
Audeze
Sine
Cena: 2500 zł

JBL
RefLect AwARe
Cena: 850 zł

PhiLiPS 
fideLio M2L
Cena: 650 zł

APPLe
eARPodS
Cena: 149 zł1 2 3 4

Podsumowanie 
wyników testu

Łącze: Lightning 
Funkcja headseta: tak 
Budowa: pałąkowe (nauszne) 
Rozmiar / składane: normalne / nie

Łącze: Lightning 
Funkcja headseta: tak 
Budowa: dokanałowe (koreczki) 
Rozmiar / składane: małe / –

Łącze: Lightning 
Funkcja headseta: nie 
Budowa: pałąkowe (nauszne) 
Rozmiar / składane: normalne / nie

Łącze: Lightning 
Funkcja headseta: tak 
Budowa: dokanałowe (koreczki) 
Rozmiar / składane: małe / –

Jak dobrze brzmią słuchawki? 68% Brzmienie na najwyższym 
poziomie, niezbyt głośne

4,79 Brzmienie trochę zmęczone, 
poza tym dobre

4,58 Sprężyste i wyważone 4,91 Wyważone, trochę miękkie 4,57

Test akustyczny 50% bardzo precyzyjne i wyważone, 
mocne i czyste basy, prawie bez 
przekłamań

5,20 ciepłe brzmienie z przytłumio - 
nymi tonami wysokimi, mocny 
bas, noise cancelling trochę szumi

4,60 bardzo czyste, trochę chłodne 
brzmienie, głębokie i suche basy

5,00 tony wysokie czyste, ale nie tak 
subtelne jak w Audeze, basy dobre, 
tony średnie czyste, wyważone

4,50

Wierność dźwięku (dokładność charakterystyki 
częstotliwościowej)

12% niska (51,7%) 3,17 trochę niska (63,9%) 4,39 trochę niska (60,0%) 4,00 trochę niska (61,7%) 4,17

Maksymalna głośność bez zniekształceń / 
głośność przy napięciu wejściowym 150 mV / 
napięcie wejściowe niezbędne dla 90 dB (A) / 
współczynnik zniekształceń przy 90 dB (A) 

6% 92 dB / niemierzalne /  
niemierzalne / 0,058%

4,61 94 dB / niemierzalne /  
niemierzalne / 0,099%

4,75 105 dB / niemierzalne /  
niemierzalne / 0,044%

5,93 107 dB / niemierzalne /  
niemierzalne / 0,048%

5,93

Jak dobrze słuchawki współpracują  
ze smartfonem?

10% Z funkcją headseta 5,70 Z funkcją headseta 5,70 Brak funkcji headseta 3,90 Z funkcją headseta 5,70

Mikrofon do rozmów telefonicznych z przyciskiem 
przyjęcia połączenia / regulacja głośności

7% tak / tak 6,00 tak / tak 6,00 nie / tak 3,00 tak / tak 6,00

Wartość przyłączeniowa (impedancja) / 
głośność słuchawek na przeciętnym wyjściu

3% – / normalna 5,00 – / normalna 5,00 – / głośno 6,00 – / normalna 5,00

Jak dobrze słuchawki nadają się  
do zastosowań mobilnych?

10% Trochę ciężkie 4,51 Małe, dobre trzymanie 5,57 Kompaktowe, stosunkowo lekkie 5,25 Małe, leżą w uchu trochę luźno 5,42

Waga / pozycja w stosunku do ucha i typ 3% 362 g / pałąkowe (nauszne) 2,61 30 g / douszne (koreczki) 6,00 192 g / pałąkowe (nauszne) 5,33 13 g / douszne (koreczki) 6,00
Długość kabla / przedłużacz w komplecie 3% 120 cm / brak 4,71 120 cm / brak 4,71 120 cm / brak 4,71 120 cm / brak 4,71
Obciążenie hałasem w odległości 1 metra przy 
głośności słuchania 80 dB (A) / 90 dB (A) 

4% bardzo cicho (0,081 sona) / 
cicho (0,254 sona)

5,79 bardzo cicho (0,072 sona) / 
bardzo cicho (0,131 sona)

5,90 bardzo cicho (0,067 sona) / 
cicho (0,59 sona)

5,59 bardzo cicho (0,148 sona) / 
cicho (0,44 sona)

5,53

Jak wygodne są słuchawki? 10% Dobrze pasują 4,77 Dobrze pasują, również przy 
uprawianiu sportu

4,93 Pałąk trochę uciska 4,64 Dobrze pasują 4,86

Komfort noszenia / przydatność podczas 
uprawiania sportu

8% komfortowe / ograniczona 4,46 komfortowe / wysoka 5,16 trochę niewygodne / 
ograniczona

4,30 wygodne / wysoka 5,32

Inne wyściółki w komplecie 2% niekonieczne 6,00 do trzech rozmiarów 4,00 niekonieczne 6,00 brak 3,00
akcesoria w komplecie 2% Dobry asortyment adapterów 6,00 Tylko najpotrzebniejsze rzeczy 3,50 Tylko najpotrzebniejsze rzeczy 3,50 Brak 1,00
Adaptery w komplecie 1% jack 3,5 mm na jack 5,3 mm 6,00 brak 1,00 brak 1,00 brak 1,00
Torba w komplecie 1% jest, woreczek z tkaniny 6,00 jest, woreczek z tworzywa 

sztucznego
6,00 jest, woreczek z mikrofazy 6,00 brak 1,00

Inne akcesoria kabel przyłączeniowy bez headseta uchwyty dla lepszego trzymania brak brak
Punkty dodatnie i ujemne noise-cancelling +0,05

 Jakość 100% bardzo dobra 4,88 bardzo dobra 4,85 bardzo dobra 4,79 bardzo dobra 4,73
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