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isa!em ju# zapewne, #e czasem o wyborze produktów do
recenzji decyduje przypadek. Czasem przeczytam
ciekawego newsa albo dyskusj$ na forum, innym razem

znajomy podrzuci mi co", co wed!ug niego mo#e mnie
zainteresowa%. Tym razem pomys! recenzji wzi&! si$ z emaila,
który dosta!em od polskiego dystrybutora japo'skiej firmy Final
Audio Design. Mówi&c szczerze o tej zas!u#onej japo'skiej marce
do tej pory tylko czyta!em, g!ównie na zagranicznych forach.
Marka istnieje na rynku ju# od 40 lat (!) i cho% w tym czasie
zajmowa!a si$ projektowaniem i produkcj& ró#nych elementów
audiofilskich systemów, równie# z wysokiej pó!ki, to dzi" zajmuje
si$ tylko jedn& „dzia!k&” - s!uchawkami. Co wi$cej, zajmuje si$
przede wszystkim s!uchawkami dokana!owymi.

Z FAD-ami na pierwszy ogie' posz!a p!yta Andreasa
Vollenweidera. Muzyka elektroniczna, z mnóstwem wszelakich
ciekawych efektów, niskim basem oraz momentami ogromn&,
nawet je"li sztuczn&, przestrzeni&. Z niejakim zdziwieniem
s!ucha!em, jak dobrze z prezentacj& w!a"nie owej przestrzeni radz&
sobie testowane s!uchawki – nie brzmia!o to wcale jak konstrukcja
zamkni$ta. To nie by!o wy!&cznie granie wewn&trz g!owy, ale
tak#e co" w rodzaju pó!kola przede mn&. W ten sposób ju# na
samym pocz&tku zdewaluowa! si$ mój podstawowy „zarzut”
wzgl$dem konstrukcji zamkni$tych. Za to jedna z cz$sto
wymienianych zalet tego typu s!uchawek, tj. mocny, nisko
schodz&cy, punktowy bas, zdecydowanie zaznacza! swoj&
obecno"% nie dominuj&c przekazu.

Ogólnym charakterem brzmienia Pandory wydawa!y si$
przypomina% nieco moje ukochane Audeze LCD-3. Z braku
lepszego okre"lenia mo#na go nazwa% ciemnym, ale podobnie jak
w przypadku ameryka'skich s!uchawek planarnych, tak i FAD-om
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Jak ju# kilkukrotnie przyznawa!em si$ w moich nielicznych
testach s!uchawek, jeszcze kilka lat temu s!uchawki le#a!y poza
„obszarem moich zainteresowa'”. Nie zmieni!y tego #adne
s!uchawki dynamiczne, które po#yczali mi uczynni koledzy wraz z
wysokiej klasy wzmacniaczami s!uchawkowymi. By!em ca!y czas
na NIE – zupe!nie inny sposób prezentacji muzyki (w porównaniu
do kolumn) w po!&czeniu z ci&g!ym uciskiem uszu by!y dla mnie
nie do przyj$cia. Do s!uchawek przekona!y mnie dopiero planarne
nauszniki HiFiMANa, a pó(niej tak#e Audeze. Nie ukrywam, #e i
elektrostaty Staxa sta!y si$ bliskie mojemu sercu. Kwestia ucisku
uszu nawet w przypadku wy#ej wymienionych s!uchawek
oczywi"cie pozostaje (tak, oczywi"cie wyst$puj& w tym zakresie
du#e ró#nice w zale#no"ci od konstrukcji konkretnych s!uchawek,
ale jaki" ucisk jest zawsze), ale ich sposób grania przekona! mnie
do siebie. Troch$ to trwa!o, ale w ko'cu zacz&!em si$ (cho% nadal
z oporami) przekonywa% tak#e do niektórych s!uchawek
dynamicznych – cho%by do HD800, cho% to specyficzne
nauszniki, które "wietnie graj& jedynie z nielicznymi, najwy#szej
klasy wzmacniaczami s!uchawkowymi, takimi jak np. Bakoon
HPA-21.

Gdy wi$c otrzyma!em maila od pani Agnieszki z Fonnexu z
pytaniem, czy by!bym zainteresowany testem s!uchawek Final
Audio Design zacz&!em od przejrzenia aktualnego portfolio tej
marki. Oferta ta dzi" to ca!y szereg modeli s!uchawek
dokana!owych, w tym najdro#szy model kosztuj&cy, szokuj&ce
(przynajmniej mnie) 12,5 tys. PLN. Trzeba by!o korzysta% i bra%
takie cudo do testu? Mo#e i tak, tyle #e nie mog$ si$ przekona% do
„dokana!ówek”. I owszem po kilku próbach wiem ju#, #e do
podró#y, czy do biegania tzw. „customy”, czyli s!uchawki
dokana!owe zako'czone wykonanymi (najlepiej) z silikonu
odlewami kana!ów s!uchowych ich u#ytkownika s& niezast&pione i
to zarówno pod wzgl$dem jako"ci brzmienia w g!o"nym
otoczeniu, jak i wygody u#ytkowania. Ale tylko i wy!&cznie
„customy”, bo ka#de inne s!uchawki, które wtyka!em sobie do
uszu ju# po kilku minutach irytowa!y mnie na tyle, #e psu!o to ca!&
przyjemno"% ze s!uchania muzyki, niezale#nie od tego, jak dobre
by by!y brzmieniowo. Dlatego w!a"nie nie poprosi!em o
kosztuj&cy kosmiczne, jak na s!uchawki, pieni&dze model Piano
Forte X, tylko o jedyny (w tym momencie) model „normalnych”
s!uchawek wokó!usznych o tajemniczej nazwie Pandora Hope VI.

nie mo#na by!o absolutnie zarzuci% braków w zakresie
detaliczno"ci, czy braku otwarto"ci d(wi$ku. Wra#enie takie
bierze si$ w du#ej mierze z doci&#enia i nasycenia "rednicy,
wspartej jeszcze wspomnian& solidn& podstaw& basow& – góra
pasma wydaje si$ wi$c, na pozór, nieco wycofana. Wystarczy!o
jednak#e, #e na playli"cie wyl&dowa!a p!yta tria Krzysztofa
Herdzina, z pi$knie nagranymi blachami perkusji, by doceni%
pe!n&, detaliczn&, d(wi$czn& prezentacj$ tak#e i wysokich tonów.
To czego nie uda!o mi si$ tu znale(% to jakichkolwiek "ladów
rozja"nienia d(wi$ku, #adnych wyostrze', czy ziarnisto"ci -
g!adko, d(wi$cznie, ale bez nachalno"ci, czy agresywno"ci.
S!uchawki zamkni$te, których mia!em do tej pory okazj$ s!ucha%
cz$sto obcinaj&, czy wyciszaj& przedwcze"nie wybrzmienia – nie
mówi$ o drastycznych przypadkach, a jedynie o fakcie, #e znaj&c
doskonale p!yt$ wiem np. #e uderzona blacha nie jest wyt!umiana,
#e wybrzmiewa w danym kawa!ku do ko'ca, a zdarza!o si$, #e nie
by!o to tak do ko'ca pokazane. FAD-ów ani razu nie przy!apa!em
na takich praktykach – wybrzmienia by!y zawsze d!ugie, pe!ne,
takie, jakie zna!em je z innych ods!uchów. Detaliczno"% góry
pasma by!a zdecydowanie dobra, ale zwa#ywszy na nieofensywny
charakter tej cz$"ci pasma szczegó!y by!y nieco mniej wyraziste
ni# np. w przypadku HD800, które z odpowiednim wzmacniaczem
zasypuj& wr$cz s!uchacza morzem detali. Warto jednak#e
wspomnie%, #e gdy w nagraniu pojawia! si$ wyró#niaj&cy si$
element – np. uderzenie w gong, czy trójk&t nawet w otoczeniu
orkiestry symfonicznej, wówczas nie by!o #adnego ukrywania go
w tle, a uderzenie d(wi$cza!o w uszach nie pozwalaj&c go
przeoczy%.

Gdzie" tam w tyle g!owy ci&gle tkwi!o jednak zdziwienie faktem,
#e Pandory tak dobrze potrafi!y pokaza% du#& scen$. Na playli"cie
wyl&dowa!a wi$c p!yta Watersa, tak lubiana przez audiofilów,
czyli Amused to Death. Oczywi"cie to ponownie sztucznie
wykreowana przestrze', ale nie da si$ ukry%, #e na kolumnach robi
ogromne wra#enie, a i na s!uchawkach zdarza mi si$ rozgl&da%
wokó! szukaj&c doko!a (róde! d(wi$ków. FAD-y i tym razem
spisa!y si$ bardzo dobrze lokuj&c wszystkie owe znane efekty we
w!a"ciwych miejscach wokó! g!owy. S!uchaj&c tej p!yty mog!em
w ko'cu tak#e zwróci% uwag$ na prezentacj$ g!osu. Waters to
mo#e niekoniecznie jaki" wybitny wokalista, ale ma
charakterystyczn& barw$ i faktur$ g!osu, co japo'skie s!uchawki
odda!y nadzwyczaj wiernie. Prowadzi!o to oczywi"cie do ods!uchu
kolejnych nagra' z dobrze mi znanymi wokalami. Ka#de z nich
potwierdza!o t$ pierwsz& obserwacj$ – wokale to szczególnie
mocna strona Pandor Hope VI. S!uchawki te oferuj& bowiem
delikatnie ciep!&, naturalnie i namacalnie brzmi&c& "rednic$. Jest
ona wysoce detaliczna, g!adka i bardzo dobrze ró#nicowana wi$c
jest w stanie odda% indywidualny charakter ka#dego g!osu. Pi$knie
pokazywa!y np. kontrast mi$dzy #ywym, d(wi$cznym
mezzosopranem koloraturowym Cecilii Bartoli i ciemnym,
g!$bokim sopranem Leontyny Price, aksamitnym g!osem Franka
Sinatry i chyba najs!ynniejsz& chryp& "wiata, Louisa Armstronga,
etc, etc. Wokale zwykle pokazywane by!y do"% blisko co dawa!o
wra#enie niezwykle intymnego kontaktu z wykonawcami. Przy
okazji Leontyny Price w Carmen nie omieszka!em ws!ucha% si$
bardzo uwa#nie w fragment z maszeruj&cymi w g!$bi sceny, za
solistami, "piewaj&cymi chórami. Oczywi"cie na s!uchawkach
skala zawsze jest jeszcze mniejsza ni# na kolumnach, ale chodzi!o
mi bardziej o kwesti$ proporcji – odleg!o"ci mi$dzy solistami na
pierwszym planie vs odleg!o"% chórów od solistów. I cho% skala
by!a zdecydowanie pomniejszona, to jednak proporcje by!y
w!a"ciwe, daj&ce wra#enie sporej odleg!o"ci mi$dzy pierwszym
planem a ty!em sceny.
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Cho% bo ja wiem, czy nazwa jest a# tak tajemnicza – mnie od razu
skojarzy!a si$ z Gwiezdnymi wojnami. Komu" jeszcze? Nie?
Oczywi"cie wiem, #e planeta Evoków to Endor (a nie Pandora) i
#e pojawi!a si$ ona w Return of the Jedi, a nie w New Hope, ale
skojarzenia mia!em takie a nie inne. A podkre"li!em, #e to by!
jedyny model s!uchawek wokó!usznych w danym momencie,
dlatego #e dzi" ju# dost$pny jest drugi, ta'szy – Pandora Hope IV.
Poniewa# nie mia!em okazji nigdy wcze"niej s!ucha% s!uchawek
FAD-a, wi$c poprosi!em o ich dostarczenie zastrzegaj&c, #e
dopiero po kilku dniach zdecyduj$, czy faktycznie b$d$ je
recenzowa!. Pani Agnieszka odwiedzi!a mnie osobi"cie wraz z
m$#em, Japo'czykiem z krwi i ko"ci, dzi$ki czemu mia!em okazj$
obejrze% równie# wi$kszo"% modeli s!uchawek dokana!owych (z
najdro#szymi w!&cznie). Koniec ko'ców dwie pary (z tych
zdecydowanie ta'szych) zosta!y ze mn& na kilka dni, #ebym móg!
ich w spokoju pos!ucha%. Nie jest to tematem testu, wi$c wspomn$
jedynie, #e i te do"% tanie modele mia!y elementy wspólne z
testowanymi Pandorami – muzykalny, wywa#ony sposób grania,
bez podbitych (co w przypadku s!uchawek przeno"nych si$ zdarza
wcale cz$sto) skrajów pasma. To s!uchawki dla melomanów,
którzy od cho%by w czasie joggingu chc& pos!ucha% ulubionej
muzyki.
Spotkanie da!o tak#e okazj$ rozmowy na temat s!uchawek i m.in.
kosmicznej ceny topowego modelu. Rzecz, jak si$ okazuje, przede
wszystkim w materiale, z którego wykonano obudowy tych#e
s!uchawek – miedzi chromowej. Nie do"%, #e materia! ten jest po
prostu bardzo drogi, to jeszcze nadzwyczaj trudny w obróbce.
Wed!ug producenta jej zalety s& jednak#e tak wielkie, #e warto
by!o zrobi% ten model dla osób, które ceni& sobie najwy#sz& jako"%
d(wi$ku. Inn& ciekawostk&, dotycz&c& trzech modeli Piano Forte
jest fakt, #e ich design inspirowany jest budow&… kolumn
tubowych. W!a"ciwie wi$c dlaczego ja, fan tub, nie wzi&!em ich
do ods!uchu/testu?! Hmm, wtykanie sobie tub do uszu... No, nie
wiem, mo#e kiedy"...

Ju# po przes!uchaniu pierwszej p!yty wiedzia!em, #e podejm$ si$
testu Pandor (Pandory?), bo te s!uchawki zagra!y naprawd$
ciekawie w pe!ni usprawiedliwiaj&c swoj&, wcale nie najni#sz&,
cen$. A skoro ju# o cenie, to trzeba stwierdzi%, #e w!a"ciwie nie
odbiega ona cho%by od tego, co za swoje topowe, zamkni$te
s!uchawki, model T5p, #yczy sobie Beyerdynamic – s!owem cena
jest jak najbardziej rynkowa. Japo'skie s!uchawki by% mo#e nie
wygra!yby konkursu pi$kno"ci, acz wykonano je bardzo porz&dnie
i solidnie, przyk!adaj&c spor& uwag$ do detali. To konstrukcja
zamkni$ta, w której zastosowano 50 mm przetworniki dynamiczne
oraz przetwornik z kotwic& zrównowa#on& (takie przetworniki
wykorzystuje si$ zwykle w s!uchawkach dokana!owych, a to
przecie# najwa#niejsza cz$"% dzisiejszej produkcji FAD-a). Nie
posiadam wystarczaj&cej wiedzy na temat oferty s!uchawek na
rynku by stwierdzi%, czy ktokolwiek inny wykorzystuje po!&czenie
takich dwóch przetworników w jednych s!uchawkach, czy te#
FAD jest jedynym producentem, który to robi. Na pewno nie jest
to powszechnie stosowane rozwi&zanie.

Cz$"% muszli oraz elementy mocuj&ce pa!&k do muszli wykonano
z metalu, a pozosta!& cz$"% z tworzywa ABS (kopolimer
akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy). Zdecydowanie przypad!
mi do gustu sposób regulacji rozstawu s!uchawek – z jednej strony
jest ona p!ynna (nie ma „z&bków”, s!uchawka p!ynnie przesuwa
si$ wzd!u# pa!&ka), z drugiej je"li ustawi si$ ju# w!a"ciwy rozstaw
muszli to nie ma obawy, #e si$ go przypadkowo zmieni.
Poduszeczki i pa!&k ob!o#ono przyjemn& w dotyku, czarn& skór& i
zapewne dlatego okaza!y si$ do"% wygodne. Mo#e nie jest to ten
sam poziom, co z HD800, ale naprawd$ niewiele s!uchawek
cho%by zbli#a si$ w tym zakresie do topowych Sennek. Niemniej z
Pandorami Hope VI, które, co trzeba zauwa#y%, s& stosunkowo
ci$#kimi s!uchawkami (acz daleko im do LCD-3) na uszach
mog!em spokojnie wysiedzie% par$ godzin, zanim zaczyna!y mi

Równie przekonuj&co jak wokale wypada!y wszelkie instrumenty
akustyczne. Pandory Hope VI skupiaj& si$ w pierwszym rz$dzie
na barwie i fakturze ka#dego z nich oddaj&c je w najdrobniejszych
szczegó!ach. Pi$knie cieniuj& kontrasty dynamiczne, mo#e nie
bardzo wyrazi"cie, ale jednak oddaj& wszystkie subtelno"ci,
drobniutkie elementy, które sk!adaj& si$ na pe!ny, realistyczny
obraz d(wi$ku granego przez ka#dy instrument. Im lepsze
nagranie tym !atwiej jest owe drobne elementy wychwyci%, ale
nigdy nie s& one podawane w nachalny sposób, zawsze s& jedynie
elementem uk!adanki. Ka#dy instrument jest tak#e otoczony
powietrzem, oddycha, ma trójwymiarowe, cho% mo#e nie
nadzwyczaj precyzyjnie okre"lone „body”. Niezale#nie od tego,
czy s& to skrzypce, gitara akustyczna, kontrabas, czy fortepian,
FAD-y ka#dy z tych instrumentów pokazuj& w swobodny,
niewymuszony sposób udowadniaj&c, #e tak samo dobrze radz&
sobie w ka#dej cz$"ci pasma. Co najwa#niejsze wszystko to sk!ada
si$ w spójn& ca!o"% – u#ycie dwóch przetworników w!a"ciwie nie
jest s!yszalne, a przynajmniej nie ma negatywnego wp!ywu na
spójno"% ca!ego pasma, bo zapewne pozytywny wp!yw wyst$puje,
inaczej producent nie zdecydowa!by si$ na takie po!&czenie. W
muzyce opieraj&cej si$ na niskich tonach, na rytmie – w rocku, czy
bluesie przydawa! si$ wspominany ju# punktowy, bardzo dobrze
kontrolowany, zwarty i spr$#ysty bas. Perkusja potrafi!a nie(le
kopn&%, a gitar$ basow& da!o si$ poczu% przy najni#szych,
najmocniejszych zej"ciach. Nie oby!o si$ bez ods!uchu kontrabasu,
które pokaza!y, #e i ró#nicowanie basu to mocna strona
testowanych s!uchawek – dobrze radzi!y sobie z oddaniem
bogactwa d(wi$ków wydobywanych z tego pot$#nego instrumentu
przez Raya Browna, czy Garci$-Fonsa. Wyra(nie jednak zaznacz$,
#e cho% bas by! mocny, punktowy to nigdy nie dominowa!
przekazu. Spore wra#enie robi!a te# dynamika. Nawet je"li ogólne
wra#enie z prezentacji tych s!uchawek by!o takie, #e to do"%
spokojne, wywa#one granie, to jednak skoki dynamiki oddawa!y
znakomicie, zarówno te w skali makro, jak i te w skali mikro.
Kawa! "wietnego grania!

Na jeden z weekendowych wyjazdów zabra!em Pandory Hope VI
wraz z przeno"nym odtwarzaczem HiFiMANa, modelem HM-802.
To ca!kiem spora maszyna, co mo#e nieco ogranicza jej
przeno"no"%, ale po pierwsze odtwarza g$ste pliki, w tym Flaki,
mo#na j& wi$c nazwa% urz&dzeniem audiofilskim, a po drugie gra
zaskakuj&co dobrze (zaskakuj&co dla mnie, cz!owieka, których
wielkich do"wiadcze' z DAP-ami nie ma i, by% mo#e w!a"nie w
zwi&zku z tym, nie ma te# wobec nich zbyt wygórowanych
oczekiwa'). Im d!u#ej s!ucha!em tego po!&czenia tym bardziej mi
si$ ono podoba!o. HiFiMAN gra! szczegó!owym, do"%
transparentnym d(wi$kiem o nieco ja"niejszym charakterze ni#
same FAD-y. Razem wi$c doskonale si$ uzupe!nia!y dostarczaj&c
energetyczne, detaliczne, ale i g!adkie, pe!nopasmowe i spójne
brzmienie. A poniewa# Pandory zapewniaj& ca!kiem niez!&
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przeszkadza%. A w moim przypadku to spore osi&gni$cie.

S!uchawki maj& bardzo nisk& impedancj$ (8 )), ale stosunkowo
wysok& skuteczno"% (105 dB), co sugerowa!o, #e b$d& do"% !atwe
do nap$dzenia, co potwierdzi!o si$ w praktyce. Oprócz
normalnych domowych sesji z fantastycznym Sugdenem
Masterclass HA-4, oraz duuuuuu#o ta'szym iFi iCanem, odby!em
tak#e kilka z przeno"nym grajkiem HiFiMANa HM-802 i ten
tak#e radzi! sobie z FAD-ami bez trudu, zaskakuj&c mnie klas&
brzmienia (nie mam specjalnych do"wiadcze' z przeno"nymi
grajkami, ale nie spodziewa!em si$, #e oferuj& a# tak dobry
d(wi$k). A poniewa# to konstrukcja zamkni$ta, pewnie siedz&ca
na g!owie (przynajmniej mojej) wi$c w zasadzie nic nie stoi na
przeszkodzie, by u#ywa% ich nie tylko stacjonarnie, ale i w ruchu
(no mo#e nie przy bieganiu).
Nawiasem mówi&c kilka rzeczy wskazuje, #e Japo'czycy traktuj&
je przede wszystkim jako s!uchawki przeno"ne (co dystrybutor
potwierdzi!). Po pierwsze kabel zako'czony jest ma!y jackiem, a
w zestawie nie by!o nawet przej"ciówki na du#ego jacka, a po
drugie wskazuje na to równie# d!ugo"% kabla, na oko 1,5 metrowa.
[Update z ostatniej chwili –od dystrybutora otrzyma!em
informacj$, #e nied!ugo, w kolejnych egzemplarzach tego modelu,
oba te elementy maj& si$ zmieni% – b$dzie i przej"ciówka i d!u#szy
kabel]. Pozosta!o mi zabra% si$ za ods!uchy, a poniewa# tak si$
z!o#y!o, #e w tym czasie mia!em w domu trzy "wietne Daki –
ci&gle jeszcze PerfectDACa Ardento, Veg$ Auralica i Mirusa
Resonessence Labs –s!u#y!y mi wi$c one na zmian$ jako (ród!a
wysokiej klasy.

Nagrania u#yte w te"cie (wybór)

Arne Domnerus, Jazz at the Pawnshop, Proprius/First
Impression Music 012-013, XRCD.
Leontyne Price, The complete collection of operatic recital
albums, RCA Red Seal, 88697940512, CD/FLAC.
Georges Bizet, Carmen, RCA Red Seal 74321 39495 2,
CD/FLAC.
Cecilia Bartoli, Opera Proibita, Decca 475 7029,
CD/FLAC.
Frank Sinatra, My Way, Universal Music Japan UICY-
94368, SHM-CD/FLAC.
Lee Ritenour, Rhythm sessions, Concord Records CRE
33709-02, CD/FLAC.
Isao Suzuki, Blow up, Three Blind Mice B000682FAE,
CD/FLAC.
Peter Gabriel, New blood, EMI Music Poland 10232262,
CD/FLAC.
Marek Dyjak, Publicznie, UBFC Cd0111, CD/FLAC.
Louis Armstrong & Duke Ellington, The Complete Session.
Deluxe Edition, Roulette Jazz 24547 2 2 (i 3), CD/FLAC.
Etta James, The Chess Box, Chess B00004TS85, CD/FLAC.
Andreas Vollenweider, Behind the Gardens, Kin Kou
B0009X75U6 , CD/FLAC.
Krzysztof Herdzin Trio, Almost after, Jazz Forum Records
020, CD/FLAC.
Gene Ammons, Boss Tenor, JVC JVCXR-0033,
XRCD/FLAC.
Roger Waters, Amused to Death, Sony Music 468761 2, CD.
The Ray Brown Trio, Summer Wind: Live at the Loa,
Concord Jazz CCD-4426, CD.
Renaud Garcia-Fons, Oriental bass, Enja B000005CD8,
CD/FLAC.

izolacj$ od otoczenia (w jedn& i drug& stron$) nadaj& si$ wi$c do
zabierania na takie wyjazdy. Mamy ze sob& d(wi$k wysokiej klasy
i nie zmuszamy otoczenia do s!uchania muzyki wraz z nami –
wygrywaj& wszyscy. Po tym do"wiadczeniu pozostaje mi doda%
kolejn& zalet$ do d!ugiej ju# przecie# listy – uniwersalno"%.
Pandory Hope VI sprawdz& si$ znakomicie jako s!uchawki
domowe, ale gdy przyjdzie nam gdzie" wyjecha%, to z dobrym,
przeno"nym (ród!em zagraj& tak, #e wcale nie b$dziemy za bardzo
t$skni% z domowym systemem.

Podsumowanie

Rozstanie ze s!uchawkami Final Audio Design by!o dla mnie
jednym z tych ci$#szych. Bo tak to bywa w #yciu recenzenta –
s!ucha si$ wielu ró#nych urz&dze', ich klasa to jedno, a to czy i na
ile przypadaj& do gustu to nie do ko'ca to samo. Tzn. to jak
najbardziej mo#e si$ pokrywa%, ale nie musi. Potrafi$ obiektywnie
okre"li% klas$ danego produktu, ale zdarza si$, #e niekoniecznie
chcia!bym z nim obcowa% na co dzie'. Pandory Hope VI, które
dzi$ki uprzejmo"ci dystrybutora mia!em do dyspozycji przez
!adnych kilka tygodni, podoba!y mi si$ niemal z ka#d& sesj& coraz
bardziej. Na pocz&tku móg! to by% efekt wygrzewania si$ tej pary
– nie wiem, ile godzin grania mia!y za sob&, ale pewnie niewiele.
Pó(niej jednak ka#da kolejna sesja, czy to z znakomitym
stacjonarnym wzmacniaczem Sugdena, czy z przeno"nym
HiFiMANem, by!a po prostu czyst& przyjemno"ci&, swego rodzaju
ukojeniem po zwykle sp$dzanych w po"piechu dniach. Te
s!uchawki maj& bowiem, podobnie jak moje ukochane Audeze
LCD-3, bardzo muzykalny i nieco ciemny charakter brzmienia. I
podobnie jak w przypadku ameryka'skich s!uchawek, to równie#
jest ich ogromna zaleta. G$sta g!adka "rednica uzupe!niona mocn&
(ale nie dominuj&c&) podstaw& basow& i detaliczn&, d(wi$czn& i
nigdy nie agresywn& gór& pasma znakomicie si$ uzupe!niaj&.
Muzyka akustyczna i wokalna, dzi$ki dopieszczonej "rednicy,
brzmi znakomicie, lekko kremowo powiedzia!bym. Ale gdy
przychodzi do rocka, czy innej muzyki wymagaj&cej mocnego,
rytmicznego, dobrze kontrolowanego basu to i w niej Pandory
Hope VI sprawdzaj& si$ bardzo dobrze. Gdyby nie do"% spora
waga, s!uchawki te, dzi$ki wysokiej skuteczno"ci, nadawa!yby si$
tak#e znakomicie do u#ytkowania mobilnego. Z przeno"nym
odtwarzaczem HiFiMANa stanowi!y bowiem rewelacyjny zestaw
– tyle tylko, #e i one sporo wa#& i HM-802 to ca!kiem poka(na
„ceg!a”. Chodzenie z takim zestawem jest wi$c do"%
problematyczne. Ale ju# zabranie go ze sob& na wakacje, czy
weekendowy wypad jak najbardziej wchodzi w gr$ i gwarantuje
wysok& jako"% d(wi$ku.
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Japo'skie wersje p!yt dost$pne na  

Nie jestem wielkim specjalist& od s!uchawek. Nie przes!ucha!em
setek modeli, a zaledwie kilkadziesi&t (znaczy raczej 30-40 ni# 80-
90). Jednak#e moje dotychczasowe do"wiadczenia sprawiaj&, #e
s!uchawki zamkni$te kojarz& mi si$ do"% dos!ownie z
„zamkni$tym”, czyli niezbyt przestrzennym d(wi$kiem. Na plus
takich konstrukcji trzeba zaliczy% fakt, i# d(wi$k jest „zamkni$ty”
mi$dzy lew& a praw& s!uchawk&, dzi$ki czemu mo#na pos!ucha%
muzyki samemu, a nie razem z wszystkimi osobami znajduj&cymi
si$ w promieniu kilku metrów. Z drugiej strony oznacza to
wspomniane wcze"niej ograniczenie przestrzeni. Przez ten w!a"nie
efekt ludzie przyzwyczajeni do s!uchania muzyki na dobrych
kolumnach cz$sto nie potrafi& zaakceptowa% zupe!nie innej
prezentacji s!uchawek. S!uchawki otwarte, dla odmiany, w!a"nie
dzi$ki swojej konstrukcji, najcz$"ciej rozszerzaj& scen$ poza
g!ow$, daj&c bardziej przekonuj&c& namiastk$ trójwymiarowej
prezentacji. Oczywi"cie konstrukcja zamkni$ta ma jeszcze jedn&
zalet$ - nic, a w ka#dym razie zdecydowanie mniej, nie ucieka na
zewn&trz, nie tracimy cz$"ci d(wi$ków jak w s!uchawkach
otwartych – takie s!uchawki s& wi$c zwykle bardziej analityczne,
cz$sto równie# dysponuj& lepszym, mocniejszym, bardziej
konturowym basem. Jak zwykle wi$c w audio rozwi&zanie to ma
swoje plusy i minusy, a #eby by!o ciekawiej to, co dla jednych jest
plusem dla innych b$dzie minusem i na odwrót – ot ca!e pi$kno
naszej audiofilskiej zabawy.

Final Audio Design Pandora Hope VI to obecnie topowy model
s!uchawek wokó!usznych tego zas!u#onego japo'skiego
producenta. To model tak#e do"% wyj&tkowy, bo zaledwie jeden z
dwóch modeli wokó!usznych obecnie produkowanych. To
konstrukcja zamkni$ta, wyposa#ona w dwa przetworniki na kana!.
Oprócz 50 mm przetwornika dynamicznego w ka#dej s!uchawce
umieszczono tak#e przetwornik z kotwic& zrównowa#on& –
poniek&d specjalno"% FAD-a wykorzystywan& zwykle w
s!uchawkach dokana!owych wysokiej klasy. S!uchawki wykonano
bardzo solidnie – cz$"% muszli, mocowanie muszli do pa!&ka i sam
pa!&k wykonano ze stali nierdzewnej, natomiast pozosta!e
elementy z twardego, wytrzyma!ego tworzywa ABS. Pa!&k i
poduszeczki s!uchawek obci&gni$to czarn&, mi$kk& i przyjemn& w
dotyku skór&. S!uchawki wyposa#ono w do"% krótki (1,5 m) kabel
zako'czony z jednej strony ma!y jackiem, z drugiej z dwoma
solidnymi, zamykanymi wtykami. Producent zapowiedzia!, i# do
nowszych egzemplarzy tych s!uchawek b$dzie dodawa! d!u#szy
kabel oraz przej"ciówk$ z ma!ego na du#ego jacka.
Ca!o"% otrzymujemy w efektownym, kartonowym, sze"ciok&tnym
pude!ku wy!o#onym od "rodka czym w rodzaju sztucznego
futerka. Wygl&da to bardzo oryginalnie i nawet je"li nie wszystkim
musi przypa"% do gustu to jednak wydaje si$ ca!kiem nie(le
zabezpiecza% s!uchawki w czasie transportu.

Dane techniczne (wg producenta)

Obudowa: stal nierdzewna, tworzywo ABS
Typ: nauszne, zamkni$te

Przetworniki: 50 mm przetwornik dynamiczny + przetwornik z
kotwic& zrównowa#on&
Czu!o"%: 105 dB/mW

Impedancja: 8 )
D!ugo"% przewodu: 1,5 m; zako'czony ma!ym jackiem

Waga: ok. 480 g

Dystrybucja w Polsce:

FONNEX

Ul. Kasztanowa 35
05-830 Nadarzyn | POLAND
tel: +48 22 739 92 78 | +48 666 38 11 90

info@fonnex.pl

www.fonnex.pl
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Odtwarzacz multiformatowy (BR, CD, SACD, DVD-A) Oppo BDP-83SE z lampow& modyfikacj&, w tym nowym stopniem
analogowym i oddzielnym, lampowym zasilaniem, modyfikowany przez Dana Wrighta
Wzmacniacz zintegrowany ArtAudio Symphony II z upgradem w postaci transformatorów wyj"ciowych z modelu Diavolo,
wykonanym przez Toma Willisa
Ko'cówka mocy Modwright KWA100SE
Przedwzmacniacz lampowy Modwright LS100
Przetwornik cyfrowo analogowy: TeddyDAC, oraz Hegel HD11
Konwerter USB: Berkeley Audio Design Alpha USB, Lampizator
Gramofon: TransFi Salvation z ramieniem TransFi T3PRO Tomahawk i wk!adkami AT33PTG (MC), Koetsu Black Gold Line
(MC), Goldring 2100 (MM)
Przedwzmacniacz gramofonowy: ESELabs Nibiru MC, iPhono MM/MC
Kolumny: Bastanis Matterhorn
Wzmacniacz s!uchawkowy: Schiit Lyr
S!uchawki: Audeze LCD3
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http://lampizator.eu/shop/viewitem.php?productid=145
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http://schiit.com/cart/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=3
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Interkonekty - LessLoss Anchorwave; Gabriel Gold Extreme mk2, Antipodes Komako
Przewód g!o"nikowy - LessLoss Anchorwave
Przewody zasilaj&ce - LessLoss DFPC Signature; Gigawatt LC-3
Kable cyfrowe: kabel USB AudioQuest Carbon, kable koaksjalne i BNC Audiomica Flint Consequence
Zasilanie: listwy pasywne: Gigawatt PF-2 MK2 i Furutech TP-609e; dedykowana linia od skrzynki kablem Gigawatt LC-Y;
gniazdka "cienne Gigawatt G-044 Schuko i Furutech FT-SWS-D (R)
Stolik: Rogo# Audio 4SB2N
Akcesoria antywibracyjne: platforma ROGOZ-AUDIO SMO40; platforma ROGOZ-AUDIO CPPB16; nó#ki antywibracyjne
ROGOZ AUDIO BW40MKII i Franc Accessories Ceramic Disc Slim Foot
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