S³uchawki HI-FI

O

ferta austriackiej firmy AKG zawsze dzieli³a
siê, przynajmniej teoretycznie, na czêœæ
profesjonaln¹ i konsumenck¹. Ale o ile w ni¿szych zakresach cenowych podzia³ ten by³ przestrzegany, o tyle im wy¿ej w cenniku, tym bardziej, w praktyce, podzia³y siê zaciera³y. Po prostu czêœæ pro by³a tak dobra, ¿e wielu mi³oœników
s³uchawek u¿ywa³o w domu modeli w³aœnie z tej
strony katalogu. Tak jak ja, chocia¿ mo¿e jestem
z³ym przyk³adem (i czêsto z³y przyk³ad dajê), bo
przecie¿ ja jestem profesjonalist¹ pe³n¹ gêb¹.
W zesz³ym roku, wraz z wprowadzeniem do
sprzeda¿y dwóch modeli “domowych”, K601
oraz K701, wszystko siê zmieni³o.
Testowane K601 znajduj¹ siê niemal na
szczycie drabiny cenowej AKG, dziel¹c z topowymi K701 wiele rozwi¹zañ i szczegó³ów
konstrukcji. Ich kolorystyka jest szaro-czarna,
ze skórzanym (z prawdziwej skóry) elementem nag³ownym, plastikow¹ siateczk¹ skrywaj¹c¹ niewiarygodnie du¿e, wykonane w technologii Varimotion, dynamiczne przetworniki napêdzane magnesami neodymowymi. Technologia
Varimotion polega na tym, ¿e im bli¿ej centrum
membrany, tym jest ona sztywniejsza, a im bli¿ej
peryferii, tym ma wiêksz¹ podatnoœæ. K601 s¹
konstrukcjami otwartymi i w katalogu AKG nale¿¹ do topowej sekcji “Reference Class”.
Pierwsze i najwa¿niejsze wra¿enie dotyczy
porównania z K701: model K601 wcale nie jest

po prostu zubo¿on¹ wersj¹ tych pierwszych, jest
raczej inny. Druga wa¿na sprawa: s³uchawki potrzebuj¹ ok. 100 godzin, aby zaczê³y w³aœciwie
pracowaæ. Prawdopodobnie ma to coœ wspólnego z membranami Varimotion, które musz¹ sporo pograæ, aby ich zawieszenie uzyska³o w³aœci-
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w¹ podatnoœæ. K601 zachwycaj¹ znakomitym
atakiem i bardzo dobr¹ dynamik¹, w czym przypominaj¹ K271. Z drugiej strony, inaczej ni¿
w studyjnych (zamkniêtych) konstrukcjach, maj¹
wyraŸnie z³agodzon¹, nieco wycofan¹ wy¿sz¹ górê i nie tak jaskraw¹ œrednicê. DŸwiêk nie jest
jednak ospa³y. Strza³, jaki K601 potrafi¹ oddaæ,
jak np. uderzenia w werble z p³yty Anthony Wilson Nonet Power of Nine (Groove Note, GRV
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1035-3, SACD/CD), by³
wiêc mocny, szybki,
przejrzysty i po prostu wybuchowy, jak na
koncercie. Podobnie dêciaki – wprawdzie ich wy¿sze harmoniczne nie by³y
tak wybudowane, jak w K701,
ale mocny atak powodowa³, ¿e pozostawa³y wyraziste i klarowne. Wydarzenia na
scenie s¹ w K601 pokazywane bli¿ej i w cieplejszej manierze ni¿ w K271, ale nie mam w¹tpliwoœci, ¿e w lepszy, pe³niejszy sposób. To, w
czym studyjny model czasem zawodzi³, tutaj zosta³o bardzo ³adnie rozpracowane. Znakomite,
przyjemne s³uchawki, dla których konkurencji
nie ma zbyt wiele, a najpowa¿niejsz¹ s¹... K701.
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