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Creative 
AURVANA IN-EAR 3

Aurvana − to przykład konsekwentnie rozwijanego produktu, który 
z modelu na model zyskuje coraz lepsze opinie. Zwykle, gdy pojawia się 
trzecia edycja urządzenia, jest już wolna od chorób wieku dziecięcego. 

Gdybym miał napisać na ich temat najkrótszą recenzję, to brzmiałaby 
tak: zakładasz i zapominasz o nich. Koniec. 

Taki minimalizm jednak nie przejdzie, a poza tym mamy tu wiele 
ciekawostek. Już samo opakowanie jest dość niezwykłe, jakby przynosiło 
produkt z innego świata. Słuchaweczki wiszą sobie w nim na stojacz-
ku, wewnątrz akrylowego pojemnika. Do tego dostajemy w komplecie 
genialne opakowanie transportowe – kabel owijamy wokół pojemnika 
i całość chowamy do małej „kabury”; a w środku jeszcze przejściówka do 
samolotu (double mono-jack), silikony i pianki do ugniatania oraz coś, 
czego nie ma nikt inny: miniaturowy wycior − do czyszczenia uszu? 

Konstrukcja jest niekonwencjonalna, ponieważ każda słuchawka jest 
układem dwudrożnym, w którym wyloty są odseparowane opatentowaną 
„ścianką działową” aż do samego końca wylotu. Słuchawki zakłada się 
jakby do góry nogami, zawijając przewody za uszy, co pozwala zmieścić 
się całym obudowom wewnątrz małżowiny ucha, znakomicie redukuje 
zakłócenia powstające w wyniku szurania kabli i zabezpiecza przed 
wypadaniem słuchawek z uszu. Dziwne, ale wygodne! Producent określa 
skuteczność pianek dokanałowych na 98% i bezdyskusyjnym pozostaje 
fakt, że pięknie wytłumiają. 

Zastosowanie ambitnej konstrukcji dało oczekiwane rezultaty – 
dźwięk jest wybitny. Bas − zwarty, zwinny, bez przeciągania, średnica 
bogata, ale też bez podbarwień próbujących manipulować naszymi 
odczuciami. Góra pasma na samym szczycie jest nieco przycięta, co 
słychać np. w klasyce, za to wokale, zarówno męskie jak i żeńskie nie 
chowają się za instrumentami. 

Zastanawiam się tylko, dlaczego Creative „wstydzi się” tak udanego 
produktu – nie można znaleźć logo firmy na opakowaniu i gdyby nie 
adres internetowy producenta, to są one praktycznie „no name”. 
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zA
Radość słuchania
Bardzo skuteczne pasywne tłumienie
Zaawansowana konstrukcja za umiarkowaną cenę

pRzECiw
Applowcy chcieliby pilota na kablu

Audio-Technica 
ATH-WS70

Konstrukcja ATH-WS70 na pierwszy rzut oka nie wygląda na przenośną, ma 
jednak ku temu wszelkie inne zalety. Generuje potężny bas, który zamaskuje 
zewnętrze hałasy niskich częstotliwości i niezawodnie trzyma się na głowie. 

Spadną nam z głowy tylko… razem z głową. Zmutowane okonie z filmu 
„Austin Powers – agent specjalnej troski” (sea bassy), odgryzając nam głowę, 
umarłyby zaraz od basu. Stoi za tym technologia podwójnej komory powietrznej, 
wyfrezowanej w sztywnym aluminiowym korpusie. Daje to możliwość większego 
„oddechu” przetwornikowi o średnicy 40 mm. Do obrazu całości należy jeszcze 
dodać sprężyste poduszki uszczelniające całość, dociskane do głowy stalowym 
pałąkiem o sile imadła. Słuchawki wykonano tak solidnie, że wyglądają na 
niezniszczalne − prawdopodobnie dlatego nie dodano żadnej torby do ich 
przechowywania. Okrągłe pady nie są duże, a ucho, nie mieszcząc się w nich, 
jest „przyklepywane” do głowy. Z drugiej strony, w takim „płaskim” uchu nastę-
puje łatwiejsza penetracja fali akustycznej, dzięki siłowemu rozszerzeniu kanału 
słuchowego… 

To słuchawki przenośne, które z uwagi na swoje umocowanie (jak i brzmie-
nie, o którym dalej) znajdą odbiorców wśród młodzieży prowadzącej ekstremal-
nie dynamiczny styl życia. Można w nich: grać w cokolwiek, gonić tramwaj lub 
nawet wpaść pod tramwaj, bez obawy ich zglebienia. Bezlitośnie trzymające 
się na głowie pady skutecznie stłumią też wszystkie ostrzeżenia przerażonych 
świadków. Można je trzymać po didżejsku – jedną ręką na płask. 

Producent informuje na opakowaniu, że w środku jest zapakowany „przytła-
czający bas” – tak, brzmienie to bas, bas i jeszcze raz bas, potem nieco przy-
gnieciony środek (podobnie jak nasze uszy), ale dalej roziskrzona góra i jeszcze 
odrobinę basu na koniec. Gałki oczne się trzęsą, ale jako się rzekło, słuchawki 
i tak z głowy nie spadną. 

Jeśli jednak odrzucimy audiofilskie „przesądy”, iż słuchawki i wszystko, co 
gra, powinno grać liniowo, to otrzymujemy produkt o niepowtarzalnych gdzie 
indziej zaletach. Takiego „bitu” nie mają żadne słuchawki w tym teście i żadne 
inne nie zostaną z nami do końca. W warunkach domowych bardzo grzeją uszy, 
ale na zimę, na zewnątrz − jak znalazł. 
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zA
konstrukcja odporna na dynamiczne warunki 
eksploatacji.
Porywające brzmienie dla miłośników basu. Można to 
też uznać za wadę. 

pRzECiw
uciskają tak, że z uszu wytapia się nawet najstarsza 
woskowina. Można to też uznać za zaletę. 


