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Philips  
O’Neil THE STRETCH
Kolor i kształt pudełka przypominają jako żywo blaszane opakowa-

nie z limitowanej edycji filmu „Czterej pancerni i pies”. Zawartość − po 
części też. 

W środku widzimy nauszniki w kolorze wojskowej oliwkowej zieleni, 
napinacz obszyty materiałem, jakby prosto z hełmofonu, i do tego prze-
wód, łączący się tuż nad mikrofonem. Kabel w tekstylnym oplocie a’la 
kabel do żelazka w oliwkowym kolorze również pasuje do stylu. Pałąk 
z przeźroczystego tworzywa TR55LX zachowuje swoją elastyczność w 
temperaturze od +25 do -25°C i jest w stanie wytrzymać wyginanie we 
wszystkie strony (przewód w oplocie też). Żeby jednak zabezpieczyć 
życie i zdrowie użytkownika, pojawia się owo sprytne rozpinanie w oko-
licach brody, które w razie przypadkowego zahaczenia o coś prędzej 
puści, niż użytkownik straci uszy.

Skąd ten pomysł? Spójrzmy na drugi człon nazwy: O’Neill − to pro-
ducent markowej odzieży dla sportowej ekstremy. Wszystko jasne − one 
mają wytrzymać lawinę, mają dbać, żeby użytkownik nie odmroził sobie 
uszu i zawsze mają solidnie przylegać do głowy, co zapewnia automa-
tyczny napinacz pałąka. Całość jest bardzo wygodna i nawet stosunko-
wo niewielkie muszle nie dokuczają, mięciutko dociskając uszy.

Jest też pilot podobny do tego w Denonie – głośniej/ciszej, play/pau-
za/do przodu/do tyłu + mikrofon, służący sterowaniu sprzętem Apple. 

The Stretch ze swojej „sportowej” roli wywiązuje się znakomicie, a na 
dodatek wygląda świetnie. Jeżeli jeszcze uznamy, że brzmienie też po-
winno być sportowo-militarne, to wszystko się udało. Dynamiczny rock, 
rap lub techno mają siłę i puls mocnego basu. 

Całość − bardzo wygodna, izolacja od hałasów − znakomita. I do 
tego ta „pancerniacka” tożsamość… Wklejka z materiału, osłaniająca 
wnętrze muszli, ma nadruk podobny do tych, jakie widujemy na crash-
testach samochodów − w razie czego można kogoś z byka strzelić. 

 

O’Neill the stretch
CENA: 500 ZŁ

DYSTRYBUTOR: philips polska
www.philips.pl

zA
awangardowy design.
Niemal niemożliwe do uszkodzenia.  
Bezproblemowy komfort noszenia.

pRzECiw
W zasadzie nic… chociaż brzmienie bardziej zwyczaj-
ne, nie tak specjalne, jak projekt i wykonanie.

HiFiMan 
RE-262

Jako ostatnia dotarła do testów czarna szkatułka, oznakowana jedy-
nie logo firmy. Jej zawartość okazała się jednak sensacyjna, podobnie 
jak pod koniec II wojny światowej Messerschmitt Me-262.

W komplecie, oprócz samych słuchawek (ze stopu lekkich metali), 
dostajemy podwójne białe silikony w 2 rozmiarach (nie musimy już 
pchać sobie wielkich gumek do uszu, żeby je uszczelnić na przyzwoitym 
poziomie), plus klasyczne czarne w 3 rozmiarach, plus 10 siateczek, 
plus klips przytrzymujący przewody, plus baryłkę pozwalającą na regu-
lację pod brodą, plus 3 przewody będące przedłużaczami i przejściów-
kami jednocześnie…

Amerykańska firma HeadDirect, stojąca za marką HiFiMan, to przy-
kład zupełnie innego podejścia do wprowadzania nowego produktu 
na rynek. Przed rozpoczęciem produkcji każdy model jest testowany 
przynajmniej przez rok. W tym czasie kolejne prototypy rozsyłane są 
do redakcji pism branżowych oraz, co jest największą ciekawostką, do 
ludzi z forów dyskusyjnych. Finalny produkt stanowi więc wypadkową 
opinii klientów i inżynierów. 

A co z tymi wszystkimi kabelkami? Otóż te maleństwa mają zba-
lansowane okablowanie! Kabel pierwszy − to „zwykły” czteropinowy 
przedłużacz (posiadacze zbalansowanych wzmacniaczy cieszcie się!); 
drugi − to przejściówka na trójpinowy wtyk do wszelkiej maści sprzętu 
przenośnego (komórki, iPody itp.); a trzeci − trójpinowiec (to dopiero 
unikat) ma zamienione kanały L/R na R/L. Po co taka kombinacja? 
Wkładki można wkładać tradycyjnie kablem w dół, lub zawijając go za 
ucho − i wtedy lewy przetwornik lepiej układa się wewnątrz prawego 
ucha, co wymaga zamiany kanałów miejscami.  

RE-262, jako jedyne, potrafią stworzyć scenę wychodzącą poza 
głowę. Do tego brzmią naturalnie i neutralnie. Bas nie dudni, góra jest 
szczegółowa, ale i bez grama efekciarstwa. Środek płynny, plastyczny, 
momentami zniewalający. I nie męczą przez całe godziny. Dla mnie to 
czarny koń tego testu. 

 re-262
CENA: 650 ZŁ

DYSTRYBUTOR: rafko
www.rafko.com

zA
Efektowne, „sceniczne”, a do tego naturalne brzmienie. 
Bardzo wygodne.  
Dużo praktycznych akcesoriów.

pRzECiw
sprawiają jeden problem - otóż nie ma się do czego 
przyczepić, więc można się przyczepić właśnie do tego.


