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Jeœli ktoœ myli, ¿e szaleñstwo “i.podopochod-
ne” go ominie, to jest w b³êdzie. W taki czy

inny sposób dojdzie to i do niego – albo bezpo-
œrednio, albo poœrednio, przez znajomych, albo –
co bardziej prawdopodopodobne – przez dzie-
ci. I w³aœnie pod tym k¹tem od jakiegoœ czasu
przes³uchujê s³uchawki przenoœne i odtwarzacze
MP3 – starsza latoroœl nijak nie chce poj¹æ, ¿e to
obciachowe dla ojca i ¿e bêdzie siê z tym musia³
kryæ, kiedy przyjdzie do mnie zaprzyjaŸniony au-
diofil... Ale jak mus to mus. Zreszt¹, i.Cansy od
razu wpad³y mi w oczy podczas wystawy High
End 2006 w Monachium, któr¹ opisywaliœmy w
numerze 7/06 Audio. Albo jeszcze inaczej – Dra-
gana Zirkel, która wraz z mê¿em stanowi trzon
PR-owego skrzyd³a firmy, kiedy tylko wymieniliœ-
my obowi¹zkowe uœmiechy i poca³unki, powie-
dzia³a, ¿e muszê koniecznie czegoœ pos³uchaæ.
I zanim zaprezentowa³a najnowsze flagowce fir-
my (a od roku moimi najlepszymi s³uchawkami s¹
Ultrasone PROLine2500, wiêc wiem o czym mó-
wiê), wcisnê³a mi do rêki maleñki odtwarzacz
i.Pod Nano z podpiêtymi doñ s³uchaweczkami.
Ca³oœæ stanowi³a plastycznie tak idealn¹ ca³oœæ,
¿e myœla³em, ¿e s³uchawki stanowi¹ standardowe
wyposa¿enie.
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ULTRASONE i.CANS DŸwiêk okaza³ siê jednak tak dobry (muzyka
zosta³a zapisana w bezstratnej kompresji Apple’a),
¿e musia³em tê mo¿liwoœæ odrzuciæ. Wkrótce
potem mia³em okazjê pos³uchaæ i.Cansów z inny-
mi przenoœnymi odtwarzaczami i radyjkami (to
te¿ mój konik). DŸwiêk jest, jak na s³uchawki
przenoœne – fantastyczny – z niskim basem, deli-
katn¹ gór¹. Korzystaj¹c z nich, trzeba wy³¹czyæ
wszelkie podbicia do³u w odtwarzaczach, ju¿ nie
bêd¹ potrzebne. Jeszcze lepsza jest przestrzeñ,
reprodukowana tak dobrze dziêki opatentowa-
nej budowie przetworników. S¹ jednak¿e minusy
– przede wszystkim s³uchawki s¹ doœæ trud-
nym obci¹¿eniem dla scalaków w odtwarza-
czach i graj¹ znacznie ciszej ni¿ standardowe s³u-
chawki. Oznacza to, ¿e aby uzyskaæ podobne na-
tê¿enie dŸwiêku, nale¿y odkrêciæ potencjometr
g³oœnoœci dwa - trzy razy mocniej. Poniewa¿ ele-
menty wzmacniaj¹ce w tego typu urz¹dzeniach
s¹ raczej badziewne, wiêc nie wszystkie sobie
z tym wyzwaniem poradz¹. Ale w takim przy-
padku mam radê: proszê zmieniæ odtwarzacz
albo od razu poszukaæ takiego, który zagra
z i .Cansami, bo warto. S³uchawki wystêpuj¹
w kilku kolorach, wykoñczeniu itp. (ceny wersji
z³otej (aurum) i “nano” s¹ nieco wy¿sze od stan-
dardowej) oraz przychodz¹ w gustownym, meta-
lowym opakowaniu, do którego mo¿na chowaæ
z³o¿one s³uchawki albo cokolwiek innego, np.
Humbrolki.
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