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TAJEMNICA BRZMIENIA
Za imponującą jakość dźwięku odpowie-

dzialny jest m.in. charak ter ystyczny sposób 
u łożenia 40-mil imetrowych przetworników, 

dzięki k tóremu zapewniają one spek takular-
ne doznania akustyczne.
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Reflektometr

Muszę powiedzieć jedno. Dawno nie 
widzia łem tak ładnych s łuchawek.
W pe łni zgadzamy się z taką opinią i nie 
ma się czemu dziwić, wszak patrzysz 
w łaśnie na edycję specjalną jednych 
z najlepiej grających s łuchawek, jakie 
możesz obecnie znaleźć na rynku. P9 
zdoby ły uznanie ogromnej rzeszy 
melomanów na ca łym świecie, co 
z pewnością znajdzie potwierdzenie 
również w przypadku tego modelu.

Edycję specjalną? Można nieco jaśniej?
Widoczne obok s łuchawki to specjalna 
okolicznościowa edycja stworzona 
z okazji pięćdziesiątej rocznicy 
dzia łalności marki Bowers & Wilkins. 
Tak okrąg ły jubileusz zawsze powinien 
być świętowany z przytupem – w przy-
padku tej firmy znalazł on oddźwięk 
w premierze P9 Signature.

Cena jest bardzo „okolicznościowa”…
Po części masz rację, ale musisz wziąć 
pod uwagę kilka dość istotnych 
aspektów. Jednym z nich jest fakt, że 
masz tu do czynienia ze specjalnym 
modelem znakomitych s łuchawek, które 
w celu podkreślenia ich wyjątkowości 
zosta ły wyprodukowane z najwyższej 
klasy materia łów, jakich na próżno 
szukać w innych tego typu produktach.

O jakich materia łach mowa?
Najbardziej charakterystyczną cechą 
Bowers & Wilkins P9 Signature jest 

B&W P9 Signature
4 000 PLN, www.tophifi.pl

skóra Safiano, wykorzystana do 
wykończenia muszli oraz pa łąka. 
Materia ł ten tworzy firma Scabrenta 
– jedna z najs łynniejszych w łoskich 
manufaktur zajmujących się produkcją 
luksusowych gatunków skóry. 

Porządne s łuchawki muszą dobrze 
grać. Czy te mnie nie zawiodą?
Skądże znowu! P9 brzmią 
wprost fantastycznie, w czym 
ogromna zas ługa nowoczes- 
nych przetworników 
zainstalowanych 
w sposób umożliwiający 
wyjątkowo efektowną 
dystrybucję dźwięku. 

Czy jest coś jeszcze, 
co warto wiedzieć 
o tym sprzęcie?
Tak. Model P9 
Signature sprzeda-
wany jest w zesta-
wie z ekskluzywnym 
etui, uszytym z jak 
zawsze pięknie 
prezentującej się 
Alcantary. Chcia łoby 
się rzec – jaki produkt, 
takie opakowanie.

TWÓJ PRZEWODNIK      PO NAJGORĘTSZYCH 
TECHNOLOGICZNYCH TRENDACH.

W TYM MIESIĄCU  
NA TAPECIE:

PROWADZĄCY
MACIEJ
ADAMCZYK

008 Pierwsze wrażenie
016 Newsy
017 Styl
018  Budujemy
020  Facet i kuchnia
021 10 powodów
022 Guru radzi
025 Must have
029 Na tropie
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Każdy z elementów modelu P9 Signature został wykonany 
z dbałością o najmniejsze konstrukcyjne detale.

W przypadku tych słuchawek nawet wbudowany w przewód pilot 
prezentuje się jak małe dzieło sztuki.

 Refleks
B&W P9 SIGNATURE

WŁOSKIE PIĘKNO
Pa łąk oraz muszle modelu P9 Signature 
zosta ły obite z w ykorzystaniem skór y Safiano 
– wyjątkowo luksusowego materia łu produ-
kowanego w s łynnym w łoskim przedsiębior-
stwie Scabrenta.

DLA ENTUZJASTÓW
Okolicznościowa edycja s łuchawek P9 nie 
tylko świetnie w ygląda i brzmi, ale posiada 
także sporą war tość kolekcjonerską dla osób 
polujących na luksusowe wersje w ysoko 
cenionych produk tów.

Jedne z najbardziej 
luksusowych słucha-
wek na świecie. Cena? 
Kto ma kupić, ten 
kupi i nie będzie żało-
wał swojej decyzji.
MARCIN KUBICKI, NACZELNY T3

Opinia...

Magia liczb
40 mm
Taką średnicę mają  
znajdujące się w mu-
szlach przetworniki.

413
Ca łkowita waga 
s łuchawek w yra- 
żona w gramach.

50 
Od tylu lat dzia ła  

na r ynku firma  
Bowers & Wilkins.

50 mW
War tość maksymalnej  

mocy wejściowej  
P9 Signature.


