
1 Audio Technica 
ATH-DSR7BT 
Cena: 1550 zł 2 Sennheiser 

HD 660 S 
Cena: 2000 zł 3 Beyerdynamic 

DT 240 Pro 
Cena: 440 zł

skrócone 
wyniki testu

Łączność: USB, Bluetooth 
Headset: tak 
Budowa: wokółuszne 
Wielkość / możliwość składania: duże / tak

Łączność: jack 
Headset: nie 
Budowa: wokółuszne 
Wielkość / możliwość składania: duże / nie

Łączność: minijack 
Headset: nie 
Budowa: wokółuszne 
Wielkość / możliwość składania: średnie / nie

Jak dobrze brzmią słuchawki? 68% Basy trochę ciche 4,8 Bardzo precyzyjne, neutralne 5,5 Wyważone, dobre basy 4,6
Test akustyczny bardzo szczegółowe, trochę płaskie, 

wyważone tony średnie
5,2 transparentne, szczegółowe, 

precyzyjne, wyważone
5,9 trochę miękkie, lekko zakatarzone, 

trochę miękkie, dobre basy
4,9

Wierność dźwięku (dokładność charakterystyki częstotliwościowej) niska (49,4%) 2,9 trochę niska (59,8%) 4,0 niska (50,7%) 3,1
Maksymalna głośność bez zniekształceń / przy 150 mV / współczynnik zniekształceń 
nieliniowych przy 90 dB

103 dB / 92 dB / 0,026% 5,4 105 dB / 87 dB / 0,013% 5,0 105 dB / 89 dB / 0,028% 5,2

Jak dobrze słuchawki współpracują ze smartfonem? 10% Dobrze, mają wszystko co trzeba 5,6 Nie nadaje się 1,6 Brak przycisków sterujących 1,8
Mikrofon / regulacja głośności / przeskok do kolejnego utworu tak / tak / tak 6,0 nie / nie / nie 1,0 nie / nie / nie 1,0
Głośność słuchawek na przeciętnym wyjściu (niezbędne napięcie wyjściowe dla 90 dB) normalna (118 mV) 4,6 cicho (204,5 mV) 2,9 normalna (168,6 mV) 3,6
Jak dobrze słuchawki nadają się do zastosowań mobilnych? 10% Dobry czas pracy na akumulatorze 4,6 Do użytku domowego 3,1 Bardzo dobrze 5,2
Waga / pozycja słuchawek w stosunku do ucha (budowa) 302 g / pałąk (wokółuszne) 3,6 347 g / pałąk (wokółuszne) 2,8 235 g / pałąk (wokółuszne) 4,6
Czas pracy na akumulatorze albo długość kabla (przedłużacz w komplecie) 30 godz. 20 min 6,0 295 cm (nie) 5,0 160 cm (nie) 5,0
Obciążenie hałasem w odległości jednego metra przy głośności słuchania 
80 dB (A) / 90 dB (A) 

bardzo cicho (0,14 sona) /  
cicho (0,50 sona)

4,9 bardzo głośno (1,86 sona) /  
bardzo głośno (3,61 sona)

2,0 bardzo cicho (0,10 sona) /  
cicho (0,34 sona)

5,7

Jak wygodne są słuchawki? 10% Przyjemne na dłuższą metę 5,4 Superprzyjemne 5,4 Świetnie leżą 5,1
Komfort noszenia / przydatność do uprawiania sportu komfortowe / trochę ograniczona 5,3 bardzo komfortowe / mierna 5,3 komfortowe / wysoka 4,9
Dodatkowe nauszniki w komplecie / wymiana nauszników niepotrzebne 6,0 niepotrzebne 6,0 niepotrzebne 6,0
Jakie akcesoria są w komplecie? 2% Wszystko co trzeba 6,0 Wszystko co trzeba 3,5 Wszystko co trzeba 6,0
Kabel słuchawkowy kabel USB do odtwarzania muzyki 6,0 w komplecie 6,0 w komplecie 6,0
Torba w komplecie woreczek skórzany 6,0 brak 1,0 woreczek z tkaniny 6,0
Inne akcesoria brak drugi kabel (295 cm z wtyką 3,5 mm),  

adapter 6,3 na 3,5 mm
adapter 3,5 na jack 6,3 mm

JAkoŚć bardzo dobra 5,0 bardzo dobra 4,8 bardzo dobra 4,5
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