
W ZBLIŻENIU Selekcja

„P7 WIRELESS TO JEDNE Z NAJBARDZIEJ 
LUKSUSOWYCH SŁUCHAWEK NA ŚWIECIE 
I W ZDANIU TYM NIE MA KRZTY PRZESADY.”

Projek tanci Bowers & Wilkins jak 
zawsze przyk ładają uwagę do naj-
mniejszych detali.

SPECYFIKACJA

CENA 1 800 PLN URL www.tophifi.pl 
ŚREDNICA PRZET WORNIK A 40 mm 
ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth, 3,5 mm 
audio PASMO PRZENOSZENIA 10 
– 20 000 Hz IMPEDANCJA 22 om 
MAKSYMALNA MOC WEJŚCIOWA  
50 mW WAGA 323 g

ilka lat temu firma 
Bowers & Wilkins 
wprowadziła do 
sprzedaży słuchawki 

P7, które z uwagi na swą fenome-
nalną jakość wykonania oraz świet-
ną jakość generowanego dźwięku, 
zyskały sympatię ogromnej rzeszy 
recenzentów oraz osób będących 
w stanie wyłożyć na ich zakup 
dość niemałą sumę. W tym roku 
w sklepach pojawił się następca tego 
modelu, a człon „wireless” wskazuje 
tylko na część zmian poczynionych 
w stosunku do oryginału. 

Zauważalnym modyfikacjom nie 
uległ design, w wyniku czego 
w dalszym ciągu możemy tu 
nacieszyć oczy jednymi z najbar-
dziej luksusowo prezentujących się 
słuchawek na świecie. W tym 

ostatnim zdaniu nie ma krzty przesa-
dy, o czym można się przekonać już 
w kilka sekund po otwarciu opako-
wania, gdy naszym oczom ukazuje 
się obity owczą skórą pałąk oraz 
wykonane ze szczotkowanego 
aluminium centralne elementy 
zewnętrznej osłony nauszników, na 
które naniesiono producenckie logo. 
Z boku prawej muszli umieszczono 
trzy przyciski kontrolne, przycisk 
zasilania oraz złącze micro USB 
służące do ładowania baterii słucha-
wek. Ta ostatnia wypada swoją 
drogą bardzo dobrze, oferując 
energię wystarczającą na ok. szesna-
ście godzin odsłuchu muzyki przesy-
łanej bezprzewodowo. Krawędź 
lewej muszli kryje w sobie wskaźnik 
aktualnego poziomu naładowania 
baterii oraz złącze 3,5 mm przydatne 
w przypadku chęci korzystania ze 
słuchawek z użyciem dołączonego 
przewodu. 

Oceniając jakość dźwięku 
dobiegającego z pary 40-milime-
trowych przetworników trudno 
oprzeć się wrażeniu, że model P7 
Wireless brzmi nieco inaczej 
w zestawieniu ze swym poprzedni-
kiem. Wcześniejszy model 

K

Masz wypchany portfel 
i wysokie wymagania 

odnośnie słuchawek? P7 Wire-
less są modelem stworzonym 
dla ciebie!

Jakość materia łów uży tych do pro-
dukcji robi tutaj ogromne wrażenie.

MARCIN KUBICKI, NACZELNY T3

cechował się mocno zbilansowa-
nym dźwiękiem, nowy oferuje 
z kolei brzmienie, w którym 
dominującą rolę mają raczej tony 
niskie i średnie. Góra brzmi bardzo 
porządnie, jednak przy mocniej-
szym podkręceniu głośności daje 
się odczuć rosnącą rolę basów, co 
powinno spodobać się osobom 
korzystającym wcześniej z „Mon-
sterów” lub „Beatsów”. Podczas 
testowych odsłuchów naszą uwagę 
przyciągnęła jeszcze jedna rzecz 
– P7 Wireless zaskakująco dobrze 
radzą sobie z tłumieniem szumów 
otoczenia nawet pomimo braku 

technologii ANC. Produkt ten ob-
sługuje wszystkie kodeki polepsza-
jące jakość transmisji sygnału audio 
za pomocą standardu Bluetooth 
i może być sparowany z maksymal-
nie siedmioma urządzeniami pełnią-
cymi rolę źródła dźwięku.

Producent nie zapomniał też 
o zaopatrzeniu nabywców opisywa-
nych słuchawek w eleganckie skó-
rzane etui, którego wnętrze zostało 
obite elegancko prezentującym się 
welurem. Wszystko byłoby więc 
pięknie, gdyby nie cena produktu 
klasy premium, która nie każdemu 
przypadnie do gustu.

Werdykt

Bowers & Wilkins P7 Wireless
CZY WARTO ZMIENIAĆ COŚ, CO JEST NIEMAL DOSKONAŁE? 
JAK NAJBARDZIEJ!
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