
JAROSŁAW CAŁA

Na pierwszy rzut oka zgadza się tylko jedna rzecz. Uwielbiam słuchawki douszne i ten 

model Audio Technica jest właśnie taką konstrukcją. Im dalej w las, tym moja wizja 

takich słuchawek rozmywa się, niczym przedwyborcze obietnice. Bezprzewodowe 

słuchawki douszne z redukcją szumów? Serio?
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Ile to już razy rozpisywałem się o tym, że w audio kocham pro-

stotę i klasyczne rozwiązania, które moim zdaniem w rezulta-

cie prowadzą do muzyki w najczystszej postaci? Takiej, w jakiej 

artysta chciał przekazać swój materiał. Często po testach byłem 

zaskoczony i przekonywałem się do rozwiązań, jakich wcześniej 

absolutnie nie uznawałem. Elektronika przez ostatnie lata rozwi-

nęła się niewiarygodnie, a najważniejsze, że wiele z nowych roz-

wiązań idzie w parze również z jakością dźwięku. Przekonałem 

się o tym dosyć dobrze na swojej skórze i kilka razy musiałem 

„odszczekać” to, co pisałem przed rozpoczęciem testu. 

Dlatego właśnie, w przypadku tego testu wolałem napisać taki 

mały wstępniak, bo to, co otrzymałem, jest dokładnym zaprze-

czeniem słuchawek, jakie lubię. Na pierwszy rzut oka zgadza się 

tylko jedna rzecz – uwielbiam słuchawki douszne i ten model 

Audio Technica jest właśnie taką konstrukcją. Im dalej w las, 

tym moja wizja takich słuchawek rozmywa się, niczym przed-
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ATH-ANC40BT 
– tak nazywa się 
model słuchawek 
i prawdopodobnie 
oznaczenie zostało 
wybrane w taki sposób, 
żeby nikomu nie udało 
się go zapamiętać. Brawo 
Audio Technica, ta sztuka 
udała wam się idealnie.
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wyborcze obietnice. Bezprzewodowe słuchawki douszne z redukcją szumów? Serio? To jedno 

z tych zdań, których napisanie przyszło mi z największym trudem. Wszystko mi w tym zdaniu 

nie pasuje. To nie może być prawda! Jednak po głębszej analizie okazuje się, że to zdanie jest 

w 100% prawdziwie – właśnie takie słuchawki mam na swojej głowie. 

ATH-ANC40BT – tak nazywa się model 

słuchawek i prawdopodobnie ozna-

czenie zostało wybrane w taki sposób, 

żeby nikomu nie udało się go zapamię-

tać. Brawo Audio Technica, ta sztuka 

udała wam się idealnie. Po wypakowa-

niu z przyjemnego dla oka pudełka nie 

bardzo wiedziałem, od czego zacząć. 

Dlatego trochę pobawiłem się dobrze 

wykonanym pokrowcem dołączonym 

do słuchawek. Później podłączyłem 

słuchawki douszne kablem USB, w celu 

ich naładowania. Dziwnie się poczułem 

i odczekałem chwilę, przyglądając im 

się uważnie. Wnioski? Mieszane, mam 

obawy, że będę się w nich źle czuł, 

a osoby postronne uznają, że jestem 

członkiem tajnych służb i mam kontakt 

z bazą. Z drugiej strony, ten śmieszny pałąk, który muszę założyć na szyję, jest bardzo dobrze 

wykonany, przyjemny w dotyku i elastyczny jak przedstawiciel handlowy. Dobra, naładowały 

się i mogę już włożyć swój garnitur i okulary przeciwsłoneczne, czas na akcję. 

Nie mam w zwyczaju nosić czegokolwiek na szyi, dlatego na początku wrażenie jest takie 

sobie. Jednak już po chwili zaczynam się przyzwyczajać, a wspomniany wcześniej pałąk jest 

naprawdę przemyślany i przyjazny, jak uśmiechnięty Amerykanin. Pałąk pełni najważniejsze 

funkcję i jest mózgiem całego projektu. Jego wnętrze kryje technologię Bluetooth z 10-metro-

wym zasięgiem, mikrofon do rozmów i system aktywnej redukcji szumów. Znajduje się w nim 

również bateria, która przy włączonej redukcji szumów wystarczy na około osiem godzin słu-

chania muzyki. Trzeba przyznać, że to całkiem sporo jak na naszyjnik, a jego wielkość komplet-

nie nie pokrywa się z tym, co potrafi. 

Audio Technica ATH-ANC40BT
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W tym momencie możemy wrócić do tego, co napisałem na początku, czyli do niesamo-

witego rozwoju elektroniki użytkowej. Podsumujmy. Właśnie na mojej szyi znajdują się słu-

chawki douszne, które bezprzewodowo komunikują się z moim iPhone’em, wyciszają szumy 

z zewnątrz, mają wbudowany mikrofon do rozmów i działają na baterii osiem godzin. OK, 

jestem pod wrażeniem. Tylko… czy potrzebuję tego wszystkiego? I czy kosztem tych rozwiązań 

nie jest jakość dźwięku przekazywanego przez te słuchawki? Odpowiedź na pierwsze pytanie 

jest prosta. Ja nie potrzebuje, ale muszę przyznać, że ta bezprzewodowość niebezpiecznie kusi. 

Brak wiszącego przewodu, który plącze się i przeszkadza, to naprawdę komfortowe rozwiąza-

nie, nawet kosztem swego rodzaju obroży na szyi. Natomiast drugie pytanie jest już trudniej-

sze, ale w dalszej części tekstu na nie odpowiem, a przynajmniej będę się starał to zrobić. 

Zostając jeszcze przy cechach użytkowych słuchawek, to mam na ten temat kilka uwag. 

Plusem, którego się nie spodziewałem, jest ten pałąk, jestem w szoku, że absolutnie w niczym 

mi on nie przeszkadza. Nawet zapomniałem, że mam coś obcego na swojej szyi. Żeby nie było 

tak kolorowo, to są rzeczy drażniące. Na kosmicznej obroży znajduje się pilot, którym możemy 

odbierać rozmowy oraz regulować dźwięk. Moje pytanie brzmi: dlaczego jest on umieszczony 

Audio Technica ATH-ANC40BT
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po lewej stronie?! Dużo wygodniej sterowałoby się prawą 

ręką, serio. Audio Technica mogłaby się również lepiej posta-

rać i dostarczyć większą ilość gumowych nakładek. Idealnie by 

było, gdyby w zestawie znalazły się pianki, ponieważ w moim 

przypadku w rozmiarach gumek nie było tego idealnego. 

W zakładce komfort można zdecydowanie umieścić aktywną 

redukcję szumów. Już same gumki, w połączeniu z konstrukcją 

kopułki słuchawkowej, sprawdzają się bardzo dobrze i tłumienie 

jest odpowiednie. Gdy włączymy funkcję redukcji szumów, to 

obroża przenosi nas do gwiazd, a tam jest martwa cisza. Trzeba 

uważać, bo może Was potrącić Airbus A380, jeśli jakimś cudem 

znajdziecie się nagle na pasie startowym jakiegoś lotniska. 

Można się zapomnieć i najlepiej taką sytuację zobrazuje wkle-

jany wszędzie John Travolta, w scenie z filmu Pulp Fiction. Czyli kolejny raz muszę przyznać, że 

spodobało mi się coś, co do tej pory było dla mnie bezsensownym rozwiązaniem. Chociaż na 

swoją obronę, jak zwykle, mam mocną broń pod tytułem „odsłuch”. 

W tym momencie weryfikuje się wszystko, bo przecież kupując słuchawki, chcemy usłyszeć 

muzykę w najlepszy możliwy sposób, prawda? Czy może tylko ja tak mam? Niestety, w tej kwe-

stii jestem bezkompromisowy i żadnych niespodzianek nie było. Słuchawki podłączone za 

pomocą kabla, z wyłączonym systemem aktywnej redukcji szumów grają najlepiej i koniec. 

Dlatego piękne jest to, że mamy wybór i każdy może dostosować możliwości tego modelu do 

swoich potrzeb. Podczas odsłuchu na tej najlepszej w moim mniemaniu konfiguracji, uśmiech 

na twarzy mówi wszystko. Audio Technica, faszerując ten model różnymi systemami, nie zapo-

mniała o najważniejszym. ATH-ANC40BT (sic!) grają 

na wysokim poziomie, adekwatnym do ceny. 

777 złotych – te szczęśliwe siódemki znają swoją war-

tość. Pierwszym, co usłyszałem, była niesamowicie 

ostra góra, która przeszywa całe ciało. W połączeniu 

z niekończącą się skalą potencjometru, to połączenie 

może okazać się dosłownie bolesne. Fani głośnego 

grania będą wnioskowali o wielki pomnik w kształ-

cie tych słuchawek albo o nazwanie jakieś dużej 

ulicy „ATH-ANC40BT”. Słysząc, co się święci, od razu 
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Na kosmicznej obroży 
znajduje się pilot, gdzie 
możemy odbierać rozmowy 
i regulować dźwięk. Moje 
pytanie brzmi: Dlaczego 
jest on umieszczony po 
lewej stronie?! 
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tych słuchawek albo 
o nazwanie jakieś dużej 
ulicy „ATH-ANC40BT”.
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odpaliłem sobie najnowszy krążek duetu Disclosure i po zamknięciu oczu znalazłem się w naj-

lepszym klubie świata. W tym klubie wziąłem udział w jednej z lepszych imprez mojego życia. 

Te słuchawki zostały stworzone do muzyki elektronicznej. Szczerze mówiąc, nie miałem ochoty 

wychodzić z tego klubu i odsłuchiwać czegokolwiek innego. Można powiedzieć, że zamkną-

łem imprezę i wyrzucony przez ochroniarza musiałem przenieść się do innego świata. Bolesny 

powrót na ziemie nazywał się „soul”. Ta wysoka góra tak się mocno narzuca, że niestety traci 

na tym środek. Nie zrozumcie mnie źle, on nadal jest i to całkiem w porządku, ale ja nadal chcę 

wrócić do tamtego klubu. Dziwna sytuacja jest w dolnych częstotliwościach. Momentami mam 

wrażenie, że ich kompletnie nie ma i mam ochotę dać duży minus. Po chwili jednak sytuacja się 

zmienia i tam, gdzie do czynienia mamy z bardzo niskim zakresem, to bas pojawia się w pięk-

nym stylu. Kłopoty zaczynają się, gdy na dole robi się gęsto i skomplikowanie, wtedy słuchawki 

gubią się i w efekcie bas rozmywa się, stając się tłem dla tej wyrazistej góry. Dlatego, po co się 

męczyć, wróćmy do klubu i zatraćmy się w imprezowym rytmie. 

Jeszcze nigdy nie słuchałem tak głośno muzyki i to takiej muzyki, zwłaszcza podczas pisania 

recenzji. Właśnie odpływam, słuchając prawie na maksymalnej skali Basemant Jax. Spróbujcie, 

a nie pożałujecie!

ATH-ANC40BT             

Dane techniczne:
• Typ: douszne

• Przeznaczenie: mobilne aktywne

• Impedancja: 16 Ohm

• Skuteczność: 100 dB

• Pasmo przenoszenia: 
20 Hz–24 000 Hz

• Konstrukcja: zamknięta

• Wtyk: Jack 3,5 mm

• Przewód: 1,2 m

• Mikrofon: -42 dB 

calamuzyka

http://www.tophifi.pl/sluchawki-p5-s2.html
http://www.twitter.com/calamuzyka

