztuje około 10 dolarów,
to artysta otrzymuje nie więcej niż dolara od każdego
sprzedanego albumu. Większość zostaje w kieszeni
koncernu i dystrybutora. To samo tyczy się serwisów
streamujących muzykę, które za każde odtworzenie
piosenki płacą około 0,005 dolara (Spotify). Nie jest to
majątek, najwięksi gracze przy milionach odtworzeń
potrafią wyciągnąć… średnią krajową. Być może niektórzy potrafią utrzymać się z pieniędzy spływających za
strumieniowanie muzyki, ale środek ten zazwyczaj służy
innym celom. O profitach, jakie czerpie artysta z tego
typu działalności, wspomnimy później.
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Koncerty. Wszystko zależy od sławy artysty, miejsc, gdzie koncertuje oraz
popytu na danego artystę. Nie da się ukryć, że najwięcej zarabiają artyści
z dorobkiem lub ci, którzy właśnie pną się po szczeblach drabiny z napisem
„Sława”. Niezależne zespoły koncertujące w małych klubach nie mogą liczyć na
wielkie pieniądze porównywalne do tych, które „dinozaury” otrzymują podczas
„stadionowych” tras z tysiącami biletów. Przypomina mi to zabawną historię,
w której początkujący zespół grający koncert w jednym ze sporych klubów był
zmuszony wykupić bilety na imprezę. Wszystko zależy od kalibru artysty.
Kiedy tuzy na miarę Pink Floyd czy U2 zarabiają krocie, mniej znani wykonawcy są zmuszeni koncentrować się na innych, mniej budżetożernych źródłach
dochodu. Pozostaje więc sprzedaż w sieci – najbardziej wygodna i wymagająca praktycznie minimalnych nakładów. Nie ma marży narzucanej w postaci
transportu, produkcji, udziału poszczególnych ogniw łańcucha dostaw.
Domowe studia produkcji są w stanie wyprodukować całe albumy, a nakład
finansowy w tym przypadku to zazwyczaj sprzęt i determinacja artysty. Większość sław zaczynała od domowego „brzdąkania”.
Dodatkowym atutem sprzedaży w sieci jest fakt, że artysta może zarabiać na
sprzedaży „części” płyty – czyli poszczególnych utworów. Z jednej strony jest
to mniejszy dochód niż sprzedaż całego albumu, z drugiej zaś większe szanse
na sprzedaż. Wszystko jest uzależnione promocji. iTunes, Deezer i setki innych
serwisów na swoich wirtualnych półkach posiadają miliony pozycji dostępnych od ręki. W katalogach tych znajdziemy zarówno młodych nieznanych,
jak i gwiazdy wielkiego formatu. Relatywnie niska cena pliku MP3 pozwala na
dotarcie do większej liczby fanów. Niski nakład pracy wkładanej w wyprodukowanie takiego albumu pozwala niskobudżetowym projektom wypłynąć na
szersze wody, tuż obok największych gwiazd.
Z drugiej jednak strony wciąż mamy fanów, którzy gorliwie przeczesują sklepy
w poszukiwaniu fizycznych wydań. Czy są to klasyczne CD-ki, czy cieszące się
coraz większą popularnością winyle – nie można ignorować rynku, który wciąż
stanowi o połowie dochodów ze sprzedaży muzyki. O ile w przypadku wielkiej
trójcy wydawców płyta CD jest wciąż standardem, to rosnąca moda na wydania
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winylowe, reedycje zremasterowanych płyt są
łakomym kąskiem dla wielu fanów. Jest to nisza
zagospodarowana przez małe wydawnictwa,
stawiające na jakość, a nie ilość. Małe nakłady
i rynek winylowych singli
to dla niektórych główne
źródło dochodu.
Dodatkowym dochodem,
który potrafi wnieść sporo
do budżetu, są tantiemy.
Nie jest to duża część tortu
z napisem „wpływ”, ale
potrafi dostarczać regularne profity nawet przez
długi czas. Każde odtworzenie w radiu, telewizji to
mała suma, ale pamiętajmy, że kropla drąży skalę.
W najlepszym położeniu
są właściciele „chartbusterów” królujących na listach
przebojów, ale musimy
pamiętać, że pieniądze idą
także do kompozytorów
i autorów tekstów. W Polsce
najlepiej zarabiający mogą
wyciągnąć około miliona
złotych rocznie z samych
tantiem. Są to głównie
kompozytorzy z ogromnym
dorobkiem.
Do całej otoczki muzyki
dochodzą także gadżety,

koszulki, czapki, perfumy ¬– wszystko, co
może mieć jakikolwiek związek z danym
artystą. Nie jest to wielka część przychodów,
szczególnie gdy myślimy o mniej znanych
wykonawcach, ale są
też tacy, którzy swoim
nazwiskiem firmują
Dodatkowym atutem
całe linie odzieżowe.
Inicjatywy Kanye
sprzedaży w sieci jest fakt,
Westa to najlepszy
przykład – tylko
że artysta może zarabiać
10 milionów dolarów
na sprzedaży „części” płyty
za kontrakt z Adidasem plus procenty
– czyli poszczególnych
ze sprzedaży linii
odzieżowej sygnowautworów. Z jednej strony
nej przez artystę. Nie
jest to mniejszy dochód niż
trzeba dodawać, że
ceny tych ubrań raczej
sprzedaż całego albumu,
nie celują w budżet
potencjalnego Kowalz drugiej zaś większe
skiego czy Smitha.
szanse na sprzedaż.
Akcje marketingowe
i zabiegi specjalistów
Wszystko jest uzależnione
od PR nakręcają popyt
tak, że aby kupić parę
promocji. iTunes, Deezer
butów, trzeba wydać
i setki innych serwisów na
sporo pieniędzy. Ale
tylko w przypadku,
swoich wirtualnych półkach
kiedy jest się szczęśliwie wylosowanym.
posiadają miliony pozycji
Sytuacja ta pokazuje
dostępnych od ręki.
skrajny przykład – jak
daleko rynek muzyczny odbiega od esencji
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muzyki i jak potężne są nie wirtuozeria i kunszt artysty, a ciężka praca specjalistów od marketingu i sprzedaży.
Marketing, promocja. Czym byłby biznes muzyczny bez szeregu agencji,
promotorów oraz osób pośrednio związanych z tworzeniem muzyki, które
jednak odpowiadają za jej kształt. Jak wyglądałyby notowania na listach
przebojów, zestawienia sprzedaży bez ludzi, którzy w tej chwili w przeważającej mierze decydują o rynku. Koszt promocji może wahać się od minimalnych nakładów, do nawet 3/4 kosztów poniesionych przy całościowym
budżecie albumu. W pierwszym przypadku dotyczy sytuacji, kiedy artysta
świeżo wyprodukowany album promuje na własną rękę za pomocą mediów
społecznościowych, własnej witryny czy zaprzyjaźnionych internetowych
rozgłośni. Zazwyczaj wszystko odbywa się własnym sumptem, jedynym
nakładem jest włożona w promocję praca. Takie podejście jest podyktowane
głównie brakiem środków i nie wróży sukcesu. Rezultaty równe nakładom,
choć zdarza się, że nikomu nieznany artysta wypływa odkryty na YouTubie.
W przypadku, gdy w promocje są zaangażowane znaczne środki, szansa
na sukces jest dużo większa. Przykładowo: nieoficjalne źródła twierdzą, że
wyprodukowanie przeboju „Man down” Rihanny zamknęło się w 78 tysiącach dolarów. Kolejna część, czyli promocja, mogła pochłonąć nawet milion
dolarów. Milion siedemdziesiąt osiem tysięcy dolarów, które zapewne zwróciło się z nawiązką. Wyspecjalizowane agencje prowadzą strony dla fanów,
profile społecznościowe artystów, takie jak Facebook, Instagram, Snapchat.
Narzędzia te nie tylko wspomagają sprzedaż muzyki, ale dbają o „publicity”,
które utrzymuje markę, jaką jest artysta w świadomości potencjalnych konsumentów. Jeżeli przepuścimy przez tę tubę całe spektrum działań artysty,
zarówno na polu muzycznym, jak i pozamuzycznym, otrzymujemy wyrafinowane narzędzia promocji, które analogicznie przekładają się na zysk. Jeżeli
sprzęgniemy to z serwisami typu Tidal, Spotify czy Soundcloud ¬– efekt jest
zabójczy. W jednym miejscu mamy wszystko, co może zaoferować artysta.
Opłacenie sprofilowanych kampanii, na przykład na Facebooku, pozwala
dotrzeć artyście do praktycznie każdego. Spotify pozwoli na darmowe odsłuchanie, Soundcloud da kilka darmowych utworów i remixów, na Instagramie
zobaczymy zdjęcie z koncertu, na którym byli nasi znajomi. Jesteśmy kupieni.
Teraz więc przychodzi nasza kolej, żeby kupić artystę…

300

FELIETONY

iPod – gadżet kultowy

iPOD

– GADŻET KULTOWY
NORBERT CAŁA

Uwaga! Będzie nudno – bez plotek, bez nowości i hejtu. Będzie o magii przedmiotów,
a konkretniej o magii gadżetu. Przy okazji warto zrewidować wiedzę na temat gadżetów.

Z

Za Wikipedia – „Gadżet (ang./fr. gadget) – wymysł, przyrząd, urządzenie.
Niewielki przedmiot, czasem niepełniący funkcji użytkowej. Gadżet oznacza
również nowe urządzenie techniczne o kwestionowanej funkcjonalności lub
użyteczności”. To ciekawa definicja, tyle że w obecnym świecie zdecydowanie
błędna. Co bowiem uważamy za gadżety? Telefony, tablety, scyzoryki, automatyczne odkurzacze, wymyślne smoczki dla dzieci. Przecież to najbardziej
przydatne rzeczy, jakich używamy na co dzień.

Niektóre z nich są mniej, inne bardziej użyteczne, a tylko nieliczne stają się
kultowe i magiczne. Niewątpliwie kultowe są iPody i są przy tym jednymi
z nielicznych gadżetów, które takiej pozycji się dorobiły. Dawno temu, długo
przedtem, zanim Apple zaczęło produkować iPody, byłem fanbojem Nokii.
Kupowałem każdy kolejny model 1610, 1611, 2110 z monitorem sieci (!!!), 3110,
5110, 6110, 6150, 8110, 7110, 7650… Byłem fanbojem, ale nie widziałem magii
w tych przedmiotach, choć mogłem stoczyć dowolną wojnę słowną w ich
obronie. Potem Nokia zaczynała robić coraz gorsze telefony, a przygoda skończyła się wraz z wspomnianym modelem 7650. Długo nie mogłem znaleźć
urządzenia dla siebie, aż trafiłem na iPoda. Pierwszy był iPod czwartej generacji – ten z czarno-białym wyświetlaczem i naprawdę bardzo szybko zrozumiałem, dlaczego to sprzęt kultowy.
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To w zasadzie jest nawet bardzo proste. iPod gra na naszych bardzo podstawowych emocjach, przy okazji posiłkując się środkiem przekazu, jakim jest
muzyka. U większości znanych mi osób, muzyka zajmuje bardzo ważne
miejsce w życiu. To nośnik emocji, okazja do wyładowania się, wyrzucenia
złej energii i odpoczynku. Przez to – lub dzięki temu – w iPodzie, który służy
wyłącznie do przechowywania muzyki, przechowujemy tak naprawdę wyłącznie nasze emocje. Nic więcej. Po iPoda sięgamy wtedy, kiedy chcemy posłuchać muzyki wprowadzającej nas w odpowiedni nastrój. Nie musimy z niego
odpisywać na głupie maile od klientów, szefów lub SMS-y od partnerów,
których aktualnie mamy dość. Możemy za to wziąć go do ręki, założyć białe
słuchawki i przenieść się w swój świat. Magii, jaką mają iPody, nie poczułem
praktycznie przy żadnym innym produkcie. Miał jej trochę iPhone pierwszej
generacji, który wymykał się panującym ówcześnie trendom, ale stał się
kultowy dopiero wtedy, gdy okazało się, że wyznaczył nową drogę. Kolejne
modele iPhone’a to tylko coraz lepsze smartfony, ze świetnym systemem
i genialnym wyglądem, ale bez magii.
Wiem jednak, że oprócz iPoda jeszcze przynajmniej jeden gadżet ma wszystkie cechy, aby być kultowym – chyba nawet taki jest. To czytnik Kindle.
Nigdy go tak naprawdę nie używałem, choć w domu mam dwa. Używa ich
Monika i widzę, jakie to dla niej intymne urządzenie. Do książek miałem
zawsze podobne podejście jak do muzyki. Książki nas określają, działają na nas w odpowiedni sposób. Mam swoje ulubione pozycje – na każdy
nastrój i każdą pogodę. Potrafię sobie wyobrazić, że Kindle zajmuje w moim
życiu takie samo miejsce, jak wczesne iPody. Choć pewnie brakowałoby mi
w Kindle’u zagiętych rogów kartek i zastanawiania się, dlaczego ktoś, kto
przede mną czytał książkę, zatrzymał się właśnie w tym miejscu.
Prawdopodobnie możecie chcieć mnie zapytać, który iPod jest moim
ulubionym? Spieszę więc z odpowiedzią: jest to iPod 4G w wersji U2, klasyka
w świetnym i ciekawym wydaniu. Drugi to iPod Video, a to dlatego, że towarzyszył mi w najważniejszych momentach mojego życia. Nie lubię zaś iPodów
touch. Mimo że mają ogrom możliwości, to brak im duszy. Właśnie dlatego, że
zbyt wiele mogą. Play „Ada Szulc – 1000 miejsc”.

norbertcala
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CZYTANIE

ALE MUZYKĘ
TO TY SZANUJ
MAJA JAWOROWSKA

Na świecie za dużo jest przykładów wykorzystywania muzyki do niecnych celów.
Włączasz niskie ceny? Wiesz, co daje dłuższe życie każdej pralce? A może wierzysz
w przebojowe warzywa i, co gorsza, możesz o nich zaśpiewać? No właśnie. Dziś będzie
tylko o tych dobrych przykładach. O muzyce jako partnerze, jako wsparciu. O muzyce
w starciu z technologią. O szacunku do muzyki.

Z

Zaczniemy od tego, co misie lubią najbardziej, czyli definicji. Powtarzając
za SJP, muzyka to „dziedzina sztuki, której tworzywem artystycznym są
dźwięki zorganizowane w kompozycyjną całość”. Czymś, co stanowi dla
mnie punkt wyjścia do rozmyślania na temat muzyki, jest jednak krótki zapis
w definicji z Wikipedii: „Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa
na psychikę człowieka przez dźwięki.”. Wszystko się zgadza – są dźwięki,
jest jakiś rytm, da się to jakoś zapisać i wpływa to na naszą psychikę. Piękno
nauki sprawia, że każdy powinien zrozumieć definicję zapisaną w tak suchy,
bezpośredni sposób. A piękno muzyki sprawia, że możemy założyć słuchawki
i poczuć to w sobie.
W mojej głowie muzyka jest dialogiem. Takim łącznikiem pomiędzy dwoma
punktami, który pozostawia pewną dozę niedopowiedzenia, pole do interpretacji. Totalne przeciwieństwo efektywnej komunikacji – to fakt, ale jeżeli
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niepewność jest ceną, którą muszę zapłacić za piękne emocje, cóż – take my
money. Znasz to uczucie, prawda? Gdy mijasz na korytarzu szkolną sympatię,
a ta nawet nie zaszczyca Cię spojrzeniem, w akcie rozpaczy więc bazgrasz
w kajecie tekst piosenki Bajmu (tak było). Albo gdy kłócisz się z przyjaciółką, więc jedyne, co możesz zrobić, to wrzucenie na Epuls tekstu Gomenasai
zespołu t.A.T.u. (tak też było). Gadanie muzyką – mam nadzieję, że nigdy z tego
nie wyrosnę.
A czasy się zmieniają. Wystarczy spojrzeć na to, jak twórczość i komunikowanie się muzyką pchnął do przodu internet. Masz gorszy dzień? Daniel Powter
zlinkowany na Twoim Twitterze da znać Twoim znajomym, że potrzebujesz
poklepania po ramieniu. Muzykę streamujesz na zmianę z telefonu, telewizora
i komputera. Sterujesz nią za pomocą zegarka. Przy odrobinie szczęścia Taylor
Swift odpowie na Twój płaczliwy wpis na Instagramie i zaproponuje autorską „Break up/moving on playlist”. Regularnie zawiesisz się na pięknych
ujęciach podszytych świetną ścieżką we vlogach Casey’ego Neistata i zrywasz
niejeden bok, oglądając Carpool Karaoke w „The Late Late Show with James
Corden” na YouTube.
Muzyka stworzona przez człowieka i przez niego kształtowana towarzyszy
nam od zawsze i, jak w powiedzeniu o książce, nigdy nie zdradzi. Muzyka
jest katalizatorem. Sprawia, że czujemy się lepiej, że zaczynamy się ruszać
lub usypiamy. Wyciska łzy. Bawi. Inspiruje. W końcu każde życie ma swój
soundtrack.
Ale co z tą technologią? Czy w obecnej formie zagraża muzyce, czy wręcz
przeciwnie? Przede wszystkim – technologia sprawiła, że muzyka jest blisko
każdego z nas. Pamiętam swoje dziecięce lata – aby posłuchać piosenki, która
wpadła mi w ucho, musiałam godzinami przesiadywać przy radiu i czekać na
wytęskniony dźwięk. Redaktor mógł go puścić lub nie, a emocje towarzyszące
oczekiwaniu pamiętam do dziś. Pamiętam też pierwszy serwis gromadzący
muzykę z reklam, które swojego czasu były przecież najlepszą kopalnią nowych
dźwięków. Pamiętam Napstera, chociaż nigdy z niego nie skorzystałam. Pamiętam czasy przed YouTube, ale i takie, gdy w MTV grali faktycznie muzykę. I to
dobrą muzykę. Pamiętam walkmana, którego podarował mi tata, i Discmana,
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którego podprowadziłam bratu. I wreszcie
– pamiętam swojego pierwszego iPoda.
Shuffle pierwszej
generacji. Z wymienną
zatyczką na USB, do
której przymocowany był sznureczek do
zawieszenia urządzenia
na szyi. Chwila zabawy
przy iTunes i już mogłam
wynieść z domu prawie
1 GB ulubionej muzyki!
Ależ to było uczucie,
coś tak małego mogło
zmieścić tyle radości.
Potem pojawił się Nano
trzeciej generacji, 8 GB.
Niebieski, z kolorowym
wyświetlaczem. Moja
duma, chociaż sprezentowany. No i on, ostatni
iPod, jakiego miałam,
Shuffle czwartej generacji, zielony na klips.
Nie korzystałam już
z niego prawie w ogóle
– iPhone przejął jego
pracę i odszedł maluszek
na emeryturę, po czym
zaginął w akcji.
Niemniej jednak każda
z tych zabawek spowodowała, że przestałam
się z muzyką rozstawać, że mogłam zawsze

mieć ją przy sobie. A potem przyszły serwisy
i aplikacje: Last.fm, Spotify, Apple Music,
YouTube, Soundcloud.
Tradycyjne nośniki
poszły w niepamięć,
chociaż stare nawyki
pozostały niezmienne
– wciąż na gwiazdkę kupuję rodzicom
płyty, chociażby
do posłuchania
w aucie. Technologia
na zawsze zmieniła
jednak nasze podejście do muzyki, do
dzielenia się nią, do
dialogu wyrażonego
w tekście ulubionej
piosenki. Artyści
płaczą nad tragicznym spadkiem jakości
MP3 w porównaniu
do nagrań pochodzących z krążków, wielcy
i mali co raz buntują
się z okazji niskich
wynagrodzeń za
udostępnienie muzyki
do serwisów streamingowych, a torrenty
hulają w najlepsze
po pirackich wodach.
Więc właśnie – czy szacunek należy się
muzyce, czy twórcom? A może i jej, i im?
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Szacunek należy się każdemu,
pracy każdego i każdej inicjatywie, która dąży do wsparcia
tego przemysłu. Szacunek
należy się twórcom, bo ich
wysiłek to miliony westchnień,
cudownych dźwięków i nowoczesnych rytmów. Szacunek
należy się muzyce, ponieważ
jest wynikiem tej ciężkiej pracy
naszych ukochanych artystów.
Szacunek należy się technologii,
bo pod odpowiednim nadzorem nie zagrozi ani twórcom,
ani odbiorcom, a jedynie sprawi,
że przemysł muzyczny wejdzie
na nowy poziom. Że muzyka
i twórcy będą jeszcze bliżej.
Pewnie, że da się bliżej. Muzyki
nigdy za wiele.
A ja kocham tę dobrą jej
stronę. Nie włączam niskich
cen. Nie śpiewam o przebojowych warzywach, tylko je jem.
I specjalnie na potrzeby tego
tekstu stworzyłam na Spotify
playlistę z moim topem. Nie
chcę nawet myśleć o tym, ile
kawałków pominęłam, ale
jestem pewna, że po przesłuchaniu tej listy dasz radę powiedzieć o mnie odrobinę więcej,
niż „Jedzonelka z internetu”.

jedzonelka
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MUZYKA RZĄDZI
ŚWIATEM
KINGA OCHENDOWSKA

U

Muzyka istnieje od zawsze. Tworzy ją na wstępie sama natura, a potem
naśladuje ją człowiek.
Uwielbiam ten moment, kiedy do mojej skrzynki pocztowej wpada wiadomość
dotycząca nowego numeru Connected. Zawsze znajdzie się w niej coś interesującego. Otóż tym razem była ona wyjątkowo lapidarna: temat przewodni
– muzyka. I radź sobie pani, jak potrafisz. Temat niby prosty, bo kto z nas nie
lubi jakiejś formy muzyki? Ale szeroki i rozległy jak połonina oraz głęboki jak
ocean. Pisząc felieton, muszę mieć świadomość, że redakcyjni koledzy zostali
uraczeni podobną informacją i z pewnością napiszą o najnowszych sposobach
przekazywania dźwięku, oryginalnym sprzęcie, rozwoju rynku muzycznego
i serwisach streamingujących. Rękę dam sobie za to odciąć. Co mnie więc
pozostaje? Usiąść wygodnie, wrzucić ulubioną playlistę z ulubionego serwisu
streamingującego i zastanowić się nad tą muzyką. Dlaczego ją lubimy? Skąd
się wzięła? Jak na nas działa?
Każdy z nas będąc jeszcze dzieckiem, na początku koncentrował się na
dźwięku. Biciu serca matki, odgłosach domu, głosie. Większość z nas choć
raz przyłożyła do ucha muszlę, by posłuchać szumu zamkniętych w niej fal.
Moja babcia miała taką, która „grała”. Leżała na półeczce nad kaloryferem,
na ręcznie dzierganej serwetce. Od czasu do czasu mogłam ją wziąć do ręki
i, pod nadzorem, żeby nie wyślizgnęła się z dziecięcych rączek, przyłożyć
do ucha. Była olbrzymia. Szum morza, śpiew ptaków, zawodzenie wiatru. To
pierwsza muzyka, z którą się stykamy. Nie jestem historykiem muzyki, ale
jestem w stanie wyobrazić sobie, jak bardziej pierwotny człowiek, przypad-
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kiem wydobył z czegoś dźwięk i bardzo mu się spodobało – z kamienia, źdźbła
trawy, muszli czy tykwy. Potem przyszedł drugi i też chciał spróbować. A na
koniec – wszyscy już koncertowali na całego – w epoce kamienia łupanego.
A poważnie mówiąc, nie ma chyba innej dziedziny sztuki, która przemawiałaby
do nas intensywniej i przemawiała do wszystkich, nie tylko do wybranej grupy
odbiorców. Oczywiście różne jej rodzaje, ale zawsze. Nic lepiej nie przypomina
nam szczęśliwych i smutnych momentów – wystarczą pierwsze takty piosenki,
by obudzić wspomnienia, zagrzebane w odmętach pamięci. Muzyka napełnia
nas energią, uspokaja, motywuje, relaksuje. Słuchamy jej, gdy odpoczywamy
i gdy trenujemy, gdy pracujemy i gdy wykonujemy zwykłe domowe czynności.
To po nią sięgamy, gdy chcemy wprowadzić romantyczny nastrój lub zmobilizować się do większego wysiłku.

Od bardzo dawna koncerny i dostawcy usług próbują
przekonać nas do prostych i szybkich sposobów
pozyskiwania jej z internetu. Na tyle prostych, na
tyle szybkich, na tyle tanich, by nie chciało się
nam, stworzeniom z natury leniwym, pozyskiwać jej
nielegalnymi kanałami.
Muzykę ludzie chcieli mieć przy sobie od zawsze. Ptaki w klatkach, pozytywki
na nocnych stolikach, grające szafy, gramofony, radia, walkmany i w końcu
– odtwarzacze mp3. To właśnie pliki muzyczne stały się zmorą ery internetu.
Niech się schowa piracenie programów i grafiki – do tej pory, tracki muzyczne
są najczęściej ściąganymi nielegalnie plikami w internecie.
No właśnie – wszyscy kochamy muzykę, ale, paradoksalnie, mamy problem z jej
wymiarem ekonomicznym. Traktujemy ją jak naszą wspólną wartość – niema-
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terialny przedmiot pożądania. Chcemy, by było jej jak najwięcej, by twórcy
dostarczali jej na każde żądanie, ale nie chcemy za nią płacić. Od bardzo dawna
koncerny i dostawcy usług próbują przekonać nas do prostych i szybkich
sposobów pozyskiwania jej z internetu. Na tyle prostych, na tyle szybkich, na
tyle tanich, by nie chciało się nam, stworzeniom z natury leniwym, pozyskiwać
jej nielegalnymi kanałami. Mamy więc sklepy z muzyką, bazujące na modelu
zapoczątkowanym przez iTunes, mamy popularne serwisy streamingujące,
w których za drobną, miesięczną opłatą możemy cieszyć się dostępem do
prawie nieograniczonej biblioteki muzycznej. Ciągle jednak jeszcze artyści,
najszersza grupa artystów na świecie, twórcy muzyki, nie uzyskują stosownej
zapłaty za towar, którego używamy najczęściej, bo codziennie. Możliwe, że
wynika to z tego, że muzyków jest więcej niż jakichkolwiek innych artystów
– malarzy, pisarzy, rzeźbiarzy czy poetów. Ekspresja przez muzykę jest prostsza
i bardziej naturalna niż w innych dziedzinach sztuki.
Dużo prościej jest też znaleźć utalentowanych muzyków – wystarczy spojrzeć,
jak wielką popularnością cieszą się wszelkie programy typu „Mam talent”.
Śpiewające i grające dzieci, ludzie młodzi i ludzie dojrzali – wszyscy poszukują
swojej szansy na zaistnienie w przemyśle muzycznym. Bo dźwięki… dźwięki
przemawiają do każdego – ponad podziałami, ponad nacjami, ponad krajami
i kontynentami. By porozumiewać się dzięki dźwiękom zamkniętym w czasie,
nie trzeba uczyć się języków całego świata. Wystarczą emocje, poryw serca
i znajomość jednego języka – uniwersalnego języka muzyki. Jak uniwersalnego? Uniwersalnego tak bardzo, że nawet twórcy filmów SF poszukiwali
w nim możliwości porozumienia z innymi cywilizacjami. Chociażby w „Bliskich
spotkaniach III stopnia” – kultowym filmie Stevena Spielberga. Do tej pory
pamiętam zestaw dźwięków przedstawiony w „Bliskich spotkaniach”. Nauczyłam się go dawno temu, kiedy byłam dzieckiem. Na wszelki wypadek, gdybym
kiedyś musiała porozmawiać z kosmitą.
Muzyka rządzi światem, bo rządzi nami – naszymi emocjami, uczuciami,
nastrojem i poziomem energii. Słysząc muzykę, nieświadomie zaczynamy
się poruszać, czy to wystukując rytm stopą, czy to palcami naśladując gesty
muzyka. Słysząc muzykę latynoamerykańską, od razu mamy ochotę zacząć
poruszać biodrami. Muzyka klasyczna każe nam odpłynąć w spokojne prze-
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strzenie i poruszyć wyobraźnię. Zobaczyć
I wydaje mi się, że nie spoczniemy, póki nasze
obrazy kreowane przez dźwięki. Lub też stać
marzenie się nie spełni.
się na chwilę dyrygentem i z rozłożonymi
Możemy więc śmiało założyć, że muzyka to
ramionami kierować symfoniczną orkiestrą.
jedna z gałęzi sztuki, która nigdy nie zginie. Bo
Tak nieograniczoną władzę ma nad nami
towarzyszy nam przy ślubach i przy pogrzebach,
muzyka – sztuka orgaw chwilach dobrych
nizacji struktur dźwięi złych, rano i wieczokowych w czasie. Prosta
rem. Bo jest różnorodna
Możemy więc śmiało
definicja, nie prosty
i trafia do wszystkich. Bo
wytwór. Niby ulotny,
przeszliśmy z nią przez
założyć, że muzyka to
ale zostający z nami na
wszystkie etapy rozwoju
jedna z gałęzi sztuki,
dłużej. Muzykę zapacywilizacji. Od chwili,
miętać jest łatwiej niż
kiedy prehistoryczny
która nigdy nie zginie.
słowa, a słowa łatwiej
człowiek uderzył kamiejest zapamiętać, gdy
niem o kamień, a reszcie
Bo towarzyszy nam
towarzyszy im muzyka.
się to spodobało.
przy ślubach
Słowa piosenki pamiętamy po długich latach,
Co można napisać
i przy pogrzebach,
a słowa wiersza – już
o muzyce? O muzyce
niekoniecznie. Dlatego
można napisać wszystko.
w chwilach dobrych
szukamy – szukamy coraz
Bo z muzyką wszystko jest
i złych, rano
to nowych sposobów,
lepsze – i słowa, i milczeby zatrzymać muzykę
nie, i filmy, i zakupy
i wieczorem.
przy sobie, by trzymać
w supermarkecie. Można
ją blisko, by móc odtwasię nią cieszyć na różnych
rzać ją na każde żądanie.
poziomach zaawansowaWymuszamy na producentach sprzętów
nia – muzyka nie wybiera ani nie dyskryminuje.
implementację coraz to nowszych rozwiązań.
Bo jej język przemawia do czegoś, co znajduje
się w każdym z nas. Chciałoby się powiedzieć, że
Kiedyś Steve Jobs stojąc na scenie, pokazał
dotyka duszy, ale wysoko funkcjonujące frazesy
małe pudełko, w którym mieściło się tysiąc
nie są teraz w modzie językowej.
piosenek – niesamowity tysiąc piosenek, który
mogliśmy zabrać ze sobą wszędzie. Dziś tysiąc
A zresztą, co mi tam moda i wytyczne.
piosenek nam nie wystarcza. Chcemy nieograMuzyka dotyka duszy i rządzi światem.
niczonego dostępu do całej muzyki świata.
I myślę, że się ze mną zgodzicie.
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