AudioShow3.indd 1

2012-11-02 01:01:11

Spis treści| w tym numerze

Astell & Kern AK100

Colorfly C4

STR. 14
NOWOŚCI | Co w trawie piszczy

STR. 16

STREFA GRACZA | Dla zapalonego gracza

STR. 6
RECENZJE | TESTY i PORÓWNANIA

STR. 38
STREFA DJ’A| Roland JUPITER 80

C4 - Hi-Fi Audiophile - str. 16
Jedyny taki Cowon X9 - str. 20
Fiio Rocky E02i - str. 22
FiiO E11 i FiiO E17 - Odcinek przyrodniczy - str. 24
Digital Silence DS101A – Wolfson - str. 28
Cresyn C555H - str. 32
HP100 i HP200 - str. 34

STR. 42

O tym się pisze | poradnik świąteczny
Jingle bells, jingle bells - str. 40

Kolejny konkurs zakończony.

Na zdjęciach wyróżnione prace.
Postanowiliśmy przyznać
tylko dwa wyróżnienia. Powód to
mała ilość przesłanych prac oraz
nie wysoki poziom wykonanych
projektów. Osoby wyróżnione
to Zosia Zawadzka i Adam Ptak.
Nagrody dla obu wyróżnionych
osób prześlemy pocztą w
najbliższym czasie – czytaj już
powinny u was być. Oto prace
nagrodzone.

Adam Ptak
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Witajcie

HU HU ha Nasza jesien zła
W chwili, gdy piszę te słowa, zima
w pełni… przepraszam, oczywiście jesień
w pełni (zmyliła mnie 20 centymetrowa
warstwa śniegu za oknem). Niejednego z nas
złapała jakże niechciana jesienna chandra
(tudzież grypa), jednak na poradzenie sobie
z nią znam jeden niezawodny sposób specjalne wydanie naszego magazynu!
Specjalne z kilku przyczyn. Pierwszy powód
to drobna korekta tytułu gazetki z „Boom”
na „Njoy”.
Wszyscy mamy nadzieję, że wraz z inną nazwą, inna będzie też
jakość magazynu - nowa i lepsza. Kolejny powód to Audio Show 2012.
Z okazji tych targów niniejsze wydanie zawiera crème de la crème recenzji
popełnionych przez zespół redaktorski Booma, a wszystko to okraszone
dawką świeżych tekstów traktujących o najciekawszych nowościach.
Każdy znajdzie tu coś dla siebie, m.in. testy absolutnie high-endowych
odtwarzaczy: Colorfly C4 oraz iRiver AK100 - według wielu osób jest to już
półka dobrego toru stacjonarnego, biorąc pod uwagę reprodukcję dźwięku
rzecz jasna. Nie zapominajmy o nowościach od Cowona. X9 to odtwarzacz
aspirujący do topowej półki, aczkolwiek serwujące nam znacznie więcej
pod względem „ficzerów”, niż wcześniejsza trójka. Jest także co nieco dla
miłośników dobrego wzmocnienia - prezentujemy produkty Fiio.
Ze słuchawek serwujemy wam takie smakowite dania, jak
Beyerdynamic Custom One Pro, Soundmagic HP100, HP200.Wielbiciele
modeli dokanałowych i dousznych również znajdą coś dla siebie,
a mianowicie testy udanych modeli Cresyna. Na koniec wspomnę
o małym poradniku: mimo, iż do świąt jeszcze prawie dwa miesiące,
radzimy co warto kupić na prezent pod choinkę.
Zapraszam do lektury!
Wojciech Cicherski
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NOWOŚCI | Co w trawie piszczy
Hisound Audio Nova

Monster bez Dr Dre

ATH-ANC9

HISound Audio to producent
wyspecjalizowany
w
przenośnym
audio. Zapowiadany model odtwarzacza
audio ma podobno zwrócić uwagę
w stronę marki szerszej publiczność
melomanów. Czy ten player zmieni
Świat HIFI ? To na pewno najmniejszy
odtwarzacz audiofilski na świecie z
dużą mocą i słodkim brzmieniem.
Jak twierdzi sam producent w cenie
119 euro Nova HN-1 oferuje jakość
urządzeń kilkakrotnie droższych. Tego
nie wiemy. Na razie nikt na świecie nie
mial go jeszcze w rękach. Tegoroczne
Audioshow to okazja aby to sprawdzić.
Zapraszamy: Pokój 616. Hotel Sobieski.

Nowe Modele Monstera, teraz juz
bez emblematu Beats by Dr Dre Jeszcze
w listopadzie będzie można je kupić na
polskim rynku. Nowe modele to przede
wszystkim połączenie eksluzywnej a
zarazem ekstrawaganckiej stylistyki
z możliwością customizacji sprzętu
wedle własnego stylu.

Model ATH-ANC9 to najnowsze
rozwiązanie firmy Audio-Technica w
zakresie dynamicznych przenośnych
słuchawek. To co sprawia, że model
ten jest wyjątkowy to opatentowany
system aktywnej redukcji szumów
QuietPoint®. Izolacja od dźwięków
otoczenia sprawia, że słuchawki
świetnie sprawdzają się tam gdzie
natężenie hałasu jest duże (ruchliwa
ulica, samolot, zatłoczone biuro etc.)
Słuchawki posiadają dwa wbudowane
w kapsuły miniaturowe mikrofony, które
zbierają szumy otoczenia i przetwarzając
je generują sygnał tłumiący hałas. W
zależności od natężenia hałasu, poziom
redukcji szumów w słuchawkach
ATH-ANC9 można zmieniać, dzięki
opatentowanemu
systemowi
trójpoziomowej redukcji hałasu - TriLevel™ Cancellation - trzy unikalne
tryby ustawień przeznaczone do
indywidualnych
potrzeb.
System
sterowania
redukcją
szumów
umieszczony jest na lewej kapsule
słuchawek, co umożliwia szybką zmianę
trybu bez konieczności szukania pilota
na przewodzie. Zasilanie systemu
QuietPoint® zapewnia pojedynczy
akumulator AAA umieszczony w kapsule
słuchawek, co redukuje niepotrzebne
obciążenie i ryzyko uszkodzenia kabla.
Istotną zaletą słuchawek jest rozdzielny
system zasilania redukcji szumów, dzięki
czemu słuchawki mogą pracować w
systemie pasywnym - w przypadku
rozładowania akumulatora, wyłącza się
jedynie system redukcji, a słuchawek
można używać dalej bez konieczności
wymiany baterii. Model ATH-ANC9
wyposażony jest w dodatkowy przewód
ze zintegrowanym mikrofonem i
pilotem, kompatybilny z większością
smartfonów, urządzeń dotykowych,
przenośnych odtwarzaczy muzycznych.

IVR-M1 (EX Iriver - Next
Generation)
LG Nexus 4
Tym
razem
Google
wspólnie
z LG zaprezentują nowy telefon z
rodziny Nexus. Specyfikacja techniczna
przedstawia się solidnie, a propozycja
od Google staje się jeszcze bardziej
zachęcająca, gdy uwzględni się cenę
produktu, a ma ona wstępnie wynosić
399$ za wersję 8GB. Niestety Google
usilnie broni się przed slotem na karty
pamięci i osoby chcące posiadać większą
ilość pamięci wewnętrznej albo zdecydują
się na większe i droższe wersje, albo
będą musiały korzystać z usługi Google
Drive, lub innej chmury. Telefon ma
zadebiutować 29 października i posiadać
na pokładzie najnowszą wersję Androida:
4.2 Key Lime Pie.

6

High-End Voice Recorder wkrótce
na rynku polskim. Firma IVR odświerzą
poprzednią
wersję
znakomitego
produktu spod marki iriver. Tym razem
otrzymujemy model z kolorowym
ekranem i próbkowaniem PCM 24bit
192kHZ w konkurencyjnej cenie do
podobnych produktów konkurencji.
Model z 8GB pamieci w cenie 599zl.
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NOWOŚCI | Co w trawie piszczy
Samsung Galaxy Music
Nareszcie w ofercie koreańskiego producenta znalazło się miejsce
na muzyczny telefon. Urządzenie nie bryluje w dziedzinie najlepszej
specyfikacji, ale po takim telefonie się tego nie oczekuje. Ekran o przekątnej
3 cali pracuje w rozdzielczości QVGA i został wykonany w technologii TF
LCD. Wymiary: 110.1 x 59.0 x 12.25mm, waga: 106 gramów. W środku
znajdziemy: pamięć RAM 512 MB, system operacyjny Google Android 4.0
ICS, baterię o pojemności 1300 mAh, pamięć dla użytkownika 4 GB +
opcja rozbudowy z użyciem kart microSDHC, aparat o matrycy 3 Mpix,
bez diody doświetlającej, łączność: Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 3.0
oraz z użyciem portu microUSB. Największą ciekawostką będzie projektor
o sile 9 lumenów. Urządzenie będzie posiadało kilka dedykowanych
aplikacji, np.: Sound Alive, SRS, Smart Volume oraz dedykowany przycisk
muzyczny. Sprzęt będzie oferował także: głośniki stereo oraz dostępność
w wersji Dual SIM.

Beyerdynamic Custom One
Beyerdynamic chce się przypodobać
każdemu miłośnikowi słuchawek. Aby
tego dokonać, stworzyli Beyerdynamic
Custom One. Słuchawki, w których
oprócz wyglądu możemy zmieniać też
ich brzmienie. Jak to wyszło, już niedługo
będziecie mogli przeczytać na naszych
łamach.

Peachtree Audio - nowa
marka na polskim rynku
Na naszym rynku pojawiła się nowa
marka - Peachtree Audio . Jest to firma
z USA która powstała na początku 2000
roku. Dobrą reputację zdobyła dzięki serii
wzmacniaczy zintegrowanych „Decco”.
Na początku polską premierę będzie
miało kilka urządzeń z szerokiej gamy
producenta, ale dostępność produktów
tej
marki
będzie
systematycznie
wzbogacana o kolejne modele. Jednym z
wprowadzonych do sprzedaży produktów
będzie iNova.
Jest to ulepszona wersja wielokrotnie

JBL LOFT 50
Nowe kolumny renomowanego
amerykańskiego producenta JBL są
sporym zaskoczeniem. Nie podążają
drogą, na której drożej znaczy lepiej,
a są adresowane do znacznie mniej
zamożnych odbiorców, którzy nie chcą
jednak rezygnować z wysokiej jakości
wykonania i brzmienia. „Pięćdziesiątki” są
smukłymi, dosyć wysokimi, trójdrożnymi
kolumnami podłogowymi wchodzącymi
w skład nowej serii Loft. Sprawdzą się
zarówno w zestawie kina domowego
jako fronty, jak i samodzielnie w
systemie stereo. Tanio, według JBL, nie

nagradzanego na światowych rynkach
wzmacniacza zintegrowanego Nova.
Wyposażony jest w wejście USB, dwa
wejścia koncentryczne i dwa wejścia
optyczne. Z myślą o użytkownikach
słuchawek iNovę wyposażono w sekcję
lampową klasy A.
Do sprzedaży trafią także głośniki DS
4.5, które ucieszą osoby ceniące sobie
konstrukcje o małych wymiarach i dużym
potencjale. Idealnie pasują do budowy
kompaktowych systemów audio opartych
na pozostałych komponentach firmy
Peachtree Audio.
Ceny: iNova - 6499zł, iDac - 3999zł, DS
4.5 - 1799zł (para).

znaczy kiepsko. Mimo nieuniknionych
w przypadku konstrukcji budżetowych
kompromisów, producent poradził sobie
znakomicie. Cena sugerowana: 1779 zł
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NOWOŚCI | Co w trawie piszczy
Sportowe słuchawki
Audio-Technica
ATH-CKP200,
ATH-CKP500
Japoński producent słuchawek od
pewnego czasu stale poszerza portoflio
swoich produktów przeznaczonych
na
rynek
konsumencki.
Wśród
ostatnich
nowości
znalazły
się
modele sportowe, które, zarówno
swoją funkcjonalnością jak i ceną,
usatysfakcjonują nawet wyczynowych
sportowców będących miłośnikami
dobrego dźwięku. Otrzymujemy dwie
odmienne konstrukcje z różnymi
systemami
mocowania.
Produkty
zaprojektowano głównie pod kątem
wysokiej ergonomii zapewniającej
komfort użytkowania nawet podczas
najbardziej ekstremalnych sportów.
Oczywiście producent nie zapomniał
o dźwięku, który i w tym przypadku
ma oferować to, co znamy z innych
topowych modeli tej marki. Na koniec
trzeba wyraźnie podkreślić fakt, że
obie
konstrukcje
zaprojektowano
według certyfikacji standardu IPX5,
zapewniającego ich wodoszczelność
– co prostym językiem oznacza, iż
po użyciu możemy takie słuchawki
nawet „wykąpać”. Ceny nie są jeszcze
znane, ale z nieoficjalnych przecieków
wiadomo, że będzie to bardzo
konkurencyjna oferta.z nieoficjalnych
przecieków wiadomo, że będzie to
bardzo konkurencyjna oferta.

Nowe Superluxy: Podejście
Drugie
Może nie do końca nowe, a w nowej
wersji stylistycznej. Nowe modele to
HD681MKII i HD662MKII. Słuchawki z
odświeżonym wyglądem na zdjęciach
prezentują się… zabójczo. Mam nadzieję,
że zmiana wyglądu nie wpłynie
negatywnie na brzmienie. Do tej pory
Superluxy wyglądały tanio, ale zaskakiwały
porządnym brzmieniem. Teraz jest szansa
na jedno i drugie: wygląd i brzmienie.
Jeśli zmiany okażą się ciekawe, to pewnie
niebawem ujrzymy je w ofercie mp3store.

Superlux HD631
Pojawiły
się
nowe
Superluxy.
Model HD631, bo o nich mowa, to z
wyglądu konstrukcja bardzo zbliżona do
HD661. Dźwiękowo jest jednak bardziej
neutralnie, lecz nadal z mocnym basem
i świetnym stosunkiem jakość/cena. Jak
jest faktycznie, dowiemy się już niedługo,
gdyż słuchawki na dniach pojawią się w
ofercie mp3store.

Przedsprzedaż Ipad Mini
Zgodnie z zapowiedzią, amerykański
gigant wprowadza przedsprzedaż iPada
mini. Istnieje możliwość zamawiania w
naszym kraju. Na razie ceny nie są takie
różowe, jakie miały być na początku przy
konkurencji z Nexusem. Ceny wyglądają
następująco:

8

Lindy 38122 Transmiter
bezprzewodowy sygnału
Full HD 3D, HDMI 1.4
Firma Lindy jest jednym z czołowych
światowych dostawców technologii
połączeń audio/video i komputerowych.
Powstała w 1932 r. w Niemczech jako
firma rodzinna zaczynała od sprzedaży
lamp,
odbiorników
radiowych
oraz komponentów elektrycznych,
aby z czasem przeobrazić się w
międzynarodową firmę zaopatrującą w
wysokiej jakości produkty, począwszy
od firm, szkół, uniwersytetów, aż
po
użytkowników
domowych.
Bezprzewodowa
technologia
transmisji sygnału Full HD, dziecinnie
prosta obsługa, łatwość montażu i
bezproblemowa praca - to z pewnością
największe atuty transmitera Lindy
38121. Cena ok. 1999zł

Wersja bez modułu 4g:
16 GB - 1449 zł
32 GB – 1849 zł
64 GB - 2249 zł
Wersja z modułem 4g:
16 GB - 1949 zł
32 GB – 2249 zł
64 GB – 2749 zł
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Koniec Papierowego
Newseeka
Do końca 2012 roku w Stanach
Zjednoczonych będzie ukazywał się w
wersji papierowej. Potem zostanie już
tylko wersja elektroniczna. Niestety,
wszystko będzie robione na wzór New
York Times, czyli niektóre rzeczy będą
bezpłatne, a inne „płatne”. W naszym kraju
sytuacja się nie zmienia - dalej będziemy
mieli w kiosku wersję papierową.

Nowe słuchawki
AKG z Serii DJ
AKG K618DJ i K619 to wysokiej klasy
słuchawki oferujące komfort noszenia,
wysoką jakość dźwięku oraz mikrofon na
kablu.
HARMAN International
Incorporated, przedstawia
K618DJ oraz K619DJ.

Industries,
słuchawki

Słuchawki AKG K618DJ oferują
komfort i wysoką jakość dźwięku. Lekkie
i wygodne, wytwarzają czysty, potężny
dźwięk – nawet przy niskim poziomie
głośności. Muszla słuchawki przypomina
z zewnątrz płytę winylową, co nadaje
słuchawkom niezwykle stylowy wygląd.

SoundMAGIC WP10
SoundMagic wprowadza do sprzedaży
zaawansowany
model
słuchawek
bezprzewodowych. Ciekawostką jest to, że
mogą one pracować oczywiście jako układ
bezprzewodowy, ale mamy też możliwość
podpięcia do słuchawek przewodu, w celu
połączenia z dowolnym systemem audio.
Oprócz wyszukanego wyglądu, słuchawki
wyróżniają się ciekawym brzmieniem i
dobrymi parametrami pracy. Zasięg to ok.
50m, a czas pracy oscyluje w okolicach
20 godzin. Firma SoundMagic zadbała o
naszą wygodę dodając do zestawu duże
etui, które zrobione jest z wytrzymałych
materiałów i na pewno będzie długo służyło.
Stylistycznie
i
brzmieniowo
WP10
nawiązują do high-endowych modeli tego
producenta HP100 i HP200. Produkt do
kupienia w mp3store.

zapobiega uciekaniu dźwięku na zewnątrz,
a jednocześnie izoluje od zewnętrznego
hałasu.
Słuchawki
mają
mechanizm
składania 3D-Axis, który pozwala je łatwo
złożyć i schować, dzięki czemu są idealnym
towarzyszem w podróży.
„AKG K618DJ i słuchawki K619DJ
oferują najwyższą jakość dźwięku, a także
komfort i innowacyjny design,” powiedział
Sachin Lawande, wiceprezes i dyrektor
ds. technologii HARMAN Lifestyle and
Infotainment.
„Posiadają
profesjonalne
parametry, jakich można oczekiwać od
marki AKG, którą muzycy, wokaliści, firmy
fonograficzne i inżynierowie dźwięku

wybierają już od ponad 60 lat.”
Gwintowany wtyk 1/8” (3,5mm)
słuchawek K618DJ i K619DJ zapewnia
optymalne
połączenie
audio.
Co
więcej, słuchawki wyposażono także w
konwerter typu jack, dzięki czemu mogą
współpracować ze źródłami audio, które
mają gniazdo słuchawkowe 1/4” (6.3mm).
Słuchawki AKG K618DJ są już dostępne
w kolorze czarnym w cenie 399 zł, model
K619 w sześciu atrakcyjnych kolorach
w cenie 499 zł pojawią się w sklepach
w listopadzie. Adresy dealerów AKG są
dostępne na www.jbl.pl.

Słuchawki AKG K619DJ posiadają
na kablu mikrofon oraz regulację
głośności, dzięki czemu nie trzeba ich
zdejmować, by odebrać połączenie
telefoniczne. Są dostępne w sześciu
modnych kolorach: czarnym, zielonym,
różowym, czerwonym, niebieskim i
pomarańczowym.
Jeśli chodzi o jakość dźwięku,
innowacyjny design, możliwość składania
i wygodne dopasowanie, wysokiej
klasy słuchawki DJ oferują to wszystko.
Zarówno model AKG K618DJ, jak
i
K619DJ mają konstrukcję zamkniętą, która
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Wywiad | IRIVER

Wywiad miesiąca

Iriver - pogoń za doskonałością
Marka Iriver powstała w 1999 z inicjatywy Reigncom
Ltd. jako osobna spółka stawiająca sobie za cel podbój
rynku cyfrowych odtwarzaczy audio. Oferując produkty
o wysoce zaawansowanej technologii, a jednocześnie
proste w obsłudze, szybko stała się liderem na arenie
urządzeń cyfrowych. Jakie plany na przyszłość ma firma?
Na to i inne pytania odpowie nam Rachel Bang - Global
Sales Team.
iRiver słynie z dobrej jakości dźwięku,
świetnego designu, ładnego interfejsu
i jego funckjonalności. Popyt na
przenośne odtwarzacze zmniejszył się i
choć nie ma na rynku wielu markowych
MP3-ek, a produkty iRivera są wciąż
jednymi z najlepszych, to pozycja firmy
nie jest wcale pewna. Jak iRiver zamierza
przetrwać w sektorze przenośnej
muzyki?
Napotykamy aktualnie na wiele
trudności. Poważnie rozważaliśmy nawet
przejście na produkcję innych, bardziej
popularnych urządzeń. Zdajemy sobie
jednak sprawę, że gdyby iRiver podążył
za trendami, nie byłby już tym samym,
przestałby istnieć w znanej obecnie
formie. Zamiast tego, wypuściliśmy
ostatnio
przenośny
system
Hi-Fi
AK100. To urządzenie jest według nas
najlepszym sposobem, by pozostawić ślad
w świadomości ludzi, czym jest prawdziwy
iRiver.
Mówi się, że nowe, hi-endowe
odtwarzacze skierowanych są nie tylko
do młodych, lecz także do dojrzałych
klientów-audiofilów,
dla
których
najistotniejsza jest wysoka jakość
dźwięku. Można prosić o parę słów
więcej na temat tej linii produktów? Jak
zamierzacie się rozwijać w tym kierunku
Stworzyliśmy
nową
hi-endową
markę Astell & Kern, której pierwszym
przedstawicielem jest AK100. Potrafi
on odtwarzać pliki muzyczne wysokiej
rozdzielczości (do 24bit/192kHz) dzięki
wbudowanemu układowi DAC, co pozwala
użytkownikom cieszyć się jakością MQS
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(Master Quality Sound) w każdym miejscu.
Standardowa płyta CD jest używana jako
nośnik plików o zaawansowanej jakości
dźwięku już od 30 lat, lecz nie jest to już
wystarczający poziom, by w pełni oddać
brzmienie oryginalnego nagrania. Pliki
w formacie MQS są 6,5 razy bogatsze
i
precyzyjniejsze,
niż
standardowa
płyta CD. Możemy więc z pewnością
stwierdzić, że dzięki produktom Astell &
Kern nasi klienci mogą nosić w kieszeni
sprzęt o najwyższej jakości dźwięku,
pozwalający na pełne docenienie MQS
w takiej formie, w jakiej powinien być
on słyszany. Ostatnio coraz więcej ludzi
słucha muzyki ze swoich smartphone’ów,
ale rynek hi-endowych słuchawek ciągle
rozkwita. Niektórzy znani artyści wydają
swoje albumy na płytach winylowych,
jako edycje limitowane. Oznacza to, że
wiele osób wciąż pożąda dobrej jakości
i analogowego brzmienia. AK100 jest
idealnym rozwiązaniem dla tych ludzi.
Czy planujecie jakąś spektakularną
akcję promocyjną? Może z udziałem
znanych osobistości, czy poprzez
obecność w mediach i prasie? Jakie
macie pomysły na przyciągnięcie
klientów?
Przeprowadziliśmy
wywiady
ze
znanymi producentami i muzykami,
którzy znają się na muzyce i kochają to, co
robią. Opowiadają o swoich wrażeniach
z używania AK100 i jego jakości dźwięku.
Wierzymy, że klient po przeczytaniu
takiego wywiadu sam zapragnie zapoznać
się z AK100.

Jak
hi-endowy
iRiver
wypada
w porównaniu z podobnymi produktami
innych producentów?
AK100 jest pierwszym urządzeniem
przenośnym wyposażonym w wysokiej
jakości DAC WM8740 brytyjskiej marki
Wolfson. 24-bitowy 192kHz DAC ma
najwyższy współczynnik sygnału do szumu
(SNR) i bardzo niski poziom zniekształceń
harmonicznych (THD). W kategoriach
cenowych AK100 wypada konkurencyjnie
względem produktów Colorfly, HiFiMAN
oraz iBasso. Oczywiście pod względem
dźwięku śmiało może z nimi konkurować.
Na rynku widoczny jest znaczący
wzrost znaczenia smartphone’ów. Ludzie
używają ich nie tylko do rozmów, ale
również nawigacji, oglądania filmów,
grania, przeglądania Internetu oraz
oczywiście słuchania muzyki, co wszystko
wpływa na zmniejszenie liczby osób,
które korzystają z wyspecjalizowanych
urządzeń (np. „mp3-ki” do odtwarzania
muzyki). Są tego różne powody. Na rzecz
smartphone’ów przemawia głównie fakt,
że pieniądze na sprzęt wydawane są tylko
raz, ponieważ jest on wielofunkcyjny.
Uważam, że wciąż jednak istnieją osoby
zainteresowane produktem, który jest
unikatowy pod względem dźwięku
i jednocześnie spełniając potrzeby
szeroko rozumianej funkcjonalności. Czy
planujecie konkurować w segmencie
rynku jakim są smartphone’y?
Tworząc AK100 chcieliśmy przybliżyć
ludziom prawdziwy, realistyczny dźwięk. Nie
tylko audiofilom, lecz wszystkim. Chcieliśmy,
by ludzie wiedzieli, czym on naprawdę jest.
Być może nie wpisuje się to w ten trend, ale
naszym zdaniem jest to szansa pokazania
ludziom prawdziwego dźwięku.
  Niedawno wypuściliście na rynek parę
urządzeń stacjonarnych jak Soundbar czy
BooMBOX CD. Czy te produkty odniosły
sukces? Czy zamierzacie nadal tworzyć
takie urządzenia? Jeżeli tak, to jakiego
dokładnie typu?
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Wywiad | IRIVER

Nie możemy powiedzieć, że Soundbar
ISB-100 i system dokujący IA150 odniosły
sukces na rynkach zagranicznych, ale
wciąż jest na nie popyt. Oba dostępne są na
terenie UE. Rozważamy wypuszczenie na
rynek głośników z technologią Bluetooth.
iRiver Story HD to bardzo udany
produkt. Rynek e-czytników jest wciąż
w powijakach, ale ciągle się rozwija,
oferując coraz to nowsze urządzenia.
Klienci mają czasem zbyt wygórowane
wymagania i poszukują zaawansowanych
wielofunkcyjnych
urządzeń,
choć
ostatecznie i tak tylko na nich czytają.
Jaki będzie kolejny produkt z serii Story
i kiedy możemy się go spodziewać?
Story HD odniósł spory sukces
na rynkach zagranicznych, ale ma
tam ogromną konkurencję. Story HD
jest wyposażony w 6-calowy ekran
o wysokiej rozdzielczości (XGA – 768x1024),
jego bateria wytrzymuje 6 tygodni bez
ładowania.
Większość
e-czytników
ma ograniczoną żywotność baterii ze

względu na kolorowy ekran dotykowy,
bezprzewodowy dostęp do internetu,
obsługę mp3, itd. Tak jak wspomniałeś,
ludzie chcą wielofunkcyjnych urządzeń,
a nie tylko e-czytników. Planujemy
wypuszczenie na rynek nowego modelu
Story HD. Funkcjonalnie będzie podobny
do poprzednika. Skoncentrujemy się na
obsłudze e-booków oraz komunikacji Wi-fi.
Innym
szybko
rozwijającym
się trendem są tablety. Planujecie
wprowadzenie tabletu do swojej oferty?
Część klientów kupiłaby ten produkt w
ciemno ze względu na markę. Rynek
tych urządzeń bardzo szybko się rozwija
i wielu producentów prowadzi wojnę
cenową. Jak iRiver zamierza do tego
podejść?
Nie możemy jeszcze powiedzieć nic
konkretnego.
Myśleliście
nad
rozszerzeniem
działalności
o
nowe,
rozwijające
się technologie, jak na przykład

bezprzewodowe systemy audio-video,
ekologiczne produkty, akcesoria pod
Androida oraz ogólnie dla smartfonów,
czy urządzenia typowo sportowe itd.?
Tak, ciągle mamy na uwadze te
produkty i część z nich wprowadziliśmy
już na rynek pod marką Blank. Jest to druga
marka iRivera obejmująca akcesoria typu:
futerały do smartfonów, słuchawki, głośniki
Bluetooth, ładowarki do telefonów itd.
Czy chcielibyście powiedzieć coś
polskim klientom?
Przede
wszystkim
chcemy
podziękować wszystkim naszym klientom
z Polski za ciągłe wsparcie. Pomimo
dzielących nas odległości, wciąż łączy nas
jedno – produkty iRivera. Mamy nadzieję,
że spodoba się Wam nasz nowy AK100
i dźwięk iRivera znów zagości na polskim
rynku.

Autor: PEYTER
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ZAPOWIEDŹ| Astell & Kern AK100

iRiver na dopingu

Astell & Kern AK100
Na rynku portable prawie każda marka chce mieć swój
Hi–end. To pragnienie dowartościowania się dopadło
też iRivera. Moim zdaniem to dobry krok, ponieważ
brakowało wyrafinowanych konstrukcji, tak doskonałych
jak wiekowe już IHP lub IMP. Mam nadzieje, że AK100
dorówna protoplastom.
iRiver długo spał. Już myślałem, że
się nie obudzi. Marka dla mnie była kiedyś
kultowa, a stała się produktem popularnym/
masowym/nijakim. Ciągle mam nadzieje na
come-back filozofii „wszystko dla dobrego
dźwięku”, a nie „więcej kolorów więcej
klientów”. Pierwszym przebłyskiem, że coś
się dzieje, jest AK100.
To zdecydowanie sprzęt luksusowy.
To się czuje. Nasz model jest sztuką nie
przeznaczoną (jeszcze!) na sprzedaż, więc
nie posiadamy do niego żadnych akcesoriów
ani nawet opakowania (dostaliśmy go w
szarym kartoniku). Biorąc odtwarzacz do
ręki wiemy, że tandetne plastiki zastąpiło
aluminium, a sam odtwarzacz mimo
niewielkich gabarytów ma swoją wagę.
Napawa to optymizmem - w środku musi
być coś ciekawego. Co tam znajdziemy?

charakterystyczny, jeśli jednak miałbym
wybierać sprzęt do kieszeni, zdecydowanie
wybrałbym nowego iRivera, po prostu jest
znacznie mniejszy.
Mniejszy, ale czy gra jak Colorfly C4?
Niestety jeszcze nie. Tak, tak - jeszcze
nie, ale brakuje bardzo niewiele. Testowy
odtwarzacz miał nie do końca dobrze
działający soft, co mocno utrudniało
wyciągnięcie odpowiednich wniosków –
modele przeznaczone na sprzedaż mają
już poprawiony soft. Nasz apetyt urósł, bo
AK gra bardzo poprawnie. Brzmieniowo
znacznie wyprzedza model Colorfly C3
i dorównuje HiFiMANowi HM-602.
Duża szczegółowość i przejrzystość
brzmienia to główne cechy, które
charakteryzują tego iRivera. Bas, średnica,

wysokie – wszystko poprawnie jak powinno
być. Bas schodzi nisko, średnica nie jest
wypchnięta, a wysokie nie kłują. Scena
szeroka i głęboka, tętni życiem. Gra każdy
element. Instrumenty bardzo dobrze
rozstawione w przestrzeni, wszystko ma
swoje miejsce.
Na więcej szczegółów o AK100 niestety
musicie poczekać. Modele handlowe już
do nas lecą. Produkt już można zamawiać
w sieci Mp3store, a w dniach 10-11 na
warszawskich targach AudioShow 2012
będzie można samodzielnie przekonać się
jak gra nowy iRiver. W następnym numerze
dostaniecie duży test - spojrzenie od kilku
stron i różnych użytkowników.
Magia powraca!

Autor: WojtekC

Znany układ DAC Woflson WM8740
oferuje potężne brzmienie 110bB w zakresie
10Hz do 20kHz.
Podwójny slot na karty pamięci plus
pamięć wewnętrzna daje możliwość aby
osiągnąć całkowitą pojemność 96GB –
sporo. Czas pracy na jednym ładowaniu
przy plikach FLAC to ok 12 godzin (np.
przy MP3 wzrasta do 20 godzin). Tak, jak w
Colorfly C4 - nie ma problemów z plikami
24 bit/192kHz. Nie zabrakło wyjść i wejść
optycznych, co pozwala rozbudować
system o wzmacniacze zewnętrzne bez
utraty jakości dźwięku na połączeniu. To
tyle w dużym skrócie, jeśli chodzi o budowę.
Wygląd natomiast jest sprawą względną.
Mnie osobiście bardziej podoba się wiekowa
stylistyka C4. Ten od AK100 na pewno jest
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ZAPOWIEDŹ | Beyerdynamic Custom One Pro

Beyerdynamic Custom One Pro

Beyerdynamic Custom One Pro
Są to pierwsze w pełni interaktywne słuchawki, dające użytkownikowi możliwość
dopasowania dźwięku oraz wzornictwa do jego indywidualnych preferencji.
pierwszą (wszystkie otwory zamknięte).
Takie ustawienie zatrzymuje dźwięk
w słuchawce, nie pozwalając na jego
przedostawanie się na zewnątrz, izolując
równocześnie słuchacza od dźwięków
otoczenia.
Przestawianie
suwaka
odpowiednio do pozycji 2, 3, i 4 stopniowo
otwiera komory, uwalniając dźwięk
z słuchawki rozszerzając jednocześnie
scenę dźwiękową.

Przetwornik
Custom One Pro jako pierwsze
otrzymują
świeżo
opracowane
przetworniki 16Ω - VELOCITY. Membrany
są prawdopodobnie najlżejszymi na
świecie, co oznacza ponadprzeciętną
szybkość i precyzję reprodukowanego
dźwięku - idealne do kompleksowych
muzycznych
zastosowań.
16
Ω
przetworniki z magnesami neodymowymi
dostarczają dużą moc przy zachowaniu
czystości dźwięku, grając doskonale
z każdego rodzaju urządzenia (nawet ze
smartphone’ów i tabletów).

CUSTOM sound slider (suwak dźwięku)
Dzięki
CUSTOM
sound
slider
można
dostosować
profil
dźwięku
do indywidualnego smaku słuchacza
lub do muzyki w danym momencie
odsłuchiwanej. Mamy do dyspozycji
cztery różniące się od siebie profile do
wyboru. Począwszy od stylu analitycznego
do stylu Heavy Bass. CUSTOM dostarcza
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najczystszy i najcięższy bas spośród
wszystkich konstrukcji, jednak zawsze
możemy
go
wyregulować.
Cztery
ustawienia dźwięku z podbiciem basu
nawet do 20 dB. Maksymalne ustawienie
dźwięku bez problemu radzi sobie pod
kątem niskich tonów z Beats by Dre
i innymi słuchawkami, ale w wypadku
Beyerdynamic bas jest o wiele bardziej
precyzyjny. Posłuchaj i uwierz...

Regulowana redukcja
szumów
Nowa regulowana redukcja szumów,
czyni z Custom One Pro doskonałego
towarzysza podróży, jak również idealne
narzędzie w studio czy na scenie.
W przeciwieństwie do słuchawek z aktywną
redukcją szumów, produkt Beyerdynamic
nie wymaga baterii żeby system redukcji
szumów działał. Poza tym izolują nie
tylko szum otoczenia, ale również
przedostawanie się dźwięku odtwarzanego
w słuchawkach na zewnątrz. Nie można
było wymyślić tego w prostszy sposób,
ustawiamy „suwak dźwięku” w pozycje

Słuchawki
dostarczane
będą
z dwoma czarnymi pierścieniami, dwoma
aluminiowymi płytkami zawierającymi
logo Custom One Pro, czarnym pałąkiem,
parą czarnych nauszników ze skóry
ekologicznej i prostym czarnym kablem
1,5 m (wtyk jack 3,5mm z przejściówką na
duży, 6,3mm).

Dane techniczne:
Typ przetwornika: dynamiczny
Konstrukcja: zamknięta
Nominalne pasmo przenoszenia:
5 - 35,000 Hz
Nominalna impedancja: 16 Ω
Nominalny SPL: 96 dB
Max. SPL: 116 dB
Zniekształcenia T.H.D.: <0,2%
Moc maksymalna: 100 mW
Średnie tłumienie hałasu: 18 dB
Nacisk pałąka: 3,5 N
Waga (bez kabla): 290 g
Długość i typ kabla: 1,5 m, PVC
Połączenie: pozłacany wtyk jack stereo
(3,5 mm) i adapter (6,35 mm)
Słuchawki już dostępne w sieci sklepów
Mp3store. W najbliższym czasie duży test
na łamach naszego czasopisma!
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Recenzja | Colorfly C4

Ettore Bugatti stwierdził kiedyś, że „nic nie jest zbyt piękne lub zbyt drogie”.

C4 - Hi-Fi Audiophile
Personal Portable Music Player
Twórcy Colorfly C4 spełnili swoje marzenia. Stworzyli urządzenie piękne, wspaniałe i…
drogie; prezentujące muzykę na poziomie, który do tej pory zarezerwowany był tylko
dla sprzętu stacjonarnego.

Drewno, wygrawerowane logo firmy,
mosiądz, satyna, rękodzieło, które nie jest
perfekcyjne, cena, to wszystko to dopiero
początek, przedsmak klimatu i magii, którą
oferuje Colorfly C4.
C4 otrzymujemy w gustownym,
czarnym pudełku z logo firmy w kolorze
złota na wieczku. Oprócz samego
odtwarzacza otrzymujemy tylko futerał,
instrukcję, ładowarkę i przewód USB. Etui
to zgroza. W ogóle nie przystaje klasą do
C4, oraz nie pasuje do idei najlepszego
odtwarzacza na świecie.
Bardziej odpowiedni byłby aksamitny
lub welurowy, czarny pokrowiec. Jest
to najpoważniejsza wpadka. Czemu
producent przyciął koszty? Przy tej cenie,
takie (delikatnie mówiąc) niedopatrzenie,
jest niedopuszczalne. Natomiast instrukcja
jest świetnie wydana.

okazale. Nie będę się rozpisywał co jest w
środku samego playera, dane te są podane
na stronie producenta. Dla większości z nas
nie będzie miało to znaczenia, a znawcy
potwierdzą, że twórcy Colorfly włożyli do
środka wszystko co najlepsze.

EQ (to ten z nutką) i resamplingu („SRC”):
16/44.1; 24/88.2; 24/96; 24/176.4 i 24/192 zakres robi wrażenie. Ekran jest niewielki i
trąci myszką, ale taka właśnie jest stylistyka
całości.

Obsługa C4 jest prosta. Niestety, na
efekty przyciśnięcia klawisza poczekamy
ułamek sekundy. Bajecznie obsługuje się
analogowy suwak głośności, który pozwala
dokładnie ustawić interesującą nas wartość
wzmocnienia. Cztery przyciski kierunkowe
służą do nawigacji po folderach i opcjach
menu. Przycisk „M” to łatwy dostęp do
ustawień systemowych, a ten ze strzałką to
typowe „wstecz”. Mamy też klawisz zmiany

Odsłuchy
Kaszawspraju: Testy przeprowadzałem
na dobrze mi znanych Grado SR-60.
Nie chciałem podejść do tematu zbyt
entuzjastycznie, więc najpierw przez kilka
dni przyzwyczajałem się do grania C4.
Po prostu słuchałem muzyki. Dopiero po
tym czasie zdecydowałem się na próbę
zmaterializowania mojej oceny.

Dla niektórych głównym argumentem
przeciw temu odtwarzaczowi, jest krótki
czas pracy na jednym ładowaniu. Sześć
godzin - tyle wytrzymał C4 z Sennheiserami
HD800 przy głośności 25% (wg producenta).
Podczas codziennego użytkowania, bliżej
jest jednak do ośmiu. Jest to jednocześnie
dużo i zbyt mało. Z jednej strony, przy
zastosowanych komponentach i ich
możliwościach wysterowania i napędzenia
wymagających słuchawek, to przyzwoity
wynik. Z drugiej strony, współczesne
produkty, np. Cowona, wytrzymują po
pięćdziesiąt godzin. Podwojony czas pracy,
czyli 12h, wyglądałby w tym przypadku
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Recenzja | ATH –Recenzja
AD300 vs.|ATH
Colorfly
– TAD300
C4

C4 przypomina porządny wzmacniacz
- charakter słuchawek lekko się zmienił.
Wszelakie pasma nabrały większego
wyrazu. Energię już nie tylko słychać, ale
daje się ją również poczuć. Dźwięk został
dociążony i odpowiednio wypełniony.
Słuchanie muzyki na tym zestawie bardzo
angażuje słuchacza - ciągle jesteśmy
w napięciu, zastanawiając się co za
chwilę nastąpi. Bawimy się i czerpiemy
przyjemność z każdej nutki, a jednocześnie
szukamy
kolejnych
smaczków
i
szczegółów w nagraniach.
Scena
oraz
stereofonia
zostały
poskładane w całość. Już nie ma lekkości,
przestrzeni i powietrza. Z C4 mamy
mniejszą scenę, dźwięk jest bliżej nas,
ale załatano dziury. Wszystko jest spójne
i współgra ze sobą. Bas jest bardzo
naturalny i wyważony. Nie ma żadnego
efektu tuby, studni, niskiej twardości, czy
burczenia lub rozlania. Jest różnorodny.
Czasem stanowi podstawę, a innym razem
jest tylko uzupełnieniem pozostałych
pasm. Jest szybki, mięsisty, przyjemny i

przede wszystkim lekko wibruje. Kontrabas
brzmi wreszcie jak instrument strunowy z
wielkim pudłem rezonansowym. Colorfly
dostosowuje się do prawie każdej sytuacji.
Choć czasem ma się ochotę, aby poszaleć,
a on ciągle trzyma fason.
Pasma nie są w pełnej równowadze, a
wszystko zależne jest od zamysłu autora
muzyki, gatunku, lub nawet pojedynczego
nagrania, które zostało inaczej zrealizowane
na płycie. Środek gra lekko do przodu, co
sprawia, że C4 słucha się bardzo przyjemnie.
Damskie wokale z definicji opisywane są
jako aksamitne, miękkie i ciepłe, a tu? Figa
z makiem. Colorfly pokazuje, że każda
pani śpiewa inaczej. Przykład to Beth
Gibbons z Portishead - ma bardzo czysty,
jasny i silny głos, jednocześnie delikatny
w odbiorze. Wszystko zależy od samej
artystki. Czasami jej śpiew jest szklisty i
przeszywa jak lodowy sopel, a po chwili
śpiewa jak rasowa, soulowa wokalistka.
Drążąc dalej ten aspekt brzmienia
C4, znajdziemy fajne efekty w dobrze
zrealizowanych nagraniach. Mianowicie,

wokalista wyciągając trudniejsze partie
zbliża się do nas – czy to efekt nachylenia
się do mikrofonu? Takie coś słyszałem tylko
na dobrej klasy sprzęcie stacjonarnym!
Ilość
szczegółów
przekazywana
przez parę Grado/C4 jest porażająca. Kilka
przykładów z Led Zeppelin: „You Shook Me”
- w trakcie słuchania kilka razy musiałem
zdjąć słuchawki, bo wyraźnie słyszałem
szmery z innej części domu. Okazało się, że
to pogłos perkusji. „Whole Lotta Love” i to,
co działo się między przetwornikami Grado
od 1:15 sprawiło, że sam poczułem się jak
po „kwasie.” Wrażenie głębi sceny urzekło
mnie w utworze „Moby Dick”, a to przecież
tylko SR-60, moje słuchawki portable!
Podsumowując, C4 ładnie prowadzi
te słuchawki, ale nie zlikwiduje ich wad.
Grado gubią się przy ostrym uderzeniu,
góra i środek zaczynają się zlewać. Każdy
znany nam album to inna podróż, w
miejsce rzekomo znane, ale jakby lepsze.
Teraz płyta „Unknown Pleasures” ma
więcej sensu. Metaliczne naleciałości na
wokalu, przesterowania na basie i inne
efekty odgrywają kluczową rolę. Przez
czystość i bezkompromisowość przekazu
może ucierpieć jakiś album. Odtwarzacz
wiernie odda każdy „brud” i niedoskonałość
nagrania. Słychać jak Ian Curtis pluje i
wręcz połyka mikrofon, gdy tarmoszą
nim emocje podczas śpiewania. Czasem
jednak to przeszkadza.
Teraz troszkę o Sennheiserach HD800
i ich interpretacji muzyki w połączeniu z
Colorfly. Gdybym nie słuchał wcześniej
HD800 na wzmacniaczu z dobrego
odtwarzacza CD, to połączenie z C4
uznałbym za rewelacyjne. Niestety słychać
na odtwarzaczu, że słuchawki chciałyby
pokazać znacznie więcej, ale nie mogą. Były
jednak aspekty, które bardziej podobały
mi się na „chińczyku”. Góra i średnica jest
mniej wyrazista niż na wzmacniaczu.
Bardziej delikatna i wysublimowana.
Bardzo mi się to podobało. Imponujący
jest bas, którego składowe bez problemu
wyłapujemy. Ma bardzo dobrą kontrolę i
wybrzmienie. Marcus Miller z płyty „Free”,
czy Mike Stern w utworze „Good Question”
to perełki, które na długo zostaną mi w
pamięci. Na wzmacniaczu jest szeroko,
dźwięk spływa na nas lekko z góry. Scena
ma swoją szerokość, lewo/prawo, góra/dół i
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głębokość. Na C4 zabrakło tego ostatniego.
Jest wypełnienie, jest powietrze, ale nie
ma głębi. Dla kogoś, kto nie ma możliwości
na co dzień obcować z HD800, połączenie
z C4 wywoła opad szczęki i minę karpia
przed wigilią. Jeszcze krócej o HD650
Sennheisera. Znacznie lepiej zostały
zachowane aspekty połączenia z dobrym
wzmacniaczem. Scena szeroka i jest głębia.
Więcej niskiego basu i średnicy. Wokale
bardziej kolorowe i bliższe niż na droższym
modelu. Mocne rockowe kawałki brzmią
zadziornie i z pazurem. Red Hot Chilli
Peppers wymiatają, a Joy Division brzmi
znacznie lepiej niż na Grado. Osobiście
wybrałbym to połączenie, C4 plus HD650,
mimo, że jest lekko „ciemno”.
Azahiel: Sennheiser HD598
Słuchawki nie zaskoczyły mnie przy
pierwszych odsłuchach z dużego sprzętu.
Szału nie było - takich słuchawek jest
wiele. Nie liczyłem więc na wiele po
podłączeniu do C4, a nawet byłem pewien,
że będzie gorzej. Jednak się myliłem, bo w
tym połączeniu słuchawki mnie wciągnęły
w lawinę dźwięków. Wszelkiej maści
nagrania klasyczne, operowe i jazzowe
to gatunki, w których C4 sprawdzał się
najlepiej. HD598 urzekły mnie tym, w jaki
sposób kreują scenę z odtwarzaczem.
Dostaliśmy od odtwarzacza, jako gratis,
głębokość sceny (w połączeniu z HD598
powinien być sprzedawany ze znaczkiem
3D). Holografia i lekkość przekazu jest taka,
jak z dużych „klocków”, które kosztem
przewyższają znacznie tego dużego
„malucha”. Świetnie słuchało się m.in.
Vivaldiego, Pendereckiego... Poczułem
jakby te instrumenty grały tylko dla mnie,
na dodatek w taki sposób, jak sobie
wyobrażam, że powinny brzmieć.
Oczywiście to nie były jedyne gatunki
na których odsłuchiwałem sprzęt. Bardzo
podobał mi się bas w kawałkach rockowych
i metalowych. Był odpowiednio sprężysty,
mocny, punktowy, choć jeśli zamysłem
realizatora było dłuższe wybrzmienie,
potrafił zostać na chwilę. Gitary były dobrze
rozstawione
i odseparowane, każdy
instrument miał swoje miejsce. W zalewie
czterech gitar byłem w stanie określić z
którego miejsca gra każda z nich – super.
Wokalista AC/DC wreszcie nie skrzeczał
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i nie krzyczał, po prostu śpiewał swój
tekst energicznie, z charyzmą. Odnosiłem
wrażenie, że mam wreszcie sprzęt
uniwersalny do każdego rodzaju muzyki.
Jedyne czego mi brakowało, to bardziej
wyraźnej góry pasma. Słuchałem również
C4 z Grado SR60 i muszę sprostować
trochę Kaszę. Jego Grado mają gąbki od
HD414, moje są firmowe. Czy poczułem
taki zachwyt jak kolega? Otóż właśnie
nie. Posiadam kartę Audiotrak Prodigy
HD2 ( z wymienionymi op-ampami
specjalnie pod Grado 60) i niestety różnica

jest niewielka na korzyść odtwarzacza.
Owszem, polepszyła się holografia, scena,
ale nic więcej. Bas i średnica pozostały na
podobnym poziomie, a górka jawiła się
nawet ciut gorzej. Colorfly pokazuje pazury
dopiero przy wymagających słuchawkach,
gdzie potrzeba się namęczyć, aby napędzić
przetworniki.
Niemniej, jako sprzęt
przenośny, C4 to prawdziwe mistrzostwo.
WojtekC: Moja przygoda z C4 zaczęła
się dość przypadkowo, mianowicie
przedstawiciel marki przyjechał do Łodzi i
zostawił mi sprzęt nie mówiąc prawie ani
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słowa. „Posłuchaj, a ja skontaktuję się z tobą
za 3 tygodnie.” To wszystko. Po wyjęciu
z pudełka i przejrzeniu dokumentacji
mogłem jedynie przekląć pod nosem.
Odsłuch rozpocząłem dopiero następnego
dnia.
Chciałem przekonać się co to cacko
potrafi z różnymi słuchawkami i robiłem
kilka podejść do odsłuchów. Na pierwszy
ogień poszły moje stare Grado SR80 (nie
mylić z Grado SR80i). Dźwięk nie odbiegał
od tego, co napisał Kasza w przypadku
Grado SR60. Jedyną różnicą dla mnie była
lekko utemperowana góra oraz znacznie
niżej schodzący bas. Poczułem moc C4…
Następne w kolejce były Beyerdynamic
DT990 (stara wersja 600 Ω). Muzyka
przekazywana jest lekko, bez wymuszenia,
a szczegóły oddane są z pietyzmem
godnym najlepszych malarzy. Tak,
malarzy! Bo C4 nie gra. On maluje wokół
nas dźwiękami. Scena jest duża, dobrze
wypełniona, nie brakuje przestrzeni
i powietrza. Jest dużo szczegółów, a bas
ma dobrą kontrolę . Niestety brakuje trochę
„mocy”, czy też dynamiki. Gdy słucham
spokojnych partii/utworów, głośność mam
ustawioną na ok. 60/70%, ale gdy włączam
mocnego rocka, brakuje kopa. Nie jest to
kwestia głośności, bo głośność jest ok,
ale kłopot jest w oddaniu dynamiki. Nie
myślcie jednak, że C4 jest słaby. Absolutnie
nie! Słuchałem niejednego dużego zestawu
stacjonarnego, który grał według mnie
znacznie gorzej. To raczej kwestia doboru
słuchawek i indywidualnego podejścia (np.
na AKG K701 było już doskonale).
Zdecydowałem się też odsłuch
Colorfly’a na słuchawkach znacznie
mniejszych, mianowicie na Sennheiserach
MX980 i Westonach UM3X. Nie każdy
przecież wyjdzie na ulicę w dużych
słuchawkach, a jakby nie było, C4 ma
być sprzętem portable. Maluchy dostały
nowego życia. Do tej pory MX980
towarzyszyły przeróżnym odtwarzaczom,
ale na żadnym z nich tak nie zagrały.
Dopiero teraz jestem w pełni zadowolony
z wydanych na MX-y pieniędzy. Każdy
szczegół brzmieniowy w tych słuchawkach
został dopełniony maksymalnie. Miałem
wrażenie, że już więcej nie zagrają. Inaczej
sprawa miała się z Westonami. Pewne

słabości tych słuchawek zostały bardziej
uwypuklone, ale możliwości i tak były
ponadprzeciętne. Słuchałem C4 w różnych
zestawieniach, przez 3 tygodnie, nierzadko
zarywając noce. Ciągle było mi mało. Gdy
przyszedł czas rozstania, namówiłem
kolegę na wypożyczenie na dodatkowe
pół roku. W zamian, namówiłem szefostwo
mp3store na wprowadzenie tego produktu
do swojej oferty handlowej. Niech inni też
mają okazję posłuchać tego, co ja.
Uwaga! sam nie podjąłem się napisania
recenzji, bo miłość jest ślepa. Dlatego
napisanie jej powierzyłem kolegom, sam
dopisując te skromne „kilka linijek”.

Na koniec
Mimo faktu, że nam trzem ten sprzęt
się podobał, to tylko jeden z nas kupiłby
C4. Zapytacie pewnie, dlaczego tylko
jeden? Nim pójdziecie kupić Colorfly
odpowiedzieć musicie sobie na pytanie,
czy w ogóle potrzebujecie takiego
odtwarzacza. Dziś, żyjąc szybko, nie
mamy czasu na zadumę i delektowanie
się możliwościami tego playera. Większość
z nas kupi typowy odtwarzacz mp3/mp4
i do tego jakieś dobrze izolujące, małe
słuchawki. Inni pieniężną równowartość
C4 wolą przeznaczyć na sprzęt stacjonarny.
Co innego w hotelu, będąc w delegacji,
czy w czasie urlopu, w leśniczówce lub
schronisku górskim – zabieramy tam C4.

Mając małe dziecko rozkładanie stacjonarki
lub jej odpalanie jest nierealne i często
niebezpieczne dla sprzętu lub dziecka.
Colorfly C4 to jedna z tych rzeczy,
których nie kupuje się rozumem,
a sercem. Ktoś zadał sobie trud stworzenia
odtwarzacza bez kompromisów. Dał nam
możliwość przeniesienia swojego salonu
muzycznego w każde miejsce na świecie.
Tylko od nas zależy, czy zdecydujemy
się na zakup i zrobimy krok w stronę
szaleństwa audio. Tak naprawdę
C4
to mobilny, bo łatwy w transporcie, ale
odtwarzacz stacjonarny. Wyobrażacie
sobie ludzi chodzących po ulicy
w HD800, HD650 lub DT990? Hałas ulicy nie
pozwoliłby im na delektowanie się muzyką.
Trudno jednoznacznie ocenić Colorfly C4
, nie można dać oceny 100/100 lub innej.
Przy tej klasie produktu zamykanie go
w ramach pewnych ocen nie ma sensu.

AutorZY: Kaszawspraju, AzahieL, WojtekC
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Po prostu “Super Player”

Jedyny taki Cowon X9

ugina i pod tym względem nie można
nic zarzucić Cowonowi. Dzięki osłonce
na karty i wejście USB, odtwarzacz został
pozbawiony ostrych elementów, przez
co cała konstrukcja jest gładka i dobrze
leży w dłoni. Kolejnym plusem zaślepki
jest uniknięcie wnikania kurzu i brudu
do wnętrza odtwarzacza, które mogą
narobić szkód w elektronice.

Cowon zawsze słynął z wysokiej jakości dźwięku,
solidnego wykonania, oryginalnego wyglądu, długiej
pracy na baterii, dobrego softu i wsparcia w tym zakresie Ekran i obsługa
Pomimo
dużych
rozmiarów,
oraz, co najważniejsze, innowacyjności. Niestety ostatnie
urządzenie
można
obsługiwać
jedną
produkty firmy ograniczają się raczej do wysokiej ceny,
ręką. Istnieje również możliwość obsługi
ponieważ większość cenionych niegdyś walorów została odtwarzacza z poziomu kieszeni przy
całkiem porzucona. Czym charakteryzuje się Cowon X9? jednoczesnej włączonej blokadzie ekranu.
Czy do tego odtwarzacza pasuje miano „Super Player”, Soft i menu zostały skonstruowane w
taki sposób, by maksymalnie uprościć
jakie nadał mu producent? Sprawdźmy.
Dane techniczne
Nie da się nie zauważyć, że X9 jest
następcą Cowona X7. Najnowszy produkt
jest jednak urządzeniem łączącym cechy
dwóch odtwarzaczy: wspomnianego już
X7 oraz O2.
Najważniejsze cechy X9:
- dotykowy ekran 4.3” LCD. 16M kolorów
przy rozdzielczość 272x480 pikseli,
- odtwarzane formaty muzyczne: MP3,
WMA, OGG, FLAC, APE, WAV
- odtwarzane formaty video: AVI, WMV,
ASF.
Różnice między O2, a X9 są jeszcze
bardzie subtelne. Właściwie więcej te
urządzenia łączy, niż dzieli, a największe
zmiany ograniczają się do: dłuższej
żywotności baterii, mniejszej ilości
odtwarzanych formatów video, nowszej
wersji systemu BBE i jetEffect na rzecz
X9. Odstęp, jaki dzielił premiery obu
odtwarzaczy, to aż 4 lata. Trochę mało
zmian jak na tak długi okres czasu.

Wygląd i wykonanie
X9
wyglądem
przypomina
zmodyfikowany model O2, czyli obudowa
w formie prostokąta z zaokrąglonymi
rogami. Stanowi ona wraz z plastikowym,
czarnym elementem ramę, poniżej której
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znajduje się ekran. Z jednej strony jest
on szerszy, co ma wizualnie obciążyć
jeden bok, sugerując użytkownikowi
pozycję trzymania odtwarzacza (w
tym przypadku jest horyzontalna). Za
pionowym położeniem X9 przemawia
natomiast
nazwa
producenta,
umieszczona w narożu krótszego boku.
Trzymając odtwarzacz poziomo, czyli
zgodnie z podpowiedzią Cowona, na dole
odtwarzacza, po lewej stronie, znajdziemy
przycisk play/pause oraz ff/rew, zaś po
prawej zaślepkę kryjącą slot na karty
pamięci i wejście USB. Na lewym boku
znajdziemy kolejną parę przycisków: od
góry znajdziemy power/hold i vol+/vol-,
na prawym, u dołu, znajduje się wyjście
jack 3,5 mm. U góry umieszczony został
tylko napis: „Designed by Cowon”. Tylna
obudowa X9 wykonana jest z osobnego
kawałka plastiku, który różni od przedniej
części również kolorem. Można na niej
znaleźć długą, cienką siateczkę - kryje
ona pod sobą głośnik i mikrofon. Pełni
ona raczej funkcję atrapy, niż faktycznego
„grilla”, gdyż oba podzespoły znajdują się
blisko siebie. Poza tym warto ograniczyć
używanie głośniczka do minimum –
jakość dźwięku wydobywającego się
spod obudowy może być wystarczająca,
ale przy rockowych utworach produkt
Cowona zaczyna trzeszczeć.
Cała konstrukcja jest bardzo solidnie
wykonana. Nic nie trzeszczy, nic się nie

i ułatwić używanie, poruszanie się po
interfejsie oraz korzystanie z ekranu
oporowego. Ikony i poszczególne pozycje
są wystarczająco duże, a niedopracowane
przeciąganie
palcem
po
ekranie
zamieniono na pojedyncze klikanie.
Takie zabiegi maskują zastosowanie
archaicznego wyświetlacza oporowego
i ułatwiają obsługę samego odtwarzacza.
Jednak pomimo użycia dużego ekranu
możliwości wideo i jakość wyświetlanego
obrazu jest bardzo przeciętna i funkcja ta
jest bardzo symboliczna (tak jak głośnika).
Zamontowanie tak słabego elementu
zostało prawdopodobnie podyktowane
chęcią maksymalnego wydłużenia czasu
pracy baterii.
Menu stylem przypominać może
interfejs Windowsa i jego kafelki. Do
przeskakiwania między dwoma stronami
służą dwie ikonki w formie dużej jedynki
i dwójki, pod którymi znajduje się
informacja o dacie i ustawionym alarmie.
Trzymając odtwarzacz pionowo, na dole
znajduje się miejsce na widget, np. okładka
ostatnio odtwarzanego utworu, która
po dotknięciu służy jako przyciski play/
pause, obok wyświetlane będą przyciski
następna/poprzednia, a pod spodem
tytuł utworu. Po dłuższym przytrzymaniu
widgetu wyświetli się lista opcji, dzięki
której można go zmienić. W prawym
dolnym rogu znajduje się przycisk power,
który po naciśnięciu daje możliwość
wyłączenia urządzenia lub przejścia w
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luki między instrumentami. Największą
wadą jest słabo zaakcentowana góra,
która w MX980 jest idealna, ale odtwarzacz
nie jest w stanie tego pokazać. Brakuje
wyeksponowania, lepszego wydźwięku
oraz większej soczystości.

Podsumowanie

tryb uśpienia, co jest domyślną opcją
przy dłuższym przytrzymaniu fizycznego
przycisku. Przy obróceniu odtwarzacza
do pozycji poziomej, odwróceniu nie
ulega całe menu, a jedynie poszczególne
cyferki i ich opisy, więc dolna belka z
widgetem i ikonką power znajdą się na
prawym boku.

Dźwięk
Jak to bywa w przypadku Cowona,
również X9 „czyta” wszystkie popularne
i bezstratne formaty bez żadnych
problemów. W tej dziedzinie można, jak
zawsze, liczyć na rozbudowany system
poprawy dźwięku, który jest jednym z
najlepszych tego typu dodatków na rynku
- można polepszyć jakość dźwięku, jak też
i delikatnie zmieniać jego charakterystykę.
Charakterystyka grania jest neutralna, z
lekką skłonnością do zimnego grania.

Jakość dźwięku jedynie nieznacznie
odbiega od swoich starszych kuzynów.
Scena nie grzeszy szerokością, ale nadrabia
swą głębią - dzięki takiej kombinacji,
połączonej z charakterystyką grania
odtwarzacza, można dojść do wniosku,
że sprzyja on słuchaniu utworów bardziej
analitycznie niż rozrywkowo (chociaż
jedno nie wyklucza drugiego, szczególnie
przy lekkiej korekcie za pomocą
rozbudowanego EQ). Poza możliwością
wychwycenia
najdrobniejszych
szczegółów, odtwarzacz zadowala także
odpowiednim
poziomem
dynamiki.
Scenę zdominowało środkowe pasmo
z naturalnym, wyraźnym i dobrze
brzmiącym wokalem wysuniętym do
przodu. Reszta instrumentów grająca
za wokalistą, ma także bardzo równe,
naturalne i neutralne brzmienie. Ilość
basu jest wystarczająca, jest świetnie
kontrolowany. Niskie pasmo delikatnie
rozlewa się po scenie wypełniając puste

Cowon X9 docenią osoby, które
oczekują bardzo długiej pracy na baterii
i jakości dźwięku, do jakiej przyzwyczaił
nas koreański producent. Nie można
mieć także zastrzeżeń co do jakości
wykonania odtwarzacza, która stoi na
najwyższym poziomie (dużym plusem
jest dopracowany w najdrobniejszych
szczegółach soft, który ułatwia obsługę
oporowego wyświetlacza). Na tym zalety
się niestety kończą i ciężko nie mieć
do Cowona pretensji o zamontowanie
bardzo przeciętnego ekranu oporowego
o niezwykle niskiej rozdzielczości. Brak
możliwości komfortowego oglądania
filmów w lepszej jakości (z którymi jest
czasami problem) i „czytania” większej
ilości
popularnych
formatów
jest
sprzeczne z potrzebą montowania tak
dużego ekranu i skonstruowaniu tak
dużego urządzenia. Mimo wszystko
ciężko nie mieć zastrzeżeń do Cowona
za wypuszczanie lekko odświeżonego
modelu, który niewiele różni się od
swojego kuzyna - modelu O2 - a które dzieli
aż 4 lata różnicy pomiędzy premierami.
Koreańskiemu producentowi w ostatnim
czasie ciągle brak innowacyjności i
powiewu świeżości. Oby marka przez to
nie popadła w kłopoty i nie zniknęła z
rynku - byłaby to wielka szkoda i strata dla
świata przenośnego audio.
Podziękowania dla sklepu mp3store
za wypożyczenie sprzętu na testy.

Autorzy: Piotr „Siekiera” Obarski
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Za oknem pogoda co najmniej niesprzyjająca, ale ja stwierdziłem, że „kicham”
na tę depresyjną scenerię, wkładam kurtkę, zakładam Superlux HD330 - i żeby
je stosownie „napędzić”- podpinam pod FiiO Rocky E02i. Zobaczmy jak nasz
zawodnik da radę.

Fiio Rocky E02i
Opakowanie, w jakim otrzymujemy sprzęt, oprócz tego,
że łatwo się je otwiera, nie zasługuje na szerszy opis. W
środku, oprócz opisywanego Rocky’ego, była jeszcze
instrukcja (którą postanowiłem zignorować), oraz kabelek
(którym już nie pogardziłem).
Jeżeli chodzi o budowę, to mamy do
czynienia z zawodnikiem wagi ciężkiej, acz
wciąż gustownym - obudowa w dużym
stopniu składa się z metalu, a czarne
elementy (przy gnieździe słuchawkowym
oraz mikrofonie) to połyskujący plastik
w klasycznym stylu „piano black”. Co
do przycisków - pomijając główny,
służący do odbierania połączeń - zostały
wykonane z plastiku i posiadają przyjemny,
niskopoziomowy „klik”. Przejdźmy teraz
do suwaków - podczas kilkudniowych
testów nie zauważyłem żadnych luzów
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- są spięte jak ja, podczas pierwszej
rozmowy z rodzicami mojej dziewczyny.
Jack został z należytą starannością
„oblachowany” i wykończony plastikiem,
co nadaje mu odpowiedniej pancerności,
za co chwała inżynierom firmy FiiO.
Na sam koniec klips - zawias działa
w nim delikatnie, a sam klips również
został wykonany z metalu. Oznacza
to raczej małe prawdopodobieństwo
urwania,
albo
pęknięcia
od
nieprzemyślanego puszczenia go po
maksymalnym naciągnięciu zawiasu.

Funkcjonalność
Dobra informacja dla posiadaczy
iPhone’ów
wszelakie
guziki
działają bez zarzutów. Jeśli jednak
podepniemy „Rocky’ego” do telefonu
innego producenta, to istnieje duże
prawdopodobieństwo,
że
komendy
przycisków
(głośniej,
ciszej)
będą
ignorowane przez telefon. W przypadku
Motoroli Razr oraz HTC Sensation,
produkt FiiO, oprócz wspomnianych
już problemów z klawiszami zmiany
głośności,
działał
bez
zarzutu.
Mikrofon spisuje się dobrze, rozmowa
testowa odbyła się bez problemów, a
słyszalność po obu stronach była na
wysokim poziomie. Dość dużym plusem
„Rocky’ego” jest przepuszczanie sygnału,
nawet jeśli rozładuje się nam podczas
korzystania. Odczujemy brak mocy w
słuchawkach, ale nie skończy się to
całkowitym odcięciem nas od muzyki.
Suwak „bass” zaskakująco zajmuje się
basem, a nie pasmem niskiej średnicy,
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z jeziora” - co nieczęsto zdarza w takim
ulepszaczu. Wzmacniacz nie ingeruje
zbyt mocno w samo brzmienie, robiąc
tylko to, co do niego należy – wzmacnia.
Reasumując
jeśli
szukasz
eleganckiego
wzmacniacza
słuchawkowego do swojego iPhone’a/
iPoda,
który
dodatkowo
będzie
odznaczał się funkcjonalnością zestawu
słuchawkowego, to bierz go w ciemno.
Fiio E02i pozwoli ci w pełni cieszyć się z
posiadanych słuchawek.

Autor: PACZANGA
jak to często ma miejsce w wynalazkach
spod znaku „boostowych” nie-wiadomoco. Dodaje trochę głębi, jednak poza
tym oceniam to bardziej jako gadżecik,
który pomimo jako-takiej przydatności, z
lubością ignoruję.
Sam wzmacniacz przyzwoicie dał sobie
radę z napędzeniem Superluxów HD330 o

impedancji 150 Ω i innych wymagających
konstrukcji. Niestety nie zdecydowałbym
się na podłączenie słuchawek o wyższej
oporności od wspomnianych 150Ω.
Podczas
przeskakiwania
pomiędzy
stylami muzycznymi (od rocka po d’n’b)
nie usłyszałem jakichkolwiek artefaktów
dźwiękowych ze strony Fiio E02i. Również
włączony bass booster nie „wyciąga trupa
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Co dwie głowy to nie jedna

FiiO E11 i FiiO E17 - Odcinek przyrodniczy
Dwóch podróżników audio spotkało się podczas niedzielnego spaceru po
cyfrowej  dżungli. Obaj postanowili podzielić się opiniami na temat nowo odkrytych
okazów... a tak wyglądała ich rozmowa.

wrq: Witaj, byłem właśnie w mp3store
odebrać klocki. Obiad się już trawi, będzie
sie dobrze słuchać. Najpierw trzeba
odpakować. Miniaturyzacja do potęgi!
Wiedziałem, że do E11 jest dodawane
metalowe pudełko do transportu, nie
sądziłem jednak, że jest ono jednocześnie
opakowaniem. Pudełko od E17 jest z grubej
tektury, nakładane na wnętrze. Na bokach
srebrne napisy... powiew luksusu.
MrBrainwash:
Otwierane
jak
bombonierka, to będzie bardziej zrozumiałe.
W środku mamy dość bogate wyposażenie
jak na FiiO: dobrze wyglądający, gruby,
gładki futerał, dwie opaski do łączenia
z przenośnymi odtwarzaczami, kabel
USB, interkonekt minijack - minijack,
dwie przejściówki (coax i optical) dla
wykorzystania wejścia cyfrowego oraz
folię ochronną na wyświetlacz. Jest bardzo
poprawnie i niczego nie brakuje.
wrq: Nie podoba mi się ciasnota w
środku. To wygląda, jakby zapomnieli
przeznaczyć miejsce na futerał. Jeszcze
gorzej jest w przypadku wyposażenia
E11 - oszczędność miejsca nad wszystko.
Pod plastikową „foremką” (odpowiednio
pokrytą czymś miękkim), w której jest
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wzmak, ukryte są kable, gumowa opaska
oraz 6 silikonowych, „pchełkowatych”
podkładek do przyklejenia na odtwarzacz,
by nie rysować jednym o drugie. Wszystko
powciskane tak, że po wyjęciu trudno
ułożyć, jak było na początku.
MrBrainwash: Trochę dziwne, że
opakowanie może być aluminiowe, a
wzmacniacz jest tylko plastikowy. Na
pierwszy rzut oka wydaje się być solidny.
wrq: Kolejne wrażenie jest już gorsze,
bo plastik ugina się pod mocniejszym
naciskiem palców… Znacznie lepiej
wygląda E17 zrobiony z grubego,
szczotkowanego aluminium. Niestety,
moim zdaniem, będzie się rysować, w
przeciwieństwie do np. Samsunga R0. A
w ogóle to jest mniejszy od iPoda Video!
Spodziewałem się większego bydlaka…
Po pierwszych odsłuchach E11 (na
iModzie Video) muszę przyznać, że opisy
z Internetu są bez przesady. Jest po prostu
ciemny! Nie, żeby bas podbijał, po prostu
brak mu wysokich tonów. Na Superluxach
HD660 dźwięk staje się bez życia, podczas,
gdy przy Beyerdynamicach DT250 jest
już lepiej. Można powiedzieć, że czuć
powietrze, bo słuchawki same w sobie

posiadają bardzo dużo góry.
MrBrainwash: Byłem trochę ciekawy
E11, bo miałem już kontakt z dwoma
egzemplarzami. Jeden grał przyzwoicie, a
drugi był „o kant d*** rozbić”. Jednak też
jest marnie. Podłączałem go do Maya U5.
Ty słuchasz z iModa, który moim zdaniem
ma nienaturalnie dużo góry. To tak, jakby
na telewizorze dać jasność na maxa i
podkręcić trochę kontrast. Z kolei E11 działa
jak okulary przeciwsłoneczne.
wrq: Mnie właśnie wyładował się
E11, więc czas na odsłuch E17. Włączam
i nie wiem co robić! Chodzę po menu
w poszukiwaniu kierunkowskazu, w jaki
sposób to najpierw połączyć, bo nie umiem
się zdecydować. W końcu zostawiłem jak
jest, a na laptopie włączam swoje testowe
utwory, podpinam DT250 i..... magia!
Jest góra, jest bas! Wysokie troszeczkę
szeleszczą, ale nie przeszkadza mi to.
Pierwszy raz spotykam się z tym, że nie
przeszkadza mi szeleszcząca góra! Zawsze
była to dla mnie wada dyskwalifikująca.
Ładnie wybrzmiewa. A bas?
Przecież
to bezbasowe słuchawki… Zaskoczenie.
Nawet na lampie WBA HPA-03 chyba tyle
dołu nie było. Nie jest go dużo, ale jest!
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MrBrainwash: Jestem ciekawy, czy
mnie czymś zaskoczy. Mam nadzieję, że
będzie lepszy od Musilanda. W menu mamy
możliwość zapamiętywania poziomu
głośności, ustawienia dla tonów wysokich i
niskich (niestety brak regulacji środkowego
pasma), uaktywnianie ładowania przez USB,
balans kanałów i sleeper… Po wstępnych
odsłuchach, po AUX mogę powiedzieć,
że nie jest źle, choć żadnych rewelacji.
Natomiast jest całkiem przyjemny jako
karta. Słychać, że to Wolfson. Za wcześnie
jednak by ostatecznie oceniać.
wrq: Wkurza mnie ten potencjometr
w E11! Myślałem, że to będzie fajne
rozwiązanie. Wolę jednak taki tradycyjny,
jak w D4, albo przyciski. Również z
użytkowego punktu widzenia denerwuje
mnie w E17 rozmieszczenie wejść/
wyjść. Z doły AUX IN, u góry słuchawki...
Podpinając np. iModa z obydwu stron
coś mi wystaje - nie ma szans tego
włożyć do kieszeni. Także w torbie jest
problem, bo może być zbyt ciasno...
MrBrainwash: Zgadzam się co do
E11. To związanie wyraźnie kuleje. Dostęp
do regulacji głośności jest utrudniony.
Wracając do rzeczy przyjemniejszych
- odsłuch E17. Ma podobny charakter
do Icona HDP, jednak to jeszcze nie ten
poziom. Przyjemnie się go słucha, ale
ciężko mi będzie określić. czy jest opłacalny,
czy nie. Zbyt dobry i przyjemny jest, aby
po nim pocisnąć, ale też za słaby, by go
rekomendować... Co do wzmacniacza,
podoba mi się, że jest bardziej przejrzysty
w dźwięku niż E11. Ten drugi jednak prócz
lekkiego zamulenia tworzy odrobinę lepszą
scenę.
wrq: Co jednak pewne, E17 ma znacznie
lepszą holografię. Porównałem chwilę jego
DACa do iModa. AUX IN podpiąłem iModa,
przez USB laptopa, do E17 słuchawki. W ten
sposób przy użyciu jednego przycisku E17
przełączałem sygnał pomiędzy iModem a
laptopem. Różnice od razu wychodzą na
wierzch. E17 ma więcej basu, jest cieplejszy.
Góra kończy się troszkę szybciej, niesie ze
sobą mniej informacji, szczegółów. Scena
jest węższa… Nie są to jednak kolosalne
różnice. Wszystko i tak zależy od muzyki. Na

byle czym nie słychać różnicy w wielkości
sceny, ale gdy włączyłem Garbarka &
Hilliard Ensamble wątpliwości już nie ma.
Tak samo różnica w ilości basu słyszalna
była wyraźnie, dopiero, gdy włączyłem
Erykę Badu. Wzmak E17 jest ciepły, dodaje
trochę basu. Sam DAC też nie jest zupełnie
neutralny, lecz ociepla ze znacznie większą
delikatnością niż sekcja wzmacniacza.
Wydaje mi się także, że wyższa średnica
jest delikatnie podbita względem iModa.
MrBrainwash: Generalnie E17 gra
podobnie do Touch 1G, w którym również
siedzi Wolfson. Oba kładą nacisk na
przejrzystość i głębię dźwięku. FiiO gra
chłodniej i jaśniej, ale również z bardziej
dobitnym basem. Touch jest cieplejszy,
ma więcej brzmienia, a mniej szczegółów.
Jest dla mnie mniej wyraźny, ale również
naturalniejszy. Ogólnie jest to podobny
poziom i miałbym problem w ślepych
testach z określeniem czy jest włączony
tryb USB czy tryb AUX. Touch 4G to
dla mnie już trochę wyższy poziom, z
lepszą koherencją przekazu i lepszym
wypełnieniem, wyraźnie lepszą dynamiką.
Właśnie, Ty słuchałeś tylko pod USB?
wrq: Niestety tak - nie mam możliwości
połączyć go inaczej. Możesz porównać?
Słucham właśnie Microlabów K860 na
E17 po USB… Zdecydowanie nie jest to
uniwersalne połączenie, ale Hooverphonic
brzmi świetnie. Gęsto.
MrBrainwash: Coax/USB [T4 > i20 > e17]
– takiej właśnie różnicy się spodziewałem po
doświadczeniach z Iconem HDP i Valabem.
USB gra w sposób wyraźnie cyfrowy
(twarda drobinkowość), a po Coax dźwięk
jest bardziej analogowy. Scena wydaje się
większa, dźwięk ma w sobie większą kulturę,
jest przyjemnie, gładko. Może dalej słychać
większą głębię po USB, ale po Coax dźwięk
ma w sobie coś, co zaczyna urzekać. W
większości słuchawek, te cechy, które mnie
wcześniej trochę drażniły, tutaj znikają.
Trzeba też dodać, że używając sygnału przez
Coax, muzyka jest o 2 szczebelki cichsza.
Optical/USB [T4 > i20 > k.Tonsil > e17]
– Tutaj mamy coś pomiędzy USB i Coax.
Muzyka jest gładsza, ale nie tak pełna
jak przez Coax, choć też trochę głębsza.
Również jest trochę ciszej. Wejście optyczne

to dla mnie lepszy wybór niż USB, lecz mimo
wszystko wybrałbym Coax. Różnica w SQ
raczej bez drastycznych zmian.
wrq: Dzięki za porównanie. Ja w ogóle
nie wiem o co chodzi z tą „cyfrowością”
dźwięku. Dla mnie testy E17 właściwie
są skończone. Niektóre słuchawki z nim
jakoś grają, ale tak naprawdę jedynym
dobrym rozwiązaniem jest połączenie z
Beyerdynamicami DT250. Niezależnie od
źródła, czy to DAC, czy iMod, czy Marantz
CD52, zawsze jest bardzo dobrze. Basu
jest pod dostatkiem i nabierają przyjemnej
barwy, a dźwięk nie jest już taki monitorowy.
Góra także się trochę uspokaja (względem
Pro-Jecta Headbox SE II).
MrBrainwash: Ja mam jeszcze parę
uwag. Całościowo podoba mi się jego
brzmienie, ale przeszkadza trochę ta
„chudość” i „cyfrowość” dźwięku na średnicy.
Bas także mógłby mieć lepsze wypełnienie,
choć na pewno nie brak mu sprężystości.
W kwestii SQ na największą pochwałę
zasługuje separacja pozornych źródeł.
Reszta także jest przyzwoita, choć mogłaby
być lepsza.
wrq: Znalazłem przyzwoite połączenie
dla E11! Mam na myśli Panasonici HTX7.
W połączeniu z jasnym iModem powinny
mieć mało basu i sporo góry. Podłączając
ciemnego E11 dostajemy niezbyt ciepłe,
lekko ciemne, basowe, lecz nadal
dynamiczne połączenie. W niektórych
utworach odczuwa się niedobór wysokich
tonów. Nie jest prawdą, że ich nie ma, że
nie istnieją - są po prostu w niewielkiej
ilości. Dla mnie to wada, jednak wiem, że
wiele osób uważa to za cechę pożądaną
- lekko wycofane wysokie. Brzmienie jest
wtedy odrobinę wolniejsze, mniej nachalne.
Całość jest przejrzysta dzięki nie podbitemu
zakresowi wyższego basu, głównie gra
średni-niski. Rewelacyjne brzmienie dla
gęstych, elektronicznych klimatów oraz
ekstremalnie ciężkiego metalu. Gitary mają
świetny drive, np Chimaira – Severed. Co
ciekawe, takie samo połączenie z E17 jest po
prostu średnie. Gorsze niż z E11. Dźwięk jest
jakby zamulony, bas trochę dudni. Ogólny
balans jest bardziej naturalny, bo jest
więcej wysokich, ale jest nudno, bez życia.
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MrBrainwash: Rzeczywiście, w E17
+ HTX7 nie każdemu będzie odpowiadać
słodkość/funowość średnicy. Jednak balans
plusów i minusów w tych słuchawkach
wychodzi na zero. E11 stworzy lepszą
scenę i zdecydowanie lepszy będzie bas.
Natomiast E17 gra wyraźniej z lepszą górą,
nie jest aż tak ocieplony.
wrq: Poszperałem trochę w sieci chcąc
dowiedzieć się czy brak zgrania z E17
(moim zdaniem) wynika ze zbyt dużego
Damping Factoru. Jak się okazało, obydwa
wzmacniacze są pod tym względem
zupełnie przyzwoite, E17 ma ~1 ohma, a E11
~0,5 ohma impedancji wyjściowej. Można
więc bez obaw łączyć je ze słuchawkami
o dowolnej oporności. Niestety, pod
względem charakterystyki są już bardziej
wybredne. No nic, szkoda gadać, wracam
do mojego ulubionego połączenia, E17 +
DT250!
MrBrainwash: Racja. Pozdrawiam!
Przecierając „na raz” intelektualny pot z
czoła rozeszli się, zapuszczając się z osobna
w ten dziki i nieprzewidywalny cyfrowy
świat, nasłuchując nowo odkrywanych
okazów audio.

AutorZY: wrq i MrBrainwash
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Prawdopodobnie najtańsze słuchawki z aktywną redukcją szumu

Digital Silence DS101A – Wolfson
Szum ulicy, hałas w autobusie czy tramwaju, szum klimatyzacji… Nie chcesz głośno
słuchać muzyki, aby nie uszkodzić słuchu, ale chcesz cieszyć się muzyką? Słuchawki
zamknięte wydają się być dobrym rozwiązaniem, jednak latem mało komfortowym.
Pozostają słuchawki z aktywną redukcją hałasu.
Aktywny system redukcji szumu
(ANC), wykorzystuje wbudowany w układ
mikrofon, który zbiera szumy z otoczenia.
Następnie, za pomocą specjalnego
elektronicznego układu tworzony jest tak
zwany anty-hałas. Poprawnie działający
system sprawia, że anty-hałas znosi hałas.

Budowa
Digital
Silence
DS101-A
zostały
stworzone w kooperacji z Wolfson
Microelectronics
producentem
definiującym standardy w branży audio
już od 25 lat. DS101-A to prosty zestaw
słuchawkowy, który możemy wykorzystać
w telefonie/smartfonie lub odtwarzaczu
muzyki.

W pudełku otrzymujemy:
- adapter/przejściówka kompatybilności
do telefonów
- wymienne tipsy silikonowe
- kabel USB
- etui z miękkiej tkaniny
Same słuchawki to typowe „dokanałówki”.
Troszkę duże, ale bardzo wygodne. Na
przewodzie słuchawek zamontowany
jest mikrofon, oraz osobno układ ANC. W
module z układem znajdziemy przycisk
sterujący ANC, port USB, diodę sygnalizującą
sposób pracy i przycisk do odbierania
rozmów. Mimo mnogości funkcji moduł ten
nie jest ciężki, a wyposażenie go w klipsa
pomaga w wygodnym korzystaniu z całego
zestawu DS101-A. Jedyne do czego mogę
się przyczepić, to użyte materiały – czuć ich
„taniość”.
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Brzmienie i działanie
Słuchawki z odtwarzaczami mp3/mp4
grają poprawnie. Niepozbawione są basu.
Góra i średnica są wyraźne. Choć mnie
brakowało trochę więcej charakteru, pewnej
zadziorności w przekazie. Jest poprawnie,
a dobry equalizer pozwoli nadrobić braki w
przekazie. Układ ANC bardzo łatwo sprawdzić
metodą „na wentylator”. Mianowicie: stajemy
przy włączonym wentylatorze i słuchamy
bez włączonego ANC. Następnie włączamy
układ. Przez chwile jeszcze słyszymy szum
wentylatora… i nagle już go nie ma. Działa!
Nie liczmy na to, że pozbędziemy się
zupełnie hałasu miasta. Jedynie możemy go
ograniczyć.
Oddzielna sprawa to współpraca
z telefonami. Sprawdziłem na czym
mogłem:
Samsung,
Nokia,
HTC,
BlackBerry i iPhone/iPod. Na żadnym
sprzęcie nie było problemu. Jeśli nawet

przy bezpośrednim połączeniu takowy
był, to użycie przejściówki załatwiało
problem. DS101-A jako zestaw telefoniczny
sprawował się bardzo poprawnie, mikrofon
zbierał dobrze, a mój rozmówca nie słyszał
żadnych zakłóceń. Jedynie przy niektórych
połączeniach moi rozmówcy narzekali
na efekt lekkiej studni, za to słychać
mnie było, jakbym stał obok. Ja również
słyszałem doskonale, znacznie lepiej niż na
zestawowych słuchawkach dołączanych
do aparatów telefonicznych.
Brzmienie słuchawek od strony
muzycznej określiłbym jako zdecydowanie
„funowe” z podbitym basem i czystą
górą. Wokale są lekko wypchnięte, dając
poczucie
bezpośredniości
przekazu.
Norah Jones, Katie Melua czy Sade brzmią
bardzo intymnie. Pewnie jest to zasługą
ze skalowania słuchawek aby jak najlepiej
słyszeć rozmówcę.
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Scena jest zdecydowanie wąska - to
duży minus. Bas nie schodzi zbyt nisko, ale
jest wyraźnie zaznaczony i jest go sporo.
Górze jak na mój gust brakuje pazura, jest
czysta bez mocniejszego akcentu. Talerze
w jazzie wybrzmiewają trochę płasko. Jeśli
pobawimy się eqalizacją bez problemu
dostosujemy brzmienie do swoich
potrzeb gdyż słuchawki bardzo łatwo
poddają się wszelkim zmianom EQ. Duże
znaczenie dla DS101 ma dobór źródła.
Jego odpowiednie dobranie to połowa
sukcesu dobrego dźwięku. Na Cowonie J3
i iRiver S100 osiągnąłem chyba najbardziej
mnie satysfakcjonujące brzmienie bez
korzystania kompletnie z EQ. Bardzo dobrze
wypada zestawienie tych słuchawek z
nowymi muzycznymi telefonami Sony,
HTC lub Samsunga. W tej chwili w aspekcie
samego brzmienia DS101-A postawiłbym
gdzieś pomiędzy PL21, a E10 SoundMagica.
Dobre brzmienie plus redukcja hałasu,
gdyby producent pokusił się o dodanie
technologii bezprzewodowej byłby to
chyba najlepszy produkt na rynku. Ciekawe
jaka wtedy byłaby cena takiego zestawu
słuchawkowego.

Podsumowanie
Na 100% nie znam pełnej oferty
rynkowej słuchawek wyposażonych w
funkcje ANC, ale wszystkie, jakie wpadły
w moje łapki, były znacznie droższe i z
ich jakością bywało różnie. Jedynym z
zestawów, jaki mógłby konkurować z
DS101-A, jest AKG K390 ANC, ale i tu cena
jest o 100 zł wyższa, dlatego wydaje mi
się, że to najtańszy, a na pewno tak dobry
zestaw ANC w takiej cenie. Cena sklepowa:
ok 190zł.

Autor: WojtekC
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Wygląd to nie wszystko

Cresyn C555H
Slogan reklamowy na polskiej stronie Cresyna brzmi:
„Filozofia Cresyna skupiona jest na dostarczaniu produktów
nie tylko wysokiej jakości, ale również innowacyjnych i
przystępnych cenowo”. Nie wiem, gdzie te innowacje,
ale wysoka jakość i przystępna cena to właśnie cechy
modelu C555H AXIS.

Z biegiem czasu Cresyn nabiera rozpędu
wprowadzając nowe modele słuchawek,
które wzornictwem, wykonaniem oraz
jakością brzmienia mogą konkurować z
tuzami rynku portable. Dodatkowo mają
ten plus, że cena ok. 200zł nie odstrasza od
zakupu, jak to często bywa u konkurencji.
Testowany model jest tego doskonałym
przykładem.
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Budowa
Po rozpakowaniu paczki, z zakamarków
folii bąbelkowej wyłoniło się małe, białe
pudełko z uchylnym wieczkiem, spod
którego zza przezroczystej osłonki
spoglądały na nas C555H. Tu nastąpiła
chwila niepewności, bo ładne są, a rzadko
zdarza się, aby wygląd szedł w parze

z dobrym brzmieniem. Kontynuując
oględziny opakowania zauważyłem, że na
jego ściankach, oprócz opisu parametrów
technicznych narysowane są piktogramy
służące za instrukcje obsługi słuchawek.
W plastikowej matrycy chowają się dobrze
wykonane, małe słuchawki z częściowo
metalowym pałąkiem. Oprócz nich
niestety w środku była tylko przejściówka
na dużego jacka 6,3mm. Recenzowany
egzemplarz
nie
jest
produktem
przeznaczonym na sprzedaż, dlatego mam
nadzieję, że producent pokusi się w finalnej
wersji handlowej chociaż o etui.
Muszle C555H są aluminiowe, lekkie,
małe i okrągłe. Są nawet mniejsze niż w
modelu AKG K404 lub w Sennheiserach
PX200II. Również ich grubość jest
znacznie mniejsza. Mały minus za sam
element dociskający do ucha - materiał to
imitacja skóry podobna właśnie do K404,
ale cieniutka i słabo wypełniona. Mimo
to słuchawki ładnie przylegają do głowy/
ucha i dobrze tłumią. Wygoda użytkowania
na bardzo wysokim poziomie. Mnie nic
nie grzało w uszy, mogłem słuchać długo
bez dyskomfortu. Tłumienie dźwięków
zewnętrznych lepsze niż u testowanej
konkurencji. Jest to chyba związane z
kształtem i siłą docisku pałąka. Elementy
pałąka składają się wraz z muszlami –
mechanizm działa pewnie i bez skrzypienia
lub innego hałasu. Po złożeniu całość
zmieściłaby się w dużej męskiej dłoni lub
w etui do okularów. W moim się mieści.
Bardzo marnie wygląda jack, ale w dobie
wszelkich produktów typu iPod-friendly
zmuszeni jesteśmy korzystać z takiego
rozwiązania. Z drugiej strony nie można
wymagać, aby przy tak filigranowych
słuchawkach jack i przewód były jak np.
przy AKG K701 (czyt. pancerny i duży).
Istnieje też wersja tych słuchawek z
pilotem na przewodzie - C555S.
Uwagę
przyszłych
użytkowników
muszę zwrócić na jedno: na wszelkich
stronach WWW, jak i na opakowaniu tych
słuchawek jest błąd w opisie. Producent
w specyfikacji podaje, że są to słuchawki
otwarte, a jest to konstrukcja zdecydowanie
zamknięta.
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Brzmienie
Aby dać czytelnikom możliwość
odniesienia do innych modeli słuchawek,
testy
przeprowadzałem
porównując
brzmienie z modelami AKG K404 i K450,
oraz z PX200II Sennheisera. Za źródło
posłużyły mi Cowon J3 oraz iRiver T9, czyli
jakby dwa bieguny, pierwszy - najlepszy,
a drugi – najtańszy player. Oba grają
odmiennie.
Axis i Cowon J3 - przejrzystość i
analityczność brzmienia idzie w parze z
„funem”. Bas jest mocny, potrafi zejść nisko,
ale nie zostaje z nami długo. Nie ma go tak
dużo jak w K450, za to jest lepiej okiełznany
– po prostu nie zalewa. Trochę przypomina
bas w PX200II, ale jest bardziej mięsisty
i szybciej uderza. Nawet przy dużych
poziomach głośności nie ma zniekształceń
i buczenia, również przy mocno podbitym
EQ. Wydawać mogłoby się, że bas będzie
dominował nad pozostałymi pasmami. Nic
bardziej mylnego! Średnica i górka wcale
nie odbiegają od poziomu basu. Wokale
są w równej linii ze słuchaczem i nie
słyszałem żadnych sybilantów. Wysokie
tony wydawały mi się na początku za
ostre, szczególnie w porównaniu do K404
lub PX-ów, ale po dłuższym odsłuchu

prezentacja Cresynów w tym aspekcie
bardziej mi się podobała. Góry jest
dużo, nie ma piasku lub zniekształceń uzyskujemy naprawdę fajne połączenie.
Scena nie odbiega od pozostałych modeli.
Granie typowo wokół głowy, z małymi
smaczkami, gdy jakaś „przeszkadzajka”
nagrana w studio wyfrunie nam troszkę
dalej. Dodatkowe możliwości J3, który
umożliwia
szczegółową
equalizację,
pozwalają wyciągnąć z Cresynów jeszcze
więcej radości ze słuchania muzyki w tym
połączeniu. Świetnie brzmiały wszelkie
kawałki trans, drum ‚n’ bass, czy inne,
gdzie bas musi być motorem napędowym.
Nie chcę umniejszyć przydatności tych
słuchawek przy jazzie czy rocku. Tam
jednak, gdzie bas rządził, cieszyłem się jak
dziecko.
Axis i iRiver T9 – już nie tak analitycznie,
za to delikatnie. Bas nabrał ciepła, troszkę
dłużej wybrzmiewa i jest bardziej
podobny do tego z K450. Nie schodził
już tak nisko - jest mniej „mięsa”, a do
głosu dochodzą pozostałe pasma. Nadal
nie ma zniekształceń. W mojej opinii
zyskuje średnica, gdyż wokale są lekko
wyeksponowane i bardziej intymne.
Brakowało mi tego przy konkurencji. Góra
nie jest tak ostra, ale paradoksalnie pojawiają

Czy są inne tak małe, tak bardzo
„portable” słuchawki zamknięte,
które zagrają jak AXIS? Ja nie znam.

się czasem „sss”. Bardziej podoba mi się
scena, gra niewiele szerzej, ale bardziej
na krańcach. Separacja instrumentów i
ich rozłożenie w przestrzeni jest bardzo
dobre, tak jak w poprzednim połączeniu.
Najsłabiej w tym aspekcie wypadły
K404 – najtańsze z grupy testowanych
(ich koszt to ok. 100zł). W połączeniu z
iRiverem T9 Cresynom zdecydowanie
brakuje dynamiki, a dodatkowe możliwości
eqalizacji Cowona pozwalały lepiej
dostosować brzmienie pod nasze gusta.
Gatunki mocno basowe już tak dobrze
w tym połączeniu nie zabrzmiały. Lepiej
sprawdzał się rock, jazz lub pop.

Podsumowanie
Cresyny C555H są tańsze od AKG K450
czy Sennheiserów PX200II, ale zagrały
zdecydowanie lepiej. Naprawdę jaśniały
na tle konkurencji. Z drugiej strony, są
do niej bardzo podobne. To tak, jakby
ktoś w Korei wziął modele konkurencji,
poprawił ich błędy, dodał ciekawy design –
proszę, mamy C555H. Oczywiście można
poszukać wad, że z danym sprzętem
zgrywają się lepiej lub gorzej, że słuchawki
otwarte potrafią zagrać ciekawiej, ale po
co? Ten model słuchawek jest po prostu
bardzo podatny na źródło. To w bardzo
dużym stopniu źródło będzie decydowało
o brzmieniu. Jeśli chcesz się przekonać jak
naprawdę gra twój player, to zafunduj mu
Cresyny.
Z czystym sumieniem polecam C555H
każdej osobie, która szuka produktu
łączącego w sobie ciekawe wzornictwo,
wysoką jakość dzwięku i wzorowe
wykonanie.
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SoundMAGIC podnosi poprzeczkę

HP100 i HP200
Dziś pod lupę trafiają dwie pary słuchawek SoundMAGIC:
HP100 i HP200, bliźniacze modele o konstrukcji otwartej
i zamkniętej. Przyjrzyjmy się dokładnie, co produkty tej
dalekowschodniej marki mają nam do zaoferowania.
Cenowo plasują się na dość wysokiej półce, w przedziale
500-1000zł. Konkurencja jest liczna i silna. Oczekiwania
również są wysokie.

u góry jajko, jest dobrze przemyślany
i wykonany. Oprócz tego znajduje się pętla
do zaczepienia karabinka (karabińczyka),
który również wchodzi w wyposażanie. Do
akcesoriów możemy zaliczyć jeszcze kartę
gwarancyjną z numerem seryjnym, kartę
VIP od SoundMAGIC, adapter samolotowy,
nakręcaną przejściówkę na dużego jacka
6,3mm, gładką szmatkę do czyszczenia
słuchawek, oraz odpinany kabel o
długości 1,2m, który w HP200 jest prosty,
a w HP100 skręcony i rozciągliwy. Są
dobrze wykonane, jednak jak na mój
gust prosty kabel jest trochę za krótki
jak na charakter słuchawek. Powinien
być dołączony jeszcze drugi, o większej
długości. Wtyki są otoczone aluminiową
tulejką i oczywiście pozłacane. Ogumienie
przewodu jest dość sprężyste i giętkie, lecz
w dotyku twarde. Kable są za krótkie i za
grube, aby mogły się plątać.

Budowa

Opakowanie
Opakowania są identyczne - stanowią
je białe, grube kartony. Nie ma w nich
żadnego otworu do podglądu słuchawek.
W sumie nie miałoby to sensu, gdyż
wewnątrz kartonu znajduje się futerał, w
którym spoczywają schowane słuchawki.
Na pudełku znajdziemy zdjęcia słuchawek,
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oraz wszystkie potrzebne i niepotrzebne
(marketingowe) informacje.

Wykonanie jest na najwyższym
poziomie, godne naśladowania przez
inne firmy. Bardzo rozbudowany i płynnie
chodzący system składania, świetna jakość
użytych materiałów (m. in. miękki pałąk
obszyty skórą realistycznie imitującą
prawdziwą). W modelu HP200 kopułki
stanowią dwie aluminiowe siatki, na
których znajduje się logo producenta.
W modelu HP100 są one zbudowane
z plastiku. Pady są duże i wygodne, obszyte
świetną eko-skórą. Odnosi się wrażenie,
że każde ucho powinno zmieścić się
wewnątrz muszli. Słuchawki w ręku robią
efekt WOW!. Na głowie wyraźnie czuć
ich wagę, lecz komfort użytkowania jest
wciąż dość wysoki. Pomimo konstrukcji
otwartej, nawet w modelu HP200 uszy
mogą się grzać i pocić. Ucisk pałąka jest
konkretny, lecz niemęczący. Przyczepić się
można jedynie do tego, iż słuchawki mają
tendencje do zsuwania się.

Dźwięk
Akcesoria
Zestawy nie różnią się również pod
względem akcesoriów. W ich skład
wchodzi wspomniany wyżej sztywny
futerał. Z wyglądu przypomina spłaszczone

Jeśli zainteresują was te słuchawki, to
doradzam ich wypożyczenie i odsłuch.
Mają w sobie wiele cech, które mogą do
nich przyciągać i takich, które będą od nich
odpychać. Ostateczna decyzja o
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ich zakupie powinna być podyktowana
własnym słuchem (to tyczy się zresztą
wszystkich słuchawek z tego przedziału
cenowego).

HP100
Piotr: Słuchawki mają bardzo duży
potencjał (co widać po tym, jaki poziom
prezentuje model HP200), jednak ich
balans tonalny jest zbyt zachwiany.
Słuchawki są właściwie wyprane z basu
(a jest to jest wersja V2, w której ponoć
basu jest więcej!). Co prawda da się go
gdzieniegdzie usłyszeć, gdy wychyla się
niższy bas, ale po chwili znika i zostajemy
z graniem średnio-wysokotonowym. Mają
fajną głębię, separację i szczegółowość,

lecz brak basu skreśla je już na starcie. 0/10
– za wyprane brzmienie. 8/10 – jeśli ktoś
takie brzmienie będzie lubił.

dla wszystkich 5/10, a dla potrzebujących
dobre monitory 8/10.

Wojtek: Pozwolę sobie na wtręt.
HP100 to tzw. monitory studyjne. Dobry
wzmacniacz słuchawkowy np. hybryda
Soha 3 lub jakiś „vintage” potrafią do
nich napompować trochę basu, jednak
”łupanie” jest im obce - tu na pierwszym
miejscu jest szczegółowość przekazu.
Oddanie detali jest bardzo dobre do małego studia nagraniowego lub
domowego słuchawki nadadzą się
idealnie. Jeśli chcemy podpiąć je pod
grajka i cieszyć się soczystym brzmieniem,
to wybierzmy inne słuchawki. Po prostu
HP100 maja inne zadanie. Fakt, przed
zakupem zalecam odsłuch. Ja dam ocenę

HP200
Piotr:
Jeśli
chodzi
o
jakość
reprodukowanego dźwięku, otrzymujemy
taką, jakiej możemy się spodziewać
w tej cenie. Bardzo dobra separacja
instrumentów, a ich pozycjonowanie
jest wręcz genialne! Szczegółowość
i dynamika jest również na bardzo
wysokim poziomie. Słuchawki doskonale
nadają się do rozkładania utworu
na czynniki pierwsze, przy czym
zbytnio się nie narzucają i musimy
aktywnie uczestniczyć w tym procesie.
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Wojtek: Mnie ostatnio SoundMAGIC
bardzo zaskakuje. Nie spodziewałem się
po producencie popularnych słuchawek,
takich jak PL11, skoku na tak głęboką
wodę. Ten pułap cenowy oznacza dla
producenta dużą konkurencję, na której tle
HP200 jednak wyróżniają się pozytywnie.
Piotr: HP200 potrafią nas uraczyć
niższymi, „chrupiącymi”, rejestrami. Bas
jest twardy, zwięzły i nie ma problemów
z jego kontrolą. Dynamiczne, mięsiste
kawałki to nie jego rewir, jednak nie
zgubi się i nie zginie. Słuchawki są
przeciwieństwem „mocnego uderzenia”.
Bardzo dobrze odwzorowana jest faktura
kontrabasu w muzyce jazzowej. Cały
przekaz jest wycofany, a to najbardziej
odbija się na średnicy. Wszystko jest
wyraźne, lecz dołek w tym zakresie
momentami odbiera energię gitarom
elektrycznym, które potrafią być za „słabe”,
a wokale bez życia. Mowa tu o szybszej
muzyce. W wolniejszej niekoniecznie
musi to przeszkadzać.
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Oddalenie wokali w jednych utworach
wydaje się odpowiednim zabiegiem, a w
innych odbiera intymności i rozdzielczości,
która w danym miejscu powinna się
pojawić. Wysokie tony prezentują sobą
bardzo przyzwoitą jakość, są poprawnie
rozciągnięte.
Niemniej
jednak,
od
pułapu 10kHz są drastycznie ucięte, co
przyciemnia brzmienie i odbiera pewną
część lekkości. Na pocieszenie można
dodać, że słuchawki bez większych
oporów poddają się equalizacji i pewne
nieodpowiadające nam aspekty można
poprawić.
Wojtek: Ja bym nie określił średnicy
jako wycofanej. Jest raczej w jednej
płaszczyźnie ze słuchającym. Dlatego
wokale nie narzucają się, będąc
po prostu kolejnym instrumentem
na scenie. Ochłodzone granie, bez
zbędnej
chęci
wyróżnienia
się.
Piotr: Tak. HP200 dążą do „neutralności”.
Przekaz
jest
lekko
przyciemniony
i ochłodzony. Dźwięk nie jest bezpośredni

- odchudzony, pomniejszony i oddalony.
Wojtek: Nie dla mnie. Bezpośredni
może
nie
jest,
ale
odchudzony,
pomniejszony i oddalony? Na pewno nie!
Granie jest typowe dla brzmienia bardziej
wyrafinowanych konstrukcji, np. AKG K701,
gdzie mamy kilka warstw brzmienia, które
wspólnie tworzą całość, bez dominacji
jednego aspektu. Tak też jest w HP200.
Piotr: To twoje zdanie, ale jak
na
konstrukcje
otwartą,
słuchawki
grają niespotykanie konturowo. Jest
to nietypowe, ale pozwala na to, aby
brzmienie było konkretne i wyraziste,
przy zachowaniu zwiększonej otwartości
dźwięku. Od HP200 dostajemy dość
nietypowe wrażenia brzmieniowe. Jest
to barwa typu „love or hate”, przypomina
trochę tę, którą znajdziemy w PX360.
Budowanie przestrzeni to najciekawszy
aspekt tych słuchawek. Prezentują one
swoją nietypową wizję prezentowania
sceny. Jest ona średnich rozmiarów,
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Recenzja | Soundmagic hp100 i hp200

Wojtek: Piotrze, nie sam bas określa
jakość danych słuchawek. Każdy posiadacz
przydomowego/domowego studia doceni
walory HP100, inni niech koniecznie
odsłuchają ten model przed zakupem.

natomiast oddalony sposób prezentacji
sprawia, że wydaje ona się 2 razy większa,
niż jest w rzeczywistości. Przestrzeń
zdaje się w miarę duża i rozłożysta.
W zależności od odsłuchiwanego materiału,
obserwujemy instrumenty i inne źródła
dźwięku z dystansu lub półdystansu. Nie ma
momentu, w którym dźwięk by się do końca
zbliżył do nas. Mimo wyczuwalnej, wspólnej
płaszczyzny dla dźwięku, poszczególne
dźwięki grają osobno. Postawiony jest tu
akcent na separację i lokalizację, zamiast na
spójność obrazu. Nie brakuje jej, lecz nie jest to
aspekt przedstawiony szczególnie wybitnie.
Ostatecznie w naszej głowie powstaje
pełen obraz, lecz trzeba przyzwyczaić
słuch, aby tak się stało. Można powiedzieć,
że mamy do czynienia ze swoistą hybrydą
- brzmienie otwartych słuchawek i kontur
zamkniętych/półotwartych. Można mieć
też dziwne wrażenie, że dźwięk, zamiast
rozpraszać się w oddali, zostaje tak jakby
ucięty. Wzmaga to jego „konkretność”
i pozwala na zachowanie pełnej precyzji
przy takiej oddalonej prezentacji, ale
odbiera
to
przekazowi
powietrza
i naturalności, z których to cech słyną
słuchawki otwarte.
Wojtek: Słuchaliśmy na różnych „torach”
i to widać w naszych opiniach. Niestety, aby
w pełni docenić HP200 trzeba, zresztą tak, jak
przy konkurencie od AKG, poświęcić trochę
czasu na dobór źródła. Słuchawki oddadzą ci
z nawiązką poświęcony czas, odwdzięczając

się bardzo dobrym brzmieniem. Nie
przypadkowo
HP200
porównywałem
do AKG K701, bo właśnie ten model to
moje ulubione słuchawki. Brzmienie
wysublimowane, pełne kolorytu i bardzo
szczegółowe. Tak jak w SoundMAGICach bas nie dominuje, ale pojawia się wtedy, kiedy
potrzeba, schodząc nisko, jeśli taki jest zamysł
twórcy. Popisy wokalne na HP200 czy też
chóry, to doznania bliskie ideałowi. Jazz,
soul, funky …za przekaz właśnie tego rodzaju
muzyki stawiam je na równi z „Austriakami”.

Podsumowanie
Piotr: HP100 co najwyżej można polecić
osobom, które mają całkowitą awersję do
basu (o ile takie są). Niektóre wady można
usprawiedliwiać ceną, lub specyficznymi
wymaganiami, lecz w tym wypadku jest to
niemożliwe. To by było końcowe słowo o
tym modelu.
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SM HP100

Piotr: Przechodząc do HP200 trzeba
stwierdzić, że wyższa półka rządzi się
swoimi prawami. HP200 to słuchawki,
w których trzeba się rozsmakować.
Nie bujają nami na boki, nie podają
wszystkiego bezpośrednio. Ważną rzeczą
jest osłuchanie się z nimi wystarczająco
długo. Nie każdego dadzą radę od razu
przekonać do siebie, niektórych nie
przekonają wcale. Próbują „sprzedać”
nam pewną wizje przestrzeni, którą
ciężko „kupić” bez kilkudziesięciu minut
odsłuchu, jeśli nie wpadną od razu w
nasze gusta. Cieszyć będą osoby, które
aktywnie słuchają muzyki – analizują,
wizualizują, delektują się poszczególnymi
dźwiękami. Nadadzą się do muzyki, w
której jest wiele niuansów i wymagana jest
dalsza prezentacja dźwięku np. do klasyki,
czy muzyki operowej lub jazzu, albo też
muzyki
spokojniejszej,
potrzebującej
więcej miejsca, by powstał nastrój.
Jednym zdaniem, zaliczyłbym je do klasy
Hi-Fi. Odnoszę wrażenie, że nie są zbyt
wymagające co do źródła i większość kart
dźwiękowych, posiadających odpowiednią
moc, powinna ładnie z nimi zagrać.
Wojtek: W sumie, zgadzam się
ze wszystkim, co Piotrek napisał
w
podsumowaniu
HP200,
oprócz
ostatniego zdania. Czas, poświęcony na
dobór źródła dla tych słuchawek nie będzie
czasem straconym.

Autor: Syler z pomocą WojtekC
zdjęcia: Michał Gałecki
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STREFA GRACZA | DELL XTBT01
Klawiatura na miarę naszych potrzeb

DELL XTBT01
Od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad zakupem
zewnętrznej klawiatury do mojego smartphone’a,
żeby lepiej wykorzystać jego potencjał. Niestety ze
względu na jego starszą konstrukcję w grę wchodziła
jedynie technologia bluetooth. Kilka dni szperania
w najpopularniejszym serwisie aukcyjnym dało mi
odpowiedź w postaci modelu Dell XTBT01.

zatrzask uniemożliwiający samoczynne
złożenie się konstrukcji. Całość zbudowana
jest solidnie - większość to aluminium
oraz plastik przyzwoitej jakości. Klawisze
mają konstrukcję nożycową, spotykaną
w nowych laptopach oraz netbookach.
Skok klawiszy jest bardzo niewielki,
ale jednocześnie dobrze wyczuwalny.
Bezwzrokowe pisanie na tej klawiaturze
jest możliwe od początkowych minut
używania. Podstawka na urządzenie w moim przypadku jest to telefon - ma dwie
pozycje. Rozłożona w połowie, umożliwia
ustawienie telefonu w poziomie, rozłożona
do końca daje nam możliwość postawienia
telefonu pionowo. Dodatkową zaletą
jest możliwość odczepienia podstawki
od klawiatury, wadą natomiast - lekka
niestabilność. Nie jest to jednak coś, co
uniemożliwia korzystanie z niej. Wystarczy
delikatniej wciskać klawisze i problem już
nie występuje.
Klawiatura posiada cztery rzędy
klawiszy. Dzięki podwójnym przyciskom
funkcyjnym FN (niebieski po lewej, zielony
po prawej stronie spacji), każdy z nich
może mieć nawet cztery funkcje.
Pierwsze uruchomienie i parowanie
jest proste. Po włożeniu baterii i rozłożeniu
konstrukcji trzeba użyć kombinacji
klawiszy Ctrl oraz obu Fn. Po wpisaniu
kodu na urządzeniu, trzeba wpisać taki
sam kod na klawiaturze poprzez wciśniecie
i przytrzymanie niebieskiego Fn i wpisanie
kodu. Gdy zielona kontrolka miga około
raz na trzy – cztery sekundy, oznacza to,
że klawiatura jest gotowa do użycia. Gdy
stoi nieużywana, po około trzech minutach
automatycznie zostaje wyłączone zasilanie
w celu oszczędności baterii.

W zestawie znajdowała się klawiatura,
baterie (2xAAA), instrukcja obsługi oraz
płytka z oprogramowaniem. Niestety, brak
jakiegokolwiek pokrowca. Pocieszam się
jednak, że wszystkiego mieć nie można.
Klawiatura ma konstrukcję rozkładaną.
Złożona ma wymiary 139mm x 20mm
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x 98mm, rozłożona (z podstawką) 261mm
x 52mm x 117mm. Po wpisaniu nazwy
modelu w wyszukiwarkę na YouTube,
można znaleźć filmy pokazujące sposób
jej rozkładania (czynność ta nie stwarza
problemu - konstrukcja łamana jest w
połowie). Po rozłożeniu, zaskakuje specjalny

Codzienne korzystanie z tej klawiatury
ogranicza się raczej do zastosowań
stacjonarnych. Nie wyobrażam sobie
próby pisania czegokolwiek w pociągu czy
autobusie. Samo pisanie jest przyjemne
i nie stwarza problemów nawet dla
mniej wprawnych userów. Łatwo jest
się zapomnieć i w dwie minuty napisać
smsa składającego się z jedenastu części.
Z powodzeniem można pisać długie
teksty, np. na bloga czy e-maile. Polskie
znaki są dostępne z poziomu klawiatury,
aczkolwiek ich wprowadzanie jest dość
kłopotliwe, np. dla „ś” musimy przytrzymać
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Recenzja | DELL XTBT01

klawisz „s” i strzałkami wybrać interesującą
nas pozycję. Da się również korzystać
z zaawansowanych funkcji smartphone’a,
takich jak menedżer zadań, który może
być wywołany bezpośrednio z klawiatury.
Niestety
producent
nie
dostarcza
szczegółowego wykazu funkcji klawiatury

w
odniesieniu
do
poszczególnych
systemów, czy urządzeń.
Gdzie kupić? Tu powstaje niewielki
problem. Mnie udało się znaleźć ten
egzemplarz, jak już wspominałem, w
jednym z serwisów aukcyjnych w dość
promocyjnej cenie. Z innych źródeł wiem,

że można ten sprzęt nabyć za cenę około
50€. Niekiedy pod innymi nazwami,
ale konstrukcja jest ta sama - nawet
wykrywana jest jako Dell - niezależnie od
nadruków na obudowie.
Jak oceniam ten sprzęt? Na bardzo
dobry z minusem. Skąd ten minus?
Z powodu braku pokrowca w zestawie oraz
niewielkiej niestabilności przy rozłożonej
klawiaturze. Jeżeli szukacie konstrukcji
przenośnej, wygodnej i ergonomicznej,
jest to produkt dla Was.

Autor: Wojciech Pitra
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O tym się pisze | poradnik świąteczny

Każdemu marzy się białe Boże Narodzenie i prezenty, które spełnią wasze prośby
do Świętego Mikołaja…

Jingle bells, jingle bells

W kalendarzu nie ma już zbyt wiele kartek, pora więc poszukać prezentów pod „choinkę”.
Idealny prezent nie istnieje, no chyba, że sami go sobie kupimy lub powiemy wprost
co chcemy. Postaramy się przedstawić Wam kilka produktów, które mogą zadowolić
każdego „audio-freaka”.

FiiO E10 Olympus USB DAC
Bezstratny dźwięk z twojego laptopa.
Wystarczy podpiąć przez USB i twój
sprzęt przerodzi się w prawdziwe studio
odsłuchowe. Muzyka, Gry i Filmy zabrzmią
teraz jak nigdy dotąd. Wysoki stosunek
jakości do ceny. Cena: 299 zł

Iriver Story HD
Profesjonalny
czytnik
ebooków.
Technologia zapewnia długie tygodnie
czytania. Pomocny w pracy, podróży i
podczas wypoczynku. Wygodny, elegancki
i praktyczny.Cena: 599 zł
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SoundMagic WP10
Jeśli naprawdę zależy Ci na jakości
dźwięku i nie chcesz używać kabla, WP10
są dla Ciebie. Nieliczny model, który może
konkurowac z przewodowymi słuchawkami
tej samej klasy. Cena: 999 zł

Cresyn C515H
Unikalny design słuchawek. Płaski kabel,
atrakcyjna kolorystyka i wygodne nauszniki.
Słuchawki są niezwykle muzykalne, oferują
ciepłe i zrównoważone brzmienie. Dopasuj
je do swojego stylu i ubioru. Cena: 129 zł

Iriver Astell&Kern
AK100 32GB
Iriver Astell & Kern AK100 to urządzenie,
które jako jedyne na rynku dostarcza
słuchaczowi realistyczny dźwięk z jakością
na poziomie studia nagraniowego w jakości
Master 24bit w rozdzielczości 96/192kHz
(MQS). Premiera na AudioShow. Cena: 2399 zł.

Beyerdynamic T50p
Jest to pierwszy model wykorzystujący
technologię Tesla, która znalazła później
zastosowanie we flagowym modelu T1.
Cena: 999 zł
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Cowon E2 4GB

Ozone Onda 3HX

AKG K618DJ

Odtwarzacz MP3. Prosty design, mały
rozmiar oraz doskonale przemyślane
mocowanie urządzenia stanowi zarówno
elegancki jak i praktyczny dodatek na
codzień. Cena: 219,99 zł

NuForce Icon HDP™ łączy w sobie
funkcje USB DAC’a, S/PDIF D/A konwertera, wzmacniacza słuchawkowego i przedwzmacniacza.
Cena: 1550 zł

Słuchawki nie tylko dla DJ-a. Równie
świetnie sprawdzają się do słuchania w domu
i w podróży. Pierwsze wrażenia mówi jedno
– te słuchawki odniosą podobny sukces jak
już kultowy model K518. Cena: 369 zł

Ozone Xenon
Mysz optyczna Xenon to prawdziwy
potwór w swojej kategorii. Wielokrotnie
nagradzany sensor zapewnia bezdyskusyjną
przewage na każdym polu walki.
Cena od: 139 zł

Novation Twich
ATH WS55
Poczuj potęgę basu jaki emanuje w tych
słuchawkach. Czyste, klarowne brzmienie.
Zawodowe słuchawki na każdą pogodę do
każdej muzyki.Cena: 319 zł

Panel
kontrolny
urządzeniaz
dwoma rzędami po osiem Triggerpads,
ergonomicznym
cross-faderem
oraz
blokiem efektów na każdy kanał - otwiera
wręcz nieprawdopodobne możliwości dla
cyfrowego DJ i wszystkich korzystających
ze sterowników. W zesdtawie dedykowany
software. Cena: 1450 zł
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STREFA DJ’A| Roland Jupiter 80
Bliżej gwiazd

Pierwsze spotkanie z Roland Jupiter 80
Pisząc ten artykuł przez chwile zastanawiałem się jakich słów powinienem użyć aby
przedstawić głównego bohatera oraz od czego powinienem zacząć aby go odpowiednio
przedstawić. Wiedziałem na pewno jedno, że ta recenzja będzie inna niż wszystkie,
które do tej pory mieliście w swoich rękach, a które dotyczyły właśnie JP80.

Roland Jupiter 80 to potężna maszyna
do gry na żywo – to też jedna z zalet jaką
podkreśla producent. Do tej pory myślałem
że brak suwaków oraz potencjometrów,
które umożliwiają swobodną manipulacje
to podstawa dobrego performance.
Wszystko zależy jednak od punktu
widzenia.
Jako entuzjasta groovebxów Rolanda
przyzwyczaiłem
się
do
pewnych
udogodnień jakie niosą ze sobą, oferując
możliwości wyprodukowania kompletnej
produkcji muzycznej oraz odgrywania jej
na żywo, uruchamiając wszystkie możliwe
funkcje urządzenia wraz ze zmianą efektów
czy brzmień w czasie rzeczywistym przy
pomocy manipulatorów umieszczonych
na płycie przedniej. W JP80 jesteśmy
jednak ograniczeni jeżeli chodzi o
możliwości, w porównaniu do tych jakie
oferują grooveboxy. To przede wszystkim
ze względu na brak sekwencera nad czym
niestety ubolewam. Niewątpliwie byłby to
wtedy instrument dla szerszego odbiorcy.
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Szkoda że Roland nie wypuszcza
nowych urządzeń spod znaku Groovebox
bo to niezwykle pomysłowe instrumenty
mające również funkcje edukacyjną. Na
pewno Groovebox klasy nowego Jupitera
z mieszanka słynnych MC303 ,/ MC505
(JX305) / MC307 i MC909, a w szczególności
tego ostatniego zrobiłby sporo zamieszania
na rynku i na pewno byłbym pierwszym,
który by go nabył.

Tym co wyróżnia ten instrument
pośród innych to możliwości niezwykłej
improwizacji i dramaturgii grania na
klawiaturze
odwzorowując
naturalne
zachowanie
instrumentów
żywych
obecnych w orkiestrze. Ta nowatorska
technologia znajduje również swoje odbicie
w barwach syntezatorowych instrumentu.
W tym przypadku nie wszędzie daje jednak
słyszalne efekty.

Zostawmy jednak Grooveboxy i
zobaczmy co oferuje Jupiter 80. Czerpiąc
ze swojego dziadka Jupitera 8 dostarcza
gównie wiele ułatwień i rozwiązań podczas
gry na żywo. Siła jednak polega tutaj na
tym iż możemy grać wykorzystując wiele
brzmień jednocześnie, wykorzystując ich
przenikanie, zmieniając ich położenie na
klawiaturze, przełączając się z jednej barwy
na drugą, okraszając je rozbudowaną sekcją
multiefektów czy w końcu korzystając
z
zaawansowanego
trybu
zmiany
parametrów.

Osobiście powaliły mnie możliwości
grania na instrumentach dętych, których
jestem fanem. Mega możliwości i efekty
przekroczyły moje oczekiwania. Warto
tutaj wspomnieć iż nie można o mnie
powiedzieć, że potrafię grać. A jednak
wystukując klawisze i podążając za rytmem
odtwarzanym w tle z mp3-jki byłem w
stanie wyzwolić spod klawiszy w miarę
efektowne solówki czy nawet masywne
partie orkiestrowe. Mogłem dodatkowo
połączyć to z brzmieniem syntezatora,
które dopełniało całości, tworząc potężne
struktury brzmieniowe.
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No właśnie, Jupiter 80 to brzmienie,
które samo w sobie ujmuje, bo jakość
przetworników i sampli jest na wysokim
poziomie. Nie można tutaj nie wspomnieć o
pokładowych efektach gdzie każdy zajdzie
coś dla siebie. Na pewno ciekawostką jest
to iż w brzmieniu, w każdej z barw tego
brzmienia, można przypisać 4 różne efekty
umieszczone szeregowo lub równolegle
lub w wariacjach tych dwóch opcji.
Proszę sobie więc wyobrazić jakie daje to
końcowe efekty.
Wracając jednak do technologii Super
Natural, która narobiła sporo zamieszania
wokół instrumentu, nie sposób przejść
obojętnie. Chwilka ćwiczeń oraz sprawne
ręce i nasze zmagania mogą się przerodzić
w ciekawe aranżacje live. Co prawda
jeśli chodzi o kontrolery rzeczywiste
wypuszczone na zewnątrz instrumentu to
Jupiter nie ma się czym pochwalić, a i tak
daje to spore możliwości, a nawet wydaje
się że dla niektórych wystarczające aby
z rozmachem i realizmem zagrać partie
syntezatorowe, gitarowe czy smyczkowe.

Osobiście nieźle bawiłem się podczas
gry flamenco czy harmonii chociaż sekcje
syntezatora są mi bliższe ze względu na
doświadczenia z przeszłości. Do dyspozycji
mamy kontroler Pitch, 4 Suwaki, D-Beam,
4 gałki kontrolerów, do których możemy
przypisywać sobie różne funkcje. Ważną
zaleta instrumentu jest kolorowy ekran
dotykowy, gdzie powyższe kontrolery
możemy wykorzystać do zmiany wielu
parametrów
brzmienia/barwy
prócz
oczywiście możliwości ich zmiany suwając
palcem po ekranie. Ekran jest czytelny
i wyraźny niezależnie od tego jaki kąt
patrzenia wybierzemy. Jest również
wystarczająco czuły. Nie napotkałem
żadnych problemów podczas moich sesji.
Szkoda, że niektórych parametrów
nie można zmieniać w trybie graficznym
przesuwając
palcem
po
wykresie
czy diagramie. To jednak pomysł na
przyszłość bo same zmiany, które możemy
przeprowadzić
pokazują
tajemnice
instrumentu.

Warto wspomnieć teraz o tym o czym
inni piszą na samym początku opisując
serce tego instrumentu, a więc jak wygląda
struktura barw (tonów), które są składowymi
tego co nazywamy w Rolandzie - Live
Set. Z kolei 4 Live-Set składają się na tzw.
Registartion Part – co jest niczym innym
jak zbiorem tego wszystkiego co jest Nam
potrzebne do naszego występu.
W skrócie - jedna partia brzmieniowa
(Live Set), którą będziemy grali może
się składać nawet z 4 barw, z których
każda może być przez Nas poddana
indywidualnej obróbce. W instrumencie
daje to niesamowite możliwości tworzenia
skomplikowanych
i
rozbudowanych
brzmień, które możemy później odgrywać
wykorzystując technologie SuperNatural.
Tym
bardziej,
że
możemy
grać
jednocześnie dwoma Live-Setami czyli 8
barwami jednocześnie a nawet 10-cioma
jeśli dołączymy do tego jeszcze dwie
pozostałe partie.
Możemy
nawet
grać
trzema
brzmieniami dzieląc klawiaturę na 3 części,
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dzięki czemu nasz koncert może przyjąć
całkowicie inny wymiar. Klawiatura może
być podzielona maksymalnie na cztery
części gdzie pozostałe dwie możemy
wykorzystać dodatkowo do odegrania
solówek lub sekcji perkusyjnych, ale
nie koniecznie. Idąc głębiej, w każdym
brzmieniu (Live-Set) możemy dodatkowo
rozmieścić położenie każdej barwy (tone)
na klawiaturze instrumentu (kolejne 4
podzialy). Wydaje się banalne, ale efekty już
nie są aż tak banalne !!
Jak wspominałem wcześniej możemy
niemal natychmiast przywołać sobie
wcześniej zapamiętany instrument , ale
jest to również możliwe dla wcześniej
zapamiętanych sekwencji czy przebiegów.
Daje to wiele zabawy ale przede
wszystkich dzięki temu do naszej gry
dodamy jeszcze więcej ekspresjonizmu.
Do pomocy przychodzi również moduł
Apregiatora, który w standardzie oferujemy
ponad 100 różnych motywów. Szkoda,
że nie można ich edytować a jedynie
zmieniać ich parametry. Pomimo tego, jest
on potężnym narzędziem i przeze mnie
bardzo często wykorzystywanym. Miejmy
nadzieję że producent umożliwi opcje
edycji oraz dodatkowo umieści funkcje
chord memory, której mi niestety tutaj
brakuje. Być może dla profesjonalistów jest
ona zbyteczna.
Instrument daje za to inne możliwości
– importu plików midi do sekcji Arpegiatora,
opcje zmiany ich opcji i zapamiętywania
jako Arpegio użytkownika. Tutaj są jednak
ograniczenia co do wielkości pliku i liczby
ścieżek. Brakuje również exportu w druga
stronę do midi, a mogłoby być czasem
pomocne. Tak czy inaczej fajne narzędzie
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i niezwykle przydatne. Korzystając z
motywu zaczerpniętego z DR Albana ‘Its
my life” uzyskałem ciekawie przeobrażenia
oryginalnej melodii w całkowicie cos
innego.

zakresie. Przecież można by równie dobrze
przełożyć edycje barw sytnezatorywch do
zmian instrumentów akustycznych. Takie
możliwości znajdziemy przecież w innych
modelach firmy.

Niestety nie możemy przypisać dwóch
różnych Arpegiów do jednocześnie
odgrywanych 2 różnych brzmień. A
szkoda, stworzyłoby to na pewno spore
możliwości
eksperymentowania.
Być
może jest to możliwe do osiągnięcia
poprzez ingerencje w sam software. Mam
taka nadzieje. W sumie to nie spotkałem
się dotychczas z takim rozwiązaniem w
żadnym instrumencie na rynku. Prośba
wiec do producenta!

Podczas gry daną barwą/barwami
niezwykle przydatną funkcją jest tzw.
Harmomic Intelligent , która jest ściśle
związana z technologią SuperNatural.
Poprzez dodanie harmonicznych do
odgrywanych akordów i nut uzyskujemy
dodatkowego kopa dzięki czemu słyszalny
rezultat przekłada się na pełniejsze,
żywiołowe i bardziej sklejone brzmienie.
Wybierając różne typy, otrzymujemy
zmianę brzmienia, a w zależności od
Naszej gry przekłada się to za każdym
razem na różny efekt końcowy. Ludzie lubią
jak wszystko jest poukładane, ale bardziej
interesująco się słucha jeśli nie koniecznie
wszystko jest idealnie, dzięki czemu
kompozycja zachowuje swój naturalny i
niepowtarzalny urok. Tak w skrócie można
opisać zachowania barw podczas gry
w zależności od tego jak wygląda Nasz
warsztat.

Jak
wspomniałem,
barwy
syntezatorowe, których mamy pod ręką
całe mnóstwo możemy edytować i łączyć
praktycznie jak tylko chcemy. Daje to
nieograniczone możliwości tworzenia
nowych dźwięków, nowoczesnych i
ponadczasowych, co nie znaczy ze nie
mamy w standardzie klasycznych barw. O
to nie trzeba się martwić, aczkolwiek mam
nadzieję że Roland udostępni więcej barw
w przyszłości.
W niektórych kategoriach jest trochę
biednie. Swoja drogą zastanawiam się
czemu w urządzeniu nie umieszczono
1-2 slotów na karty SRX aby umożliwić
posiadaczom tych kart na wykorzystanie
już posiadanych bibliotek.
W przypadku barw akustycznych,
możliwości edycyjne są dużo mniejsze
i dotyczą podstawowych parametrów
gry na danym instrumencie oraz
podstawowych parametrów syntezy. Nie
wiem czemu Roland ograniczył się w tym

Podczas gry można skorzystać z
zabiegu który nosi nazwę Tone Blend.
Pozwala on na płynne przejście brzmienia
z początkowych jego parametrów do
końcowych. Parametry te możemy sobie
w miarę dowolnie wybrać. Zadanie ułatwia
funkcja losowej zmiany parametrów.
Początkowe oraz końcowe wartości
wybranych parametrów mogą być również
w mniej lub bardziej przemyślany sposób
zmieniane przez Nas.
Jupiter 80 ma możliwość zgrywania
naszych wyczynów do pliku wav
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bezpośrednio na pendrive. Można również
odtwarzać z pendrive-a plik mp3/wav/aif lub
też wprowadzić sygnał audio z zewnątrz
poprzez wejście audio-in instrumentu i
jednocześnie grając zapisywać wszystkie
3 sygnały do pliku audio na pendrive.
Wygodne i przydatne narzędzie. Brakuje
jedynie możliwości zapisu naszego live
actu do pliku midi. Miejmy nadzieję, że
producent uwzględni to w aktualizacji
softwaru.

znaleźć w innych artykułach o tym sprzęcie.
Najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie
go osobiście. Warto wspomnieć że
wykończenie, użyte materiały, jakość
elementów nie mogłyby być lepsze do
instrumenty tej klasy. Nie będę zajmował
papieru na opis tego co można szybko
sprawdzić. Made in Japan wszystko mówi
za siebie. Stand, który można dokupić
opcjonalnie robi również świetne wrażenie i
stanowi idealne połączenie z Jupiterem.

Szkoda, że w JP80 brakuje choć
podstawowej opcji samplingu i choppingu.
Myślę, że w dzisiejszych czasach dodanie
możliwości importu pliku audio, który
mógłby posłużyć jako barwa, do dalszej
obróbki w instrumencie tak jak w przypadku
barw syntezatorowych, nie byłoby wielka
przesadą.

Koniec
końców,
syntezator
ten
rzeczywiście daje poczucie realizmu a
z drugiej strony ogromne możliwości
ingerencji w brzmienie i nieograniczoną
kreatywność. I tutaj można kupować w
ciemno. Z drugiej strony nie każdemu
może pasować taki instrument ze względu
na przyzwyczajenia. Pamiętajmy jednak ze
mamy do czynienia z zaawansowanym
syntezatorem dopełnionym klawiatura
i mechanizmami efektywniejszej gry
podczas występów. Dlatego sprawdzi

Tak naprawdę ciężko opisać ten
instrument aby nie kopiować tego co
producent już zawarł w instrukcji i co można

się on zarówno na scenie by rozpętać
piekło, jak i w studio jako źródło inspiracji,
pomysłów oraz kopalnia brzmień. Jest
to także potężne narzędzie do tworzenia
muzyki filmowej, myślę ze w tej kategorii
może nie mieć sobie równych.
Cena rynkowa instrumentu to 13 500zl
Za wypożyczenie sprzętu podziękowania
dla firmy Roland Polska.
Wykorzystano
i własne.

zdjęcia

producenta

Autor: PEYTER

NJOY

Jupiter 80

WYKONANIE
CENA
POWER

OCENA KOŃCOWA

NJOY AUDIOSHOW 2012
AudioShow3.indd 45

45

2012-11-02 01:02:07

RECENZJA | Roland Jupiter 80

46

NJOY AUDIOSHOW 2012

AudioShow3.indd 46

2012-11-02 01:02:09

NJOY AUDIOSHOW 2012
AudioShow3.indd 47

47

2012-11-02 01:02:11

GAMESTORE

48

NJOY AUDIOSHOW 2012

AudioShow3.indd 48

2012-11-02 01:02:12

