
z kablem
Pałąkowe

bezPrzewodowe
Pałąkowe

Podsumowanie 
wyników testu

Focal
Listen
Cena: 590 zł

Sennheiser
HD471G
Cena: 390 zł

Bowers & Wilkins
P3 Series 2
Cena: 700 zł

Beyerdynamic
DTX 350 m
Cena: 200 zł

Urbanears
Plattan 2
Cena: 200 zł

Beats By Dr. Dre
Beats EP
Cena: 330 zł

Philips
SHX50
Cena: 320 zł

Philips
SHL4805 Flite
Cena: 160 zł

Sennheiser
HD 200 Pro
Cena: 300 zł

Sony
MDR-ZX310
Cena: 90 zł

Jak dobrze brzmią słuchawki? Focal Listen mogą pochwalić 
się bardzo precyzyjnym 
i mocnym brzmieniem z głębo-
kimi i sprężystymi basami

4,98 Brzmienie słuchawek 
Sennheiser jest przyjemne, 
ale trochę mało szczegółowe. 
Głosy sprawiają wrażenie 
lekko przytłumionych 
i przebarwionych

4,52 Niezbyt udana próba: 
w porównaniu z poprzedni-
kiem brzmienie jest nieco 
mniej szczegółowe, ale ma za 
to dość natarczywe basy

4,57 Brzmienie smukłych 
DTX 350 m jest w sumie 
czyste i tylko minimalnie 
przebarwione. Całości 
dopełniają mocne basy 
i piękne tony wysokie

4,67 Za tę cenę nowe Plattan 2 są 
absolutnie w porządku: u dołu 
lekko dudniące, z bardzo 
bezpośrednimi i dominującymi 
tonami wysokimi

4,72 Niedrogie jak na Beats EP 
w teście niczym się nie 
wyróżniły: brzmienie jest 
wyważone i tylko trochę zbyt 
miękkie

4,52 LED-y na muszlach są czymś 
nowym, ale brzmienie jest 
tylko przeciętne: w sumie 
głuche i mało zniuansowane

4,67 Flite to okazja cenowa. 
Słuchawki mają ciepłe 
brzmienie z trochę zbyt 
cichymi tonami wysokimi. 
Poza tym jest wyważone

4,55 Nowe Sennheiser brzmią 
właściwie dobrze, tylko basy 
nie są specjalnie głębokie, 
a tony wysokie mogłyby być 
żywsze

4,52 Sony brzmią wprawdzie nieco 
mrukliwie, a tony wysokie są 
trochę zbyt ciche, jednak 
trzeba wziąć pod uwagę, że te 
słuchawki pałąkowe kosztują 
tylko 90 złotych

3,99

Jak dobrze słuchawki współpracują ze smartfonem? Mają mikrofon, ale brak 
regulacji głośności

4,27 Bardzo dobrze, mają mikrofon 
i regulację głośności

5,79 Bardzo dobrze, mają mikrofon 
i regulację głośności

5,71 Mikrofon, ale brak regulacji 
głośności

4,19 Mikrofon, ale brak regulacji 
głośności

4,36 Bardzo dobrze: mikrofon 
i regulacja głośności

5,81 Mikrofon, ale brak regulacji 
głośności

4,23 Mikrofon, ale brak regulacji 
głośności

3,60 Brak mikrofonu, ale 
ponaddwumetrowy kabel

1,50 Mikrofon, ale brak regulacji 
głośności

3,52

Jak dobrze słuchawki sprawdzają się w zastosowaniach mobilnych? Z wagą 305 gramów są 
w użytkowaniu mobilnym dość 
ciężkie

4,88 Słuchawki są duże, ale z wagą 
195 gramów ich noszenie jest 
jeszcze komfortowe

5,19 Ważą tylko 133 gramy, kabel 
jest trochę krótki (115 cm)

4,96 Małe, 136 gramów wagi 
i wystarczająco długi kabel

5,50 Bardzo elastyczne Plattan 
ważą zaledwie 129 gramów

5,48 Beats ważą 203 gramy 4,98 SHX50 ważą 263 gramy – to 
jeszcze dobry wynik

4,72 Z wagą 128 gramów słuchawki 
Philips są ekstremalnie lekkie

5,05 Z wagą 203 gramy duże 
Sennheiser są stosunkowo 
lekkie

5,12 135 gramów – jedne 
z lżejszych słuchawek w teście

5,38

Jak wygodne są słuchawki? Pasują dobrze, ale na dłuższą 
metę mogą trochę uciskać

5,04 Trochę tanie materiały,  
ale dobrze leżą na uszach

5,04 Tak samo jak poprzednik 
bardzo dobrze leżą na uszach

4,82 DTX 350 m na dłuższą metę 
są dość całkiem wygodne

4,99 Ze względu na niewielką wagę 
całkiem dobrze leżą na głowie

4,88 EP ściśle przylegają do uszu 4,60 Pomimo swoich rozmiarów 
słuchawki Philips dobrze leżą

5,04 Są tak lekkie, że na głowie są 
niemal niewyczuwalne

4,85 Komfort noszenia jest dobry 
nawet na dłuższą metę

4,75 Bardzo dobrze leżą – nawet 
przy dłuższym słuchaniu

5,38

Jakie akcesoria są w komplecie? Pokrowiec 3,50 Woreczek z tkaniny 3,50 Sztywny futerał 3,50 Woreczek do transportu 3,50 Brak akcesoriów 1,00 Woreczek z tkaniny 3,50 Brak akcesoriów, za to 
załączane efekty świetlne

1,00 Brak akcesoriów 1,00 Adapter 6,3 mm dla wieży hi-fi 3,50 Brak akcesoriów 1,00

 Jakość bardzo dobra 4,88 bardzo dobra 4,75 bardzo dobra 4,73 bardzo dobra 4,71 bardzo dobra 4,70 bardzo dobra 4,68 bardzo dobra 4,59 dobra 4,46 dobra 4,28 dobra 4,16
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Podsumowanie 
wyników testu

Magnat
LZR 588 BT
Cena: 420 zł

Audio-Technika
ATH-SR5BT
Cena: 700 zł

JBL
E55BT
Cena: 520 zł

Sony
MDR-ZX330BT
Cena: 350 zł

Beats
Solo3 Wireless
Cena: 900 zł

1More
MK 802
Cena: 500 zł

Sennheiser
Urbanite XL Wireless
Cena: 1080 zł

Plantronics
BackBeat Sense
Cena: 520 zł

Jabra
Move Wireless
Cena: 330 zł

Skullcandy
Crusher Wireless
Cena: 660 zł

Jak dobrze brzmią słuchawki? Magnat LZR 588 generują 
bardzo mocne basy oraz 
pięknie szczegółowe tony 
średnie i wysokie – za tę cenę 
super

4,81 Zdumiewające, co te małe 
słuchawki pałąkowe wyciskają 
z tonów niskich. Natomiast 
góra jest nieco zbyt ostra

4,52 JBL punktują mocnymi 
basami, które trochę 
przyćmiewają tony średnie. 
Głosy są czyste

4,68 Bez nerwowości i porządnie: 
Sony MDR-ZX330BT wiele 
rzeczy robią dobrze. Niestety, 
tony wysokie są trochę zbyt 
ostre

4,63 Beats w zestawieniu z Solo2 
niewiele zmieniły się pod 
względem brzmienia: jest 
ciepłe z nieprzebarwionymi 
głosami

4,61 Brzmienie jest jeszcze 
w porządku. Bas można 
regulować w trzech poziomach. 
Redakcja rekomenduje średnie 
ustawienie przełącznika

4,38 Potężne Sennheiser podobają 
się za czyste i szczegółowe 
brzmienie, głosy są trochę 
chłodne i wstrzemięźliwe

4,57 Pomimo smukłej obudowy 
Sense mają przekonujący 
zakres tonów niskich, ale brak 
im trochę transparentności

4,38 Brzmienie Jabra Move 
Wireless jest przyjemne 
i nienatarczywe, ale głosy są 
trochę przebarwione

4,44 Przy uderzeniu w pałąk dudni 
w uszach. Basy dobitne 
(w zależności od ustawienia 
regulatora), tony wysokie 
trochę zbyt ostre

3,60

Jak dobrze słuchawki współpracują ze smartfonem? Bardzo dobrze, mają mikrofon 
i regulację głośności

5,78 Bardzo dobrze, mają mikrofon 
i regulację głośności

5,05 Bardzo dobrze, mają mikrofon 
i regulację głośności

5,08 Dobrze – mikrofon i regulacja głoś- 
ności, brak łącza przewodowego

4,93 Bardzo dobrze, mają mikrofon 
i regulację głośności

4,80 Bardzo dobrze, mają mikrofon 
i regulację głośności

5,79 Bardzo dobrze, mają mikrofon 
i regulację głośności

5,06 Bardzo dobrze, mają mikrofon 
i regulację głośności

5,15 Bardzo dobrze, dzięki mikrofo-
nowi i regulacji głośności

5,25 Bardzo dobrze, dzięki mikrofo-
nowi i regulacji głośności

5,41

Jak dobrze słuchawki sprawdzają się w zastosowaniach mobilnych? 236 gramów i 20 godzin pracy 
na akumulatorze – to się 
podoba

4,92 Top, 182 gramy i prawie  
50 godzin muzyki

5,76 Dobrze – 226 gramów, ale też 
prawie 34 godzin muzyki

4,96 Super, 142 gramy i moc  
na 40 godzin muzyki

5,62 Dobrze – waga 192 gramy,  
34 godziny odtwarzania

5,26 244 gramy i czas pracy na 
akumulatorze niecałe  
25,5 godziny

5,15 Akumulator wytrzymuje  
24 godziny, z wagą  
308 gramów są dość ciężkie

4,48 143 gramy wagi i około  
18,5 godziny pracy  
na akumulatorze

5,22 Tylko 7,5 godziny muzyki, 
z wagą 163 gramy są lekkie

4,81 292 gramy wagi, ale za to 
prąd na prawie 57 godzin 
grania

5,08

Jak wygodne są słuchawki? Magnat pasują dobrze, ale nie 
nadają się do uprawiania sportu

5,04 Siedzą trochę luźno i dlatego 
łatwo się ześlizgują

4,78 JBL E55BT bardzo przyjemnie 
leżą na głowie

5,08 ZX330BT dość mocno 
przylegają do uszu

4,80 Wygodne, pałąk od góry lekko 
uciska głowę

4,71 1More przyjemnie przylegają 
do uszu

4,85 Pasowanie jest wygodne, 
nawet przy dłuższym słuchaniu

4,88 Bardzo wygodne, ale trochę 
luźne

5,15 Pomimo cienkich poduszek 
jeszcze wygodne

4,68 Przy dłuższym słuchaniu 
trochę niewygodne

4,56

Jakie akcesoria są w komplecie? Kabel do słuchawek,  
skórzany woreczek

6,00 Kabel do słuchawek,  
woreczek z syntetycznej skóry

6,00 Pudełko do transportu 3,50 Pudełko do transportu 3,50 Kabel do słuchawek, torebka 6,00 Kabel do słuchawek,  
woreczek z tkaniny

6,00 Kabel do słuchawek,  
torba z tkaniny

6,00 Kabel do słuchawek,  
torba z tkaniny

6,00 Kabel do słuchawek 3,50 Kabel do słuchawek,  
woreczek do transportu

6,00

 Jakość bardzo dobra 4,96 bardzo dobra 4,85 bardzo dobra 4,76 bardzo dobra 4,75 bardzo dobra 4,73 bardzo dobra 4,68 bardzo dobra 4,67 bardzo dobra 4,65 bardzo dobra 4,51 dobra 4,07
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douszne

bezPrzewodowe
douszne

Podsumowanie 
wyników testu

Bang & Olufsen
Beoplay H3 ANC
Cena: 1100 zł

Plantronics
BackBeat Pro 2
Cena: 1100 zł

Bose
QuietComfort 35
Cena: 1700 zł

Sony
MDR-1000X
Cena: 1800 zł

Sennheiser
PXC 550
Cena: 1800 zł

Teufel
Mute BT
Cena: 850 zł

Bose
QuietControl 30
Cena: 1300 zł

AKG
N60 NC
Cena: 880 zł

Teufel
Mute
Cena: 550 zł

Libratone
Q Adapt On-Ear
Cena: 950 zł

Jak dobrze brzmią słuchawki? Brzmienie kablowych H3 ANC 
jest wyważone z czystymi 
głosami i basami. Te może nie 
są bardzo głębokie, ale za to 
bardzo mocne

4,92 Plantronics sprawiają wrażenie 
trochę tanich, ale brzmienie 
jest wyważone i ma głębokie 
basy – przy wyłączonym 
noise-cancellingu jest lepsze

4,83 W porównaniu z poprzednikiem 
QC 25 aktualny model brzmi 
bardziej świeżo i transparent-
nie. Noise-cancelling jest na 
najwyższym poziomie

4,84 Flagowe słuchawki Sony 
brzmią znakomicie i mają 
dobry noise-cancelling, który 
w razie potrzeby można 
szybko wyłączyć

4,91 PXC 550 przekonują 
zniuansowanym i bardzo 
czystym brzmieniem, 
praktycznie bez przebarwień

4,77 Mute BT mają czystą górę i są 
w sumie dobrze wyważone. 
Basy są dobre, ale nie sięgają 
specjalnie głęboko

4,80 QC30 eksponuje wiele detali 
w muzyce. Brzmienie jest 
w sumie ciepłe, basy są dość 
czyste i dobrze dozowane

4,81 Kablowe N60 NC mają wywa- 
żone brzmienie i nie przesadzają 
ani z basami, ani z tonami 
wysokimi. To przy dłuższym 
użytkownaniu bardzo przyjemne 

4,56 Teufel odtwarzają głosy ciepło 
i trochę wstrzemięźliwie, poza 
tym brzmienie jest wyważone 
i przyjemne

4,92 Libratone mają jak na swój 
rozmiar bardzo mocne 
brzmienie i trochę ostre głosy, 
poza tym są wyważone. 
Niespecjalnie głośne

4,35

Jak dobrze słuchawki współpracują ze smartfonem? Super: mikrofon i regulacja 
głośności

5,90 Super: mikrofon i regulacja 
głośności

5,74 Mikrofon i regulacja głośności 5,37 Mikforon i regulacja 
głośności, ale są trochę ciche

4,80 Mikrofon i regulacja 
głośności, ale są trochę ciche

4,80 Mikrofon i regulacja 
głośności, ale są trochę ciche.

4,80 Super: mikrofon i regulacja 
głośności

5,45 Super: mikrofon i regulacja 
głośności

5,43 Bez mikrofonu albo regulacji 
głośności, z kablem

2,15 Mikrofon i regulacja 
głośności, ale są trochę ciche

4,80

Jak dobrze słuchawki sprawdzają się w zastosowaniach mobilnych? Akumulator i technologia NC 
powodują wagę aż 2 gramów

5,36 294 gramy i energia na ponad  
25 godzin muzyki – to się podoba

4,91 Ważą aż 310 gramów, ale są 
składane i grają przez 30 godzin

5,04 278 gramów, składane i akumu- 
lator wytrzymuje 18,5 godziny

4,61 230 gramów i moc na prawie 
26 godzin muzyki

5,26 Aż 259 gramów i 28 godzin 
pracy na akumulatorze

5,31 Ważą 63 gramy i mają prawie  
11 godzin pracy na akumulatorze

5,10 Jak na model pałąkowy są bardzo 
lekkie (177 gramy), grają 14 godzin

5,22 Z wagą 253 gramy nie są 
lekkie, 32 godziny czasu pracy

5,08 Ważą 212 gramów i grają 
przez 12,5 godziny

4,79

Jak wygodne są słuchawki? Stylowe koreczki w uszach 
prawie nie przeszkadzają

4,94 Przyjemne nawet przy 
słuchaniu przez dłuższy czas

5,04 QC 35 noszą się super,  
ale rozgrzewają uszy

4,78 MDR-1000X bardzo 
przyjemnie leżą na uszach

5,28 PXC 550 pasują dobrze,  
ale w uszy jest ciepło

5,04 Mocno przylegają, ale mają 
dobre poduszki

4,78 Pałąk na kark i koreczki noszą 
się super

5,26 Dobrze leżą, nie uciskając – przy-
jemne nawet przy długim słuchaniu

5,04 Noszenie słuchawek Teufel 
jest bardzo przyjemne – super

5,04 Lekko punktowy ucisk  
na uszach

4,45

Jakie akcesoria są w komplecie? Torba 3,50 Kabel słuchawkowy,  
torba z tkaniny

6,00 Kabel słuchawkowy,  
sztywny futerał

6,00 Kabel słuchawkowy,  
woreczek z tkaniny

6,00 Kabel słuchawkowy,  
sztywny futerał

6,00 Szytywny futerał, kabel do 
ładowania USB, adapter lotniczy

6,00 Sztywny futerał 3,50 Woreczek z tkaniny 3,50 Sztywny futerał 3,50 Etui do transportu 6,00

 Jakość bardzo dobra 5,14 bardzo dobra 5,07 bardzo dobra 5,03 bardzo dobra 5,03 bardzo dobra 4,97 bardzo dobra 4,97 bardzo dobra 4,92 bardzo dobra 4,84 bardzo dobra 4,74 bardzo dobra 4,58
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Podsumowanie 
wyników testu

Bose
Soundsport Wireless
Cena: 800 zł

NuForce
BE6i
Cena: 540 zł

Beats
Powerbeats 3 Wireless
Cena: 650 zł

Teufel
Move BT
Cena: 500 zł

Beyerdynamic
Byron BT
Cena: 350 zł

JBL / Under Armour
Sport Wireless HR
Cena: 800 zł

Beats By Dr. Dre
Beats X
Cena: 600 zł

Jabra
Halo Fusion
Cena: 170 zł

JBL
Reflect Contour
Cena: 420 zł

Anker
Soundbuds Sport NB10
Cena: 170 zł

Jak dobrze brzmią słuchawki? Bose ze smartfonem są trochę 
ciche i brzmią miękko, ale 
szczegółowo. Na dłuższą metę 
dźwięk jest przyjemny

4,71 NuForce BE6i brzmią w pierw- 
szej chwili bardzo niespektaku- 
larnie. Kto jednak dokładnie się 
wsłucha, ten doceni czyste 
i szczegółowe brzmienie

4,80 Mocne, ale nie przeciągnięte: 
brzmienie nowych sportowych 
Beatsów jest szczegółowe 
z głębokimi basami

4,51 Słuchawki Teufel pokazały 
w teście dobre basy, ale głosy 
są trochę przytłumione. Są 
wystarczająco głośne nawet 
z cichymi smartfonami

4,56 Góra w słuchawkach Byron 
jest bardzo dobra, jednak na 
samym dole brakuje im trochę 
ciśnienia. Poza tym brzmienie 
wyważone

4,60 Douszne słuchawki brzmią 
trochę głucho i przez to 
motywują do zwiększenia 
wysiłku. Basy są czyste,  
głosy OK. Mają pulsometr

4,40 Małe Beats X mają ciepłe 
i wyważone brzmienie 
z niezafałszowanymi głosami, 
mogłoby tylko mieć trochę 
więcej szczegółów

4,44 Halo Fusion z opaską na kark 
mają wyważone brzmienie, ale 
są trochę ciche; w tle słychać 
lekkie szumy

4,36 Sportowe słuchawki douszne mają 
trochę zmęczone i płaskie 
brzmienie. Oprócz tego tony niskie 
są trochę zbyt ciche. Dużym plusem 
jest odbijający światło kabel

4,14 Brzmienie budżetowych 
słuchawek dousznych mogłoby 
być znacznie lepsze: Anker 
brzmią dość jasno i trochę 
nieprecyzyjnie

4,11

Jak dobrze słuchawki współpracują ze smartfonem? Bardzo dobrze – dzięki 
mikrofonowi i regulacji głośności

5,40 Mają mikrofon i regulację 
głośności, ale są trochę ciche 

4,80 Bardzo dobrze – dzięki 
mikrofonowi i regulacji głośności

5,33 Mają mikrofon i regulację 
głośności, ale są trochę ciche

4,80 Mają mikrofon i regulację 
głośności, ale są trochę ciche 

4,80 Bardzo dobrze – dzięki 
mikrofonowi i regulacji głośności

5,34 Mają mikrofon i regulację 
głośności, ale są trochę ciche

4,80 Bardzo dobrze – dzięki 
mikrofonowi i regulacji głośności

4,88 Bardzo dobrze – dzięki 
mikrofonowi i regulacji głośności

5,18 Bardzo dobrze – dzięki 
mikrofonowi i regulacji głośności

5,10

Jak dobrze słuchawki sprawdzają się w zastosowaniach mobilnych? Ważące 23 gramy Bose wytrzymują 
prawie 7 godzin odtwarzania

4,69 W teście osiągnęły ponad  
7 godzin, ważą 17 gramów

4,63 Na najwyższym poziomie – ponad 
11,5 godziny muzyki, 26 gramów

5,15 Prawie 9,5 godziny muzyki 
przy wadze 16 gramów

5,02 Około 7,5 godziny grają 
ważące 12 gramów Byron BT

4,93 Muzyka zamilkła po około  
5 godzinach; 22 gramy

4,83 Beat X z wagą 20 gramów 
grają przez prawie 8 godzin

4,96 Niecałe 6,5 godziny przy 
wadze 20 gramów

4,81 Ważącym 18 gramów JBL siły 
wystarcza na 8,5 godziny muzyki

5,00 W teście osiągnęły około 
5 godzin, 20 gramów

4,73

Jak wygodne są słuchawki? Bose pomimo dużej obudowy 
dobrze leżą w uchu

4,88 Obudowy są długie, dlatego 
słuchawki nie leżą zbyt dobrze

4,88 Bardzo wygodne nawet przy 
dłuższym słuchaniu

4,96 Dobrze siedzą, ale przy 
małych uszach mogą uciskać 

5,06 Bardzo małe i bardzo wygodnie 
leżą w uchu – niemal nieodczuwalne

4,83 Dzięki systemowi Twist-Lock 
pewnie siedzą w uchu

5,16 Elastyczna opaska na kark, bardzo 
małe koreczki – to się podoba

5,08 Bardzo wygodne w uchu  
i na karku

5,33 Słuchawki douszne sztywno siedzą 
w uchu i dobrze się trzymają

4,96 Opaska na kark i koreczki leżą 
dobrze i pewnie

4,96

Jakie akcesoria są w komplecie? Torebka z tkaniny 3,50 Sztywny futerał 3,50 Torebka gumowa 3,50 Etui transportowe 3,50 Torba ze sztucznej skóry 3,50 Torba gumowa 3,50 Gumowy futerał 3,50 Tylko kabel do ładowania USB 1,00 Tylko kabel do ładowania USB 1,00 Woreczek z siatki 3,50

 Jakość bardzo dobra 4,77 bardzo dobra 4,76 bardzo dobra 4,68 bardzo dobra 4,66 bardzo dobra 4,65 bardzo dobra 4,64 bardzo dobra 4,57 dobra 4,49 dobra 4,35 dobra 4,34
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Podsumowanie 
wyników testu

Beyerdynamic
Xelento Remote
Cena: 4000 zł

AKG
N40
Cena: 1800 zł

Beyerdynamic
iDX 160 iE
Cena: 420 zł

Teufel
Move Pro
Cena: 500 zł

1More
C1002
Cena: 300 zł

JBL
Grip 200
Cena: 100 zł

Panasonic
RP-HJE125
Cena: 35 zł

iProtect
IP-80130
Cena: 40 zł

Amazon
Basics Premium
Cena: 75 zł

Langsdom
JM26
Cena: 25 zł

Jak dobrze brzmią słuchawki? Brzmienie Xelento jest 
nienatarczywe i dobre: mocne 
nawet przy niskiej głośności, 
z głębokim dołem i bardzo 
czystą górą

4,95 W AKG podoba się 
szczegółowe brzmienie, basy 
podbudowują krystalicznie 
czyste tony wysokie. Kabel jest 
wymienny

5,06 Beyerdynamic wykazały się 
w teście ciepłym, ale też 
trochę głuchym brzmieniem. 
Pomimo to niektóre szczegóły 
były słyszalne

4,84 Typowe dla słuchawk Teufel: 
Move Pro są głośne i mają 
mocne brzmienie w zakresie 
tonów niskich. Tylko tony 
średnie są trochę zbyt ciche

4,79 W C1002 basy dochodzą do 
głosu dopiero przy wyższej 
głośności. Tony średnie brzmią 
dobrze, a góra jest nieco 
sycząca 

4,24 W zależności od tego, jak dobrze 
dopasowane są Grip 200 basów 
jest więcej albo mniej. Tony 
średnie są trochę zbyt ciche, 
a głosy trochę stłumione

4,34 Dobry dźwięk nie musi być 
drogi: douszne Panasonic 
RP-HJ120 oferują porządne 
brzmienie za niewielkie 
pieniądze

4,29 iProtect wyglądają wprawdzie 
jak Apple EarPods, ale brzmią 
znacznie gorzej. Nawet  
40 złotych to za dużo

2,48 Po kilku dobrych doświadcze-  
niach z produktami Amazon 
Basics pora na rozczarowanie: 
słuchawki douszne irytują 
jasnym, syczącym brzmieniem

2,55 Oj! Ból uszu powoduje nie 
tylko kanciasta obudowa, 
również metaliczne brzmienie 
jest trudne do wytrzymania

1,90

Jak dobrze słuchawki współpracują ze smartfonem? Bardzo dobrze, z mikrofonem 
i regulacją głośności

5,93 Z mikrofonem i regulacją 
głośności, niezbyt głośne

5,00 Bardzo dobrze, z mikrofonem 
i regulacją głośności

5,50 Bardzo dobrze, z mikrofonem 
i regulacją głośności

5,81 Bardzo dobrze, z mikrofonem 
i regulacją głośności

5,16 Jest mikrofon, ale brak 
regulacji głośności

4,60 Brak mikrofonu i regulacji 
głośności

2,45 Bardzo dobrze, z mikrofonem 
i regulacją głośności

5,36 Z mikrofonem, ale bez 
regulacji głośności

3,89 Z mikrofonem, ale bez 
regulacji głośności

3,60

Jak dobrze słuchawki sprawdzają się w zastosowaniach mobilnych? 19 gramów, bardzo lekkie  
i na zewnątrz bardzo ciche

5,68 15 gramów, kabel 115 cm jest 
trochę krótki

5,44 Bardzo lekkie – Beyerdynamic 
ważą tylko 16 gramów

5,98 Z wagą 15 gramów są bardzo 
lekkie, kabel jest trochę krótki

5,51 Douszne w kształcie pigułek 
ważą tylko 13 gramów

5,62 Dość ciężkie: Grip 200 aż  
20 gramów

5,55 Z wagą 10 gramów są przyjemnie 
lekkie i na zewnątrz bardzo ciche

5,30 Ważą tylko 10 gramów, ale na 
zewnątrz są dość głośne

4,73 Douszne słuchawki Amazon 
ważą tylko 12 gramów

5,54 Tanie słuchawki douszne ważą 
14 gramów

5,45

Jak wygodne są słuchawki? Drogie koreczki bardzo 
wygodnie leżą w uszach

5,52 Słuchawki douszne bardzo 
wygodnie pasują nawet do 
bardzo małych uszu

5,64 Minimalistyczny design 
i wysoki komfort noszenia –  
to się podoba

5,58 Klasyczny design w kształcie 
pocisku, dobrze leżą w uchu

4,74 C1002 są małe i w uchu 
prawie nieodczuwalne

5,38 Bardzo sztywno leżą w uchu 
– kwestia gustu

4,64 Żadnych komplikacji – Pana-
sonic pasują dobrze do ucha

4,80 Tak samo jak oryginał bardzo 
przyjemnie siedzą w uchu

4,92 To nie są najwygodniejsze 
słuchawki douszne

4,11 Obudowa z ostrymi krawę - 
dziami – ale jak już uda się 
włożyć do ucha, to może być

3,64

Jakie akcesoria są w komplecie? Skórzana torba 3,50 Sztywny futerał 3,50 Etui transportowe 3,50 Sztywny futerał 3,50 Woreczek do transportu 3,50 Brak akcesoriów 1,00 Brak akcesoriów 1,00 Brak akcesoriów 1,00 Woreczek transportowy 3,50 Brak akcesoriów 1,00

 Jakość bardzo dobra 5,15 bardzo dobra 5,12 bardzo dobra 5,07 bardzo dobra 4,93 bardzo dobra 4,57 dobra 4,43 dobra 4,19 dostateczna 3,21 dostateczna 3,16 dostateczna 2,58
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