
Szukasz stylowych 
nausznych słuchawek 

w rozmiarze mini? P3 S2 są 
stworzone w sam raz dla ciebie.

ilka lat temu firma Bowers & Wilkins wprowadziła na 
rynek słuchawki P3. Spotkały się one z wyjątkowo cie- 
płym przyjęciem i do dziś w oczach (i uszach) wielu 
osób uchodzą za jeden z najlepszych modeli nausz- 

nych o kompaktowej konstrukcji. 
Ich nowa wersja S2 została ulepszona w kontekście jakości ofe- 

rowanego brzmienia, które teraz o wiele bardziej niż poprzednio 
eksponuje tony wysokie. Na całe szczęście producent nie gmerał 
zbytnio przy znakomitych basach, dzięki czemu 30-milimetrowe 
przetworniki generują intensywny, ale zarazem dobrze zbilansowany 
dźwięk. Nawet podczas odsłuchu przy wysokiej głośności ciężko jest 
wychwycić, że którakolwiek ze składowych pasma jest uprzywilejo-
wana w stosunku do innych. Brawo.

Jakość wykonania stoi na równie wysokim poziomie co w przypad-
ku wcześniejszego modelu. Pięknie prezentujące się szczotkowane 
aluminium oraz ekologiczna skóra użyta do obicia pałąka i zewnętrz-
nej części muszli czynią z P3 S2 sprzęt wart uwagi każdego miłoś- 
nika luksusowych gadżetów audio. O klasie tego produktu świadczy 
również fakt, że oprócz słuchawek otrzymujemy tu wyjątkowo ele- 
ganckie utwardzone etui, zdolne pomieścić również odpinany prze- 
wód, wyposażony w mikrofon oraz pilota współpracującego z urzą-
dzeniami Apple. Posiadacze smartfonów z Androidem ponownie 
muszą więc obejść się smakiem i szkoda, bo gdyby kontroler był  
kompatybilny również z OS-em Google, to nie mielibyśmy praktycz-
nie żadnych argumentów za nie przyznaniem modelowi B&W P3 S2 
najwyższej możliwej oceny.
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Radioodbiornik, z któ-
rego możliwości najbar-

dziej ucieszą się osoby stroniące 
na co dzień od słuchawek.

dy otrzymałem do testów widoczny na zdjęciu sprzęt, 
pomyślałem sobie od razu, że doskonale nadawałby  
się on jako prezent dla jakiegoś dyrektora lub innego 
prezesa, który w zaciszu swego gabinetu lubi słuchać 

interesujących go audycji radiowych. 
Zwyczajny konsument czynność tę wykonuje dziś najczęściej 

z użyciem smartfona, ale w przypadku osób którym nie przystoi 
siedzenie ze słuchawkami w uszach, sytuacja ma się nieco inaczej  
i to właśnie one najbardziej ucieszą się z możliwości korzystania 
z nowego urządzenia marki Lenco. Poza wbudowanym radiem FM 
sprzęt ten posiada moduł Bluetooth, dzięki któremu może bez 
przeszkód pełnić rolę w pełni funkcjonalnego głośnika bezprze- 
wodowego, zdolnego do odbierania sygnału strumieniowanego 
z komputera lub urządzenia mobilnego. Argumentem za tym, że 
radio SR-600BT powinno spodobać się osobie ceniącej eleganckie 
produkty audio jest porządna jak na tę cenę jakość wykonania 
odbiornika. Obudowa oraz rączka zostały obite ekologiczną skórą 
(do wyboru: brązową lub czarną), co w połączeniu z wpadającym 
w oko designem, sprawia, że całościowo radio to prezentuje się 
elegancko i buduje wrażenie produktu kosztującego przynajmniej 
dwa razy tyle niż w rzeczywistości. Jedyne zastrzeżenia mam do 
znajdującego się za maskownicą głośnika – wyświetlacza LCD – jeśli 
spojrzy się na radio ze zbyt dużego kąta, to odczytanie prezentowa-
nej godziny może okazać się dość kłopotliwe. Przy tej cenie nie ma 
co jednak zbytnio wybrzydzać.

Lenco SR-600BTB&W P3 S2 
KTO BY PRZYPUSZCZAŁ, ŻE W DZISIEJSZYCH CZASACH 
SŁUCHANIE RADIA MOŻE BYĆ TAK STYLOWE?

CZY MOŻNA ULEPSZYĆ COŚ, CO BYŁO BLISKIE IDEAŁOWI? 
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CENA 340 PLN CAŁKOWITA MOC MUZYCZNA 4 W ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth, NFC, AUX, 
USB (tylko do ładowania baterii) W YMIARY 270x269x86 mm WAGA 1,3 kg

CENA 700 PLN PASMO PRZENOSZENIA 10 – 20 000 Hz IMPEDANCJA 34 om 
MAKSYMALNA MOC WEJŚCIOWA 50 mW WAGA 130 g
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