
1 Bose 
QC 35 II 
Cena: 1700 zł 2 Beats 

Studio 3 Wireless 
Cena: 1500 zł 3 B & W 

PX 
Cena: 1800 zł

SkróCone 
WynIkI teStu

typ: słuchawki Bluetooth 
noise cancelling: tak (regulowany) 
Budowa: pałąkowe (wokółuszne) 
rozmiar / składane: duży / tak

typ: słuchawki Bluetooth 
noise cancelling: tak 
Budowa: pałąkowe (wokółuszne) 
rozmiar / składane: duży / tak

typ: słuchawki Bluetooth 
noise cancelling: tak (regulowany) 
Budowa: pałąkowe (wokółuszne) 
rozmiar / składane: duży / nie

Jak dobrze brzmią słuchawki? Wyważony, typowy dla 
Bose

4,9 Dynamiczny, tylko 
nieznacznie przekłamany

4,7 Bardzo czysty z mocnymi 
tonami średnimi

4,8

test akustyczny wyważony, trochę mało 
jasności

4,9 dynamiczny, mocny, czysty 
bas

4,7 wyważony, trochę mało 
jasności

4,8

Wierność dźwięku (dokładność charakterystyki częstotliwo-
ściowej)

wysoka (69,4%) 4,9 wysoka (65,9%) 4,6 wysoka (65,2%) 4,6

Maksymalna głośność bez zniekształceń / głośność przy napięciu 
wejściowym 150 mV / napięcie wyjściowe konieczne dla 90 dB (A) / 
współczynnik zniekształceń harmonicznych przy 90 dB (A) 

105 dB / 90,2 dB / 146 mV / 
0,129%

5,2 96,86 dB / 88,2 dB / 185 mV / 
0,101%

4,4 105 dB / 92,2 dB / 116,20 mV / 
0,396%

5,0

Jak dobrze słuchawki współpracują ze 
smartfonem?

Bardzo dobrze, mają 
wszystko co trzeba

5,4 Bardzo dobrze, mają 
wszystko co trzeba

5,2 Bardzo dobrze, mają 
wszystko co trzeba

5,6

Mikrofon / regulacja głośności / przeskok do następnego 
utworu

tak / tak / tak 6,0 tak / tak / tak 6,0 tak / tak / tak 6,0

Głośność słuchawek na przeciętnym wyjściu audio normalna 4,1 normalna 3,3 normalna 4,7
Jak dobrze słuchawki nadają się do użytku 
mobilnego?

Dobrze, bardzo niska waga 4,7 Dobrze, długi czas pracy 5,1 Dość ciężkie, długi czas 
pracy

4,4

Waga / budowa i typ 234 g / pałąkowe (wokółusz-
ne)

4,7 262 g / pałąkowe (wokółusz-
ne)

4,2 336 g / pałąkowe (wokółusz-
ne)

3,0

Czas pracy na akumulatorze 20 godzin 20 minut 4,5 23 godziny 21 minut 5,0 22 godziny 56 minut 4,9
obciążenie hałasem w odległości 1 metra przy głośności słuchania 
80 dB (A) / 90 dB (A) 

cicho (0,29 sona) / głośno 
(0,99 sona)

4,9 bardzo cicho (0,10 sona) / cicho 
(0,24 sona)

5,8 cicho (0,24 sona) / trochę głośno 
(0,76 sona)

5,1

Jak wygodne są słuchawki? Bardzo wygodnie leżą 5,2 Bardzo wygodnie leżą 5,1 Cienka wyściółka trochę 
uciska

4,5

komfort noszenia / przydatność do uprawiania sportu wygodne / trochę ograniczo-
na

5,0 wygodne / trochę ograniczo-
na

4,9 wygodne / trochę ograniczo-
na

4,1

Dodatkowe wyściółki w komplecie / wymiana wyściółek niekonieczne 6,0 niekonieczne 6,0 niekonieczne 6,0
Akcesoria w komplecie 2% torba i kabel do ładowania 6,0 torba i kabel do ładowania 6,0 torba i kabel do ładowania 6,0
kabel słuchawkowy w komplecie, 112 cm 6,0 w komplecie, 129 cm 6,0 w komplecie, 120 cm 6,0
torba w komplecie tak, sztywne etui 6,0 tak, sztywne etui 6,0 tak, torba z tkaniny 6,0
Akcesoria tak, kabel uSB do ładowania tak, kabel uSB do ładowania, 

karabińczyk
tak, kabel uSB-C do 
ładowania

Punkty dodatnie i ujemne noise cancelling noise cancelling noise cancelling

JAkość bardzo dobra 5,1 bardzo dobra 4,9 bardzo dobra 4,9
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