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AKG K271 Studio s¹ jednymi z najbardziej neu-
tralnych s³uchawek dynamicznych, jakie w

¿yciu s³ysza³em. Co wiêcej – w swojej neutral-
noœci s¹ równie¿ bardzo “przyjazne” dla s³ucha-
cza i nie mêcz¹ wyostrzeniami. W porównaniu
z HD650 dŸwiêk jest delikatniejszy, a œrednica
nieco mniej “dopalona”. Natomiast bas – osta-
tecznie s¹ to s³uchawki zamkniête – schodzi ni¿ej
i potrafi – jak na p³ycie Adama Pieroñczyka Digi-
vooco (PAO 10230) -  zaskoczyæ bardzo niskim
pomrukiem. Zród³a pozorne definiowane s¹ per-
fekcyjnie – zarówno wg³¹b, jak i wszerz. Przez
lata moim faworytem by³y s³uchawki Beyera DT
990 Pro, z którymi zmiksowa³em i nagra³em spo-
ro materia³u w studio oraz przetestowa³em kil-
kadziesi¹t odtwarzaczy, gramofonów itp. Bêd¹c
tak silnie zwi¹zanym z jakimœ urz¹dzeniem, szuka
siê w ich rywalach s³aboœci i nie dopuszcza myœli
o pora¿ce. Niestety, po raz pierwszy musia³em
przyznaæ, ¿e w koñcu trzeba zmieniæ narzêdzie.
K271 zostaj¹ w moim domu. S³uchawkom tym
nale¿y zapewniæ dobry wzmacniacz, a proble-
mem mo¿e tutaj byæ ich stosunkowo niska impe-
dancja (55 omów). Znakomicie sprawdzi³y siê ze

wzmacniaczem Cayina i w³aœnie wzmacniacze
lampowe (ale nie OTL!) bêd¹ dla nich najlepszym
towarzystwem.

AKG K271 s¹ znakomite – precyzyjne, deta-
liczne, przestrzenne. Nie dostaniemy wprawdzie
tej zniewalaj¹cej œrednicy Sennheiserów, ale –
coœ, za coœ...

Zmiany w austriackiej firmie nie nastêpu-
j¹ zbyt czêsto. Je¿eli bowiem coœ w œwie-
cie “pro” siê sprawdza, to lepiej tego nie

ruszaæ. Od jakiegoœ czasu AKG nale¿y jednak do
grupy Harman International, a to wi¹¿e siê z bar-
dziej komercyjnym podejœciem do rynku. Na

szczêœcie dla AKG rytm rynku rzeczywiœcie mo¿e
pomóc we wprowadzaniu drobnych poprawek,
usprawnieñ, bez zmiany podstawowej koncepcji.
Tak te¿ powsta³ nowy model K 271, jako konty-
nuacja doskona³ych K 270. Oby lepsze znaczy³o
po prostu lepsze...

Nowy model ma typow¹ dla s³uchawek ze
studiów nagraniowych budowê zamkniêt¹, typu
cimcuraural. Membrana umieszczona jest jednak
znacznie bli¿ej ucha ni¿ w Sennheiserach, a na-
wet w Beyerdynamikach. Równie¿ z uwagi na
profesjonalne zastosowanie, przewód zosta³ do-
prowadzony tylko z jednej strony i ³¹czy siê ze
s³uchawkami za pomoc¹ nowego, znakomitego
³¹cza typu mini-XLR. Miêkkie elementy muszli
wykonano z delikatnej skóry (w ka¿dym razie tak
wygl¹da), podobnie jak czêœæ, która przylega
bezpoœrednio do g³owy. Dopasowanie s³ucha-
wek dokonywane jest automatycznie, ale... nie-
stety, kab³¹k dociskowy jest stosunkowo nie-
wielki. Znam osoby, które zrezygnowa³y z AKG
tylko dlatego, ¿e te nie mieœci³y im siê na g³owie.
Membrana  s³uchawek,  to  po³¹czenie  dwóch
sztandarowych technologii AKG – Varimotion
i XXL. Pierwsza z nich polega na tym, ¿e memb-
rana ma zró¿nicowan¹ gruboœæ, w zale¿noœci od
odleg³oœci od cewki, zaœ druga na tym, ¿e memb-
rana ma bardzo du¿¹ œrednicê – tutaj a¿ 30 mm,
co ma pomóc lepiej odtworzyæ niski bas.
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K271 STUDIO
Cena [z³] 850
Dystrybutor LAUDA AUDIO

Wykonanie
Wykonanie do zadañ pro, czyli solidne i trwa³e.

Ergonomia
Chocia¿ na pierwszy rzut oka nie œciskaj¹ g³owy bardzo
mocno, to le¿¹ na niej pewnie, nie powoduj¹c poczu-
cia dyskomfortu. Dla niektórych mog¹ jednak byæ zbyt
ma³e.

Brzmienie
Pe³na wiernoœæ w tonacji i barwach, bardzo dobra
przestrzeñ, niski bas.
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