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rezentowane kilka miesiêcy temu s³uchawki
przenoœne SportaPro Kossa by³y reprezentantem pewnej “podgrupy” w ramach urz¹dzeñ przenoœnych, charakteryzuj¹cej siê m.in. pa³¹kiem
noœnym oraz muszlami. Prezentowane tym razem s³uchawki nale¿¹ do dwóch innych sub-kategorii: MX550 s¹ to konstrukcje tzw. “plug-in”,
czyli douszne, zaœ PX10 s¹ poœredni¹ form¹ pomiêdzy Kossami i MX-ami, gdy¿ posiadaj¹ kab³¹k, zaœ ich przetworniki nie maj¹ typowych
muszli i wprowadzane s¹ czêœciowo do ucha.
Model MX550 jest nastêpc¹ bardzo popularnych
s³uchaweczek MX500, które w tej rubryce jakiœ
czas temu testowaliœmy. Widoczne zmiany objê³y projekt plastyczny – wci¹¿ wykoñczenie obejmuje lakier metalic, jednak teraz ma on kolor
czarny, zaœ do ca³oœci dodano srebrne elementy.
Niestety, do mnie te zmiany nie za bardzo przemawiaj¹, gdy¿ MX500 mia³y bardzo zgrabn¹, dynamiczn¹ sylwetkê i widaæ, ¿e nowy model ma
apelowaæ do potrzeb m³odszych odbiorców.
Przewód po³¹czeniowy jest jednak równie dobry
jak poprzednio, gdy¿ wykonano go z miedzi OFC
i jest prowadzony osobno dla ka¿dego kana³u od
samego wtyku mini-jack. DŸwiêk nowych s³uchawek równie¿ jest inny. Poprawie uleg³a góra
i œrodek, które s¹ czystsze i bardziej precyzyjne.
Nie zawsze wyjdzie to jednak na dobre, poniewa¿ perlista i s³odka góra starszego modelu po-
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oss jest jednym z wiêkszych producentów
s³uchawek, nic wiêc dziwnego, ¿e w jego
ofercie mo¿na znaleŸæ wiele ciekawych modeli.
Jednym z nich jest, nale¿¹cy wraz z Sennheiserami MX550 do kategorii “dousznej”, model
o wszystko mówi¹cej nazwie The plug. S³uchaweczki maj¹ formê niewielkich, ob³ych kapsu³ek
w kolorze niebieski metallic (podobnie jak
wczeœniejszy hit Sennheisera – MX500), zakoñczonych miêkkimi rureczkami, które maj¹ dostarczyæ dŸwiêk jak najbli¿ej b³ony bêbenkowej.
Rureczki opatulone s¹ miêkkimi elementami,
które maj¹ z kolei za zadanie jak najlepiej dopasowaæ siê do kszta³tu wnêtrza ucha. W tym
celu dostajemy kilka par “nak³adek” o ró¿nych kszta³tach. Chocia¿ na pierwszy
rzut oka takie podejœcie jest niewygodne, to tylko w ten sposób
jesteœmy w stanie zapewniæ
takie sprzê¿enie pomiêdzy
membran¹ s³uchawek a b³on¹
bêbenkow¹, które bêdzie gwarantowa³o dobre przenoszenie niskich czêstotliwoœci. Warto powiedzieæ, ¿e w podobny
sposób “wyekwipowane” przybywaj¹ najlepsze s³uchawki tego typu na rynku firmy
Etymonic (za 300 dolarów...).
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PX10 – 79, MX550 – 89
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zwala³a na jego u¿ycie z urz¹dzeniami ze œredniej
“pó³ki”. Bas 550 jest niestety l¿ejszy i nie ma tego wype³nienia co w 500. Tak wiêc, w pewnych
dziedzinach pewien postêp jest i nowe Sennheisery w kategoriach absolutnych s¹ lepsze ni¿ stare.
PX10 s¹ najtañszymi konstrukcjami w swojej
klasie (MX550 s¹ najdro¿sze...) i z powodów
oczywistych nie maj¹ tej klasy co MX550. Jak na
tê kategoriê sprzêtu, s¹ jednak bardzo przyjemne, prezentuj¹c dŸwiêk z ³adn¹ gór¹ i dobr¹
przestrzeni¹. Doœæ wyraŸnie s³yszalne jest podbarwienie, jednak nie przeszkadza on w naprawdê dok³adnym wgl¹dzie w nagranie. Byæ mo¿e
dziêki temu fantastycznie zabrzmia³ klawesyn
i instrumenty dête. Bardzo ³adnie zaprezentowany zosta³ wymiar w g³¹b, pozwalaj¹c wokalistom
stan¹æ dalej ni¿ zazwyczaj. S³uchawki, pomimo
delikatnej budowy, dobrze le¿¹ na g³owie i nie
czuje siê ich obecnoœci.. Jedyny zarzut, to nieco
zbyt krótki przewód po³¹czeniowy (1 m.).
W.P.
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I w³aœnie od owego dopasowania nale¿y zacz¹æ test. Pocz¹tkowo myœla³em, ¿e to tylko ja
mam takie niewymiarowe uszy, poniewa¿ ¿adna
z nak³adek nie pasowa³a (wszystkie by³y za du¿e)
i przy najmniejszym ruchu s³uchawki wypada³y
z uszu, jednak krótki wywiad potwierdzi³, ¿e nie
tylko ja mam takie problemy. Rozwi¹zanie wprawdzie by³o na wyci¹gniêcie rêki, poniewa¿ wystarczy³o nieco przyci¹æ najwiêksze cylindry i gotowe, poniewa¿ jednak s³uchaweczki zosta³y do
testu wypo¿yczone, nie chcia³em zachowaæ siê
jak barbarzyñca. Zakupi³em wiêc w aptece stopery w formie plastycznego tworzywa. I w ten
sposób mia³em Kossy dopasowane specjalnie do
mojego ucha.
Wszystkie te zabiegi, chocia¿ mo¿e i uci¹¿liwe, op³ac¹ siê z nawi¹zk¹. DŸwiêk Kossów jest
plastyczny, z bardzo niskim basem (jak na pluginy) i ³adn¹, nieco perlist¹ gór¹. Bez wzglêdu na
to, czy ods³uchiwa³em je z moim zaufanym przenoœnym radyjkiem, czy z niedrogim discmanem
syna, dŸwiêk zawsze by³ przyjemny i nie by³o s³ychaæ s³aboœci Ÿród³a. Co ciekawe, z dro¿szymi
discmanami dŸwiêk by³ znacznie lepszy, co z kolei dobrze œwiadczy o mo¿liwoœciach analitycznych Kossów. The plugi graj¹ inaczej ni¿ Sennheisery i bli¿ej im do poprzedniej wersji tych ostatnich (MX500). Jak dla mnie bomba – nie s¹ to
mo¿e s³uchawki Etymonica (s³ysza³em takie pog³oski), ale jak za te pieni¹dze, s¹ znakomite.
Rekomendujê je wszystkim tym, którzy lubi¹ s³uchaæ coœ w “locie”, a nie œcierpi¹ s³abego dŸwiêku.
W.P.

