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TEST HI-FI

o poprawiona wersja 
ATH-MSR7. Indeks “b” 
sygnalizuje możliwość 
połączenia zbalansowa-
nego, ale różnic jest wię-

cej. Nowy model jest lżejszy o ok. 60 g, 
co ma znaczenie w każdych warunkach. 
W konstrukcji wykorzystano głównie 
elementy plastikowe (stąd niska masa 
przy relatywnie dużych przetwornikach), 
w newralgicznych miejscach są części 
metalowe. 

Wizualnie delikatne, ale solidne szyny 
regulacyjne z mechanizmem zapad-
kowym ukrytym w pałąku przesuwają 
się z odczuwalnym oporem (to jednak 
prawdopodobnie kwestia świeżości 
testowanego egzemplarza). Metalowe 
są również zewnętrzne kapselki – 
obudowy muszli podwieszonych pod 
klasycznymi widelcami, które połączono 

AUDIO-TECHNICA 
ATH-MSR7B

T z pałąkiem za pomocą dodatkowych 
przegubów. Słuchawki można złożyć, 
w komplecie dostajemy etui. 

Pałąk jest obszyty (sztuczną) skórą, 
podobnie jak poduszki – owalne i dość 
sztywne. Zapewnia on duży zakres 
regulacji, ale szczupły profil poduszek 
powoduje dość mocny ucisk.  

ATH-MSR7b to klasyczne, dynamiczne 
słuchawki zamknięte. Nie ma tutaj żad-
nej elektroniki, nie ma więc aktywnego 
systemu redukcji hałasu, natomiast 
izolacja pasywna jest bardzo dobra. 

Przetworniki mają sporą średnicę 
– 45 mm. Producent nazywa je True 
Motion Driver; membrana ma być 
“diamentopodobna” (Diamond-like), 
a w rzeczywistości jest kompozytem 
z domieszką węgla. Z tyłu znajduje się 

skomplikowana obudowa z systemem 
wewnętrznych komór i przesmyków 
(triple-vent), która ma za zadanie 
optymalnie rozprowadzić ciśnienie 
od tylnej strony membrany, nie dopusz-
czając do rezonansów. Natomiast przed 
membraną zainstalowano ażurową, 
wyprofilowaną płytkę wyrównującą cha-
rakterystykę przetwarzania (zwłaszcza 
w zakresie najwyższych częstotliwości). 
Audio-Technica nazywa ten element 
akustycznym rezystorem (“acoustic 
mesh resistor”).

Na podłączenie zbalansowane pozwa-
la para gniazd A2DC. W zestawie otrzy-
mujemy dwa krótkie (120 cm) kable, 
jeden z symetrycznym złączem 4,4 mm, 
a drugi w tradycyjnej formule 3,5 mm. 
Na opakowaniu widnieje logo Hi-Res.

Przenośność jest w przypadku słu-
chawek cechą o tyle oczywistą, 
o ile... umowną. W przypadku 
ATH-MSR7b nie trzeba 
naciągać żadnych znaczeń 
– to słuchawki naprawdę 
uniwersalne, czego z ta-
kim samym przekonaniem 
nie można powiedzieć 
o konkurentach. 

Wtyki i gniazda zainstalowane w muszlach 
pozwalają na połączenie zbalansowane. 

Konstrukcja jest lekka, ale kluczowe  
elementy wykonano z metalu.

Przeguby można obrócić, a słuchawki złożyć – 
w ten sposób znacznie wygodniej je przenosić 
i przechowywać. Zadbano o sprawy związane 
z mobilnością – w zestawie jest miękkie etui.
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ODSŁUCH
Większość producentów słuchawek porusza temat mobilno-

ści lub przynajmniej dostosowania słuchawek do pracy ze źró-
dłami mobilnymi. Deklaracje Audio-Techniki są w tej kwestii 
bardzo obiecujące i poparte cechami konstrukcji. Rzeczywiście 
ATH-MSR7b można podłączyć praktycznie do wszystkiego, 
a rezultat będzie zawsze co najmniej zadowalający, o ile 
tylko ogólny charakter tych słuchawek jest w naszym guście. 
Najważniejsze cechy brzmienia są utrzymane, i chociaż nie 
wszystkie zalety zostaną pokazane w pełnej krasie, to wraz 
z „najzwyklejszym” smartfonem można mieć dużo frajdy. 

Dźwięk z ATH-MSR7b jest łatwy w odbiorze, efektowny, 
uniwersalny, ale nie jest to naturalność i neutralność wedle 
przepisu audiofilskiego. Bez wyrównywania, cyzelowania, 
różnicowania. 

ATH-MSR7b grają żywo, swobodnie, 
podkreślając skraje pasma. 

Detaliczność wysokich tonów znamy już doskonale z różnych 
modeli AT, tutaj jest ona uproszczona, mniej wyrafinowana, ale 
wciąż sprawia więcej radości niż problemów. Błyszczące, ofen-
sywne, unikają jednak najostrzejszych cięć i przydzwonienia. 
Bas nie sięga tak głęboko jak u konkurentów, za to nadrabia ryt-
mem i dźwięcznością. ATH-MSR7b grają na luzie, rozrywkowo, 
bez ciężkości i wytrawności, która procentowałaby tylko przy 
dobrych nagraniach i w odbiorze wyrobionego słuchacza.  

Wyższej jakości źródła (wzmacniacze słuchawkowe) pozwo-
lą usłyszeć wyższą precyzję i przejrzystość, ale w przekroju 
wszystkich prób wydaje się, że słuchawki te nie po to zostały 
stworzone, aby szukać im „najlepszego” towarzystwa, lecz 
aby korzystać z nich w różnych sytuacjach, chociaż zawsze 
z kablem. W warunkach mobilnych, również dzięki swojej kon-
strukcji zamkniętej i dobremu trzymaniu się głowy, są wyborem 
„rozsądnym”.

Typ wokółuszne/zamknięte
Masa [g] 237
Impedancja [Ω] 36 
Czułość [dB] 101
Długość przewodu [m] 1,2
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WYKONANIE Nowa generacja Audio-
-Techniki z niewielkimi muszlami, ale – tradycyj-
nie dla firmy – precyzyjne wykonanie i atrakcyjna 
kolorystyka. Konstrukcja zamknięta.            

FUNKCJONALNOŚĆ Uniwersalne: 
do domu i na spacer, do sprzętu stacjonarnego 
i przenośnego. Złącze zbalansowane, w zestawie 
dwa (krótkie) kable i etui. Poduszki dość ciasne, ale 
dzięki temu pewnie leżą na głowie i tłumią hałasy 
z zewnątrz.  

BRZMIENIE Swobodne, rozrywkowe, 
z podkreślonymi skrajami pasma, zwłaszcza 
wysokimi tonami. Dobre efekty współpracy 
ze sprzętem mobilnym.


