S³uchawki HI-FI
Pro, przez co da³o siê ich s³uchaæ godzinami bez
cienia zmêczenia. Bardzo ³adnie zabrzmia³y instrumenty, których energia koncentrowa³a siê na
œrednicy i ni¿szej czêœci góry, te zakresy mia³y
bardzo spójny, ³adny przebieg. Podobnie jak
w AKG K601, tak i tutaj dynamika jest naprawdê niez³a, pokazuj¹ca stopê perkusji z p³yty Momentum Akiko Grace (Jroom/Columbia [Japan],
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irma Goldring to mistrz budowania wk³adek gramofonowych. Bardzo czêsto idzie to
w parze z umiejêtnoœciami w dziedzinie konstruowania s³uchawek - proszê spojrzeæ chocia¿by
na Audio-Technikê czy Grado. Przez d³u¿szy
czas s³uchawek nie by³o jednak w ofercie brytyjskiego producenta, dopiero w tym roku powróci³y grup¹ trzech modeli: najtañszych DR 50, testowanych DR 100 oraz DR 150, o bardzo podobnych kszta³tach, z niewielkimi zmianami kolorystycznymi i zupe³nie ró¿nymi przetwornikami.
Wydaje siê, ¿e jedn¹ z inspiracji przy projektowaniu s³uchawek by³y Sennheisery, w ka¿dym
razie nie mo¿na zaprzeczyæ ich podobieñstwu:
mamy pod³u¿ne muszle z g³êbokimi, miêkkimi
czêœciami, tutaj wykonanymi z g¹bki pokrytej delikatnym welurem w czarnym kolorze. Inaczej
ni¿ w AKG, gdzie element stykaj¹cy siê z g³ow¹
by³ wyodrêbniony i mia³ dodatkowy, podwójny
pa³¹k, tutaj, jak w Sennheiserze czy Beyerdynamiku, miêkka czêœæ stykaj¹ca siê z g³ow¹ zosta³a
umieszczona na elemencie spinaj¹cym muszle.
S³uchawki maj¹ doœæ spory nacisk i s¹ raczej
sztywne, wiêc pomimo miêkkich muszli nie dla
ka¿dego bêd¹ najwygodniejsze. DR 100 to s³uchawki dynamiczne o budowie otwartej, typu
otaczaj¹cego (circumaural), z doœæ du¿ymi membranami o œrednicy 44 mm, wykonanymi z folii

mylarowej, napêdzanymi
magnesami neodymowymi. Kabel o d³ugoœci 3 m,
ze z³oconymi koñcówkami,
od³¹czalny, zosta³ wykonany z miedzi OFC o czystoœci
99,999 %.
S³uchawki Goldringa maj¹ raczej
nisk¹ impedancjê (32 omy), w czym przypominaj¹ s³uchawki Grado oraz... konstrukcje przenoœne. Nie maj¹ jednak charakterystycznego “podrasowanego” dŸwiêku, który siê z tym czêsto
wi¹¿e. Podobnie jak w K601, tak i w DR 100 góra
jest nieco ³agodzona. DŸwiêk jest oddalony od
s³uchacza, co dla wielu u¿ytkowników bêdzie
atutem, poniewa¿ zapobiega to powstaniu efektu
“klatki”, który mimo generalnych zalet s³uchawek doskwiera wielu ich u¿ytkownikom. Podobnie jak DR 100 gra³y np. Beyerdynamiki DT990
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COCB-53547, CD) w dok³adny, niemal fizycznie
odczuwalny sposób. W spokojnych fragmentach
muzycznych DR 100 zabrzmi¹ w zrelaksowany,
niezobowi¹zuj¹cy sposób, byæ mo¿e nie przekazuj¹c takiej dawki energii, jak niektóre inne konstrukcje (celuj¹ w tym Ultrasone i Grado), pozwalaj¹c jednak na d³ugodystansowe delektowanie siê muzyk¹, p³yta po p³ycie. A do tego kosztuj¹ naprawdê niewiele.
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