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D iabe³ tkwi w szczegó³ach. HD 600 mia³y
piêkny bas, wzorcow¹ dynamikê i wybitnie

czyst¹ górê. Nie mia³y jednak jednego... z powo-
du ich nadzwyczajnej detalicznoœci, nie da³o siê
ich ze spokojem s³uchaæ d³u¿ej ni¿ przez godzi-
nê. Nowy model jest pod tym wzglêdem inny –
zachowuj¹c wszystkie zalety swojego protoplas-
ty,  dodaje do tego fantastyczn¹, lekko “przypa-
lon¹” górn¹ œrednicê, która sprawia, ¿e muzyka
komunikuje siê bezpoœrednio z naszymi emocja-
mi, bez poœrednictwa rozumu. W dynamice nie
ma w³aœciwie ograniczeñ, podobnie jak i w basie.
Przestrzeñ wszerz jest ³adnie budowana, chyba
dziêki odsuniêciu przetworników od ucha. Wy-
miar wg³¹b nie jest tak perfekcyjny jak w AKG,
jednak nic nie jest doskona³e...

Czy aby naprawdê? HD 650 s¹ wybitnymi s³u-
chawkami. O ile HD 600 szanowa³em, jednak nie
czu³em potrzeby ich posiadania, o tyle HD 650
szanujê i kocham. Nie daj¹ wprawdzie owego
super-dok³adnego rysunku sceny dŸwiêkowej jak

poprawkach, zdecydowano siê je nazwaæ HD
600. I s³usznie – pomimo niewielkich zmian, po-
wsta³ zupe³nie nowy model, który dla wielu sta³
siê wyznacznikiem jakoœci s³uchawek dynamicz-
nych. Czas jednak biegnie i podczas zesz³o-
rocznej berliñskiej wystawy IFA mo¿na by³o
pos³uchaæ konstrukcji HD 650, rozwojowej wer-
sji HD 600.

Najwa¿niejsze poprawki dotycz¹ materia³u
wyt³umiaj¹cego (owego akustycznego rezystora,
wykonanego ze specjalnie preparowanego jed-
wabiu), usztywnionej konstrukcji podtrzymuj¹-
cej, zupe³nie nowego przewodu po³¹czeniowego
(dziêki Bogu zrezygnowano z odkrêcanego du¿e-
go wtyku typu jack i zamocowano go na sta³e)
oraz poprawionych miêkkich czêœci muszli, co
pozwoli³o na lekkie zwiêkszenie docisku. Magne-
sy s¹ neodymowe, zaœ cewka aluminiowa. Wy-
raŸn¹ zewnêtrzn¹ oznak¹ zmiany modelu jest in-
ne wykoñczenie HD 650 – szare zamiast mar-
murkowego oraz szary, a nie niebieski, emble-
mat z nazw¹. Przewód po³¹czeniowy z miedzi
OFC wzmacnianej kewlarem jest znacznie grub-
szy, a wtyki, którymi przewód jest wpinany do
s³uchawek, s¹ solidniejsze ni¿ w HD 600.

HD 650 s¹ s³uchawkami dynamicznymi, ot-
wartymi, typu circumaural, w których membrana
jest odsuniêta doœæ daleko od ucha. Wydawa³oby
siê, ¿e tak niewielkie zmiany s¹ raczej “kosmety-
k¹”. Jednak równie niewielkie poprawki zastoso-
wano w HD 580, a przecie¿ da³y one HD 600...

J ak coœ robiæ to raz, a dobrze – pomyœleli in-
¿ynierowie Sennheisera i w pierwszej po³o-
wie lat 90. zaprezentowali s³uchawki HD580.
Okaza³ siê one wiêc na tyle dobre, ¿e w roku

1995, na piêædziesi¹t¹ rocznicê firmy, zaprezen-
towano ich zmodyfikowan¹ wersjê “Jubilee”.
Wkrótce, po zmianie wykoñczenia i drobnych
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Wykonanie
Najwy¿sze uznanie zarówno dla projektu plastyczne-
go, jak i wykorzystania nowoczesnych technologii.

Ergonomia
Bardzo wygodne, z delikatnymi miêkkimi czêœciami
muszli. Testowany egzemplarz nieco zbyt mocno
przylega³ do g³owy.

Brzmienie
Wyj¹tkowa szczegó³owoœæ i namacalnoœæ, z niesamo-
wicie przyjemn¹ œrednic¹

HD 650

Beyerdynamiki, jednak s¹ znacznie bardziej natu-
ralne. S³uchawkowa nirwana. Trzeba siê jedynie
przygotowaæ na wy¿sz¹ ni¿ za HD 600 cenê. Je-
¿eli to nas nie zrazi, to reszta jest... s³uchaniem.

Sennheiser HD 650

http://www.audio.com.pl/noweaudio/komentarze.php?id=208
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