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Wielokrotnie spotkałem się z opiniami, że większość sprzętów trafiających do nas jest po 

prostu strasznie droga i nie dla wszystkich. Muszę się z tym zgodzić i rozumiem, że wydawanie 

półtora tysiąca złotych na słuchawki nie każdemu pasuje. Dlatego w tym numerze mamy 

słuchawki, które mogą być idealnym kompromisem ceny i jakości.

JAROSŁAW CAŁA



Kiedy polecam komuś słuchawki, często odsyłam zainteresowanego do przeczytania tekstu, 

który napisałem. Niestety na końcu takiego tekstu jest umieszczona cena i tu zaczyna się 

problem. Najczęściej słyszę coś w rodzaju „Ile?!”, później jest gorzej i lecą już słowa, których 

nie będę cytował. 

Wielokrotnie spotkałem się z opiniami, że większość sprzętów tra-

fiających do nas, jest po prostu strasznie droga i nie dla wszyst-

kich. Muszę się z tym zgodzić i rozumiem, że wydawanie półtora 

tysiąca złotych na słuchawki nie każdemu pasuje. Dlatego w tym 

numerze mamy słuchawki, które mogą być idealnym kompro-

misem ceny i jakości. Wyjątkowo cenę produktu zdradzę już na 

wstępie. 499 złotych – tyle trzeba zapłacić za produkt firmy z wie-

loletnim stażem i ogromnym doświadczeniem w Hi-Fi świecie, 

jakim odznacza się Audio-Technica. 

W ofercie japońskiego producenta znajdziemy słuchawki abso-

lutnie dla każdego, a ilość pozycji jest naprawdę imponująca. Od 
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najprostszych słuchawek dousznych za 99 złotych, po duże konstrukcje dla bardzo wyma-

gających za prawie pięć tysięcy złotych. Nowy, właśnie wprowadzony na rynek model, o nic 

niemówiącej nazwie ATH-AR3BT, jest skierowany do grupy młodych ludzi, którzy cenią sobie 

wysoką jakość, ale nie stać ich na najwyższą półkę. 

Audio-Technica postanowiła zainspirować swoje rozwiązania bardzo cenioną serią MSR 

i wykorzystać je przy budowie mniejszej konstrukcji dla mniej zamożnych klientów. Dobre 

zagranie, które może przekonać tych młodszych klientów. Żeby tak się stało, to słuchawki 

muszą spełniać kilka wymogów i mam wrażenie, że Audio-Technica dobrze o tym wiedziała. 

Przede wszystkim taka konstrukcja musi być uniwersalna, bo potencjalny klient będzie chciał 

używać tego produktu wszędzie i bardzo prawdopodobne, że to dla niego będzie jedyna 

para słuchawek. 

Właśnie takie są ATH-AR3BT. Idealnie sprawdzą się na mieście oraz podróży, a to wszystko 

dzięki fajnie zaprojektowanemu systemowi składania. Pomimo nausznej konstrukcji te słu-
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chawki po złożeniu zajmują tak mało miejsca, że jesteśmy w stanie schować je do większej 

kieszeni w szortach. Gdy wrócimy do domu i rozłożymy nasz sprzęt, to bez problemu można 

używać ich również jako słuchawek domowych, które nawet przy dłuższym odsłuchu nie 

doprowadzą nas do szaleństwa. Japoński producent musiał popracować nad wyglądem 

swoich produktów, które najczęściej nie należą do tych przyciągających wzrok. Tym razem 

na szczęście jest inaczej, czytaj: dużo lepiej. Audio-Technica odrobiła lekcję i wie, że zwy-

kła plastikowa forma bez zbędnych zabiegów kosmetycznych to za mało, żeby przyciągnąć 

uwagę gadżeciarskiego hipstera. 

AR3BT wyszły w dwóch najprostszych kolorach (czarne, białe), które pasują do wszystkiego, 

co uważam za słuszne wyjście. Bryła jest znacznie nowocześniejsza niż standardy, do jakich 

wcześniej przyzwyczaiła nas ta marka i teraz jest spora szansa, że wzrok zaciekawionych 

klientów zatrzyma się właśnie na AR3BT. Kolejną niezwykle ważną cechą w dzisiejszych cza-

sach jest bezprzewodowość. Słuchawki w takiej cenie, skierowane do takiej grupy klientów, 

po prostu muszą mieć wbudowany moduł Bluetooth. W zestawie znajdziemy co prawda 

przewód jack, ale w tym przypadku przyznam, że nawet nie wyciągnąłem go z foli ochron-

nej. Uznałem, że słuchawki trzeba przetestować w ich najbardziej naturalnym środowisku, 

czyli bezprzewodowo podłączone do iPhone’a. Tym bardziej, że akumulator pozwala nam 

na aż 30 godzin odsłuchu. W tak małej konstrukcji to świetny wynik. 

Pierwsze słowo, jakie przyszło mi do głowy po odsłuchu modelu AR3BT to „kompromis”. 

Słuchając ostatnio wielu drogich słuchawek, bałem się, że sprzęt ponad dwukrotnie tań-
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szy zada ból mojemu zbytnio rozpieszczonemu zmysłowi słuchu. Tak się nie stało i jakość 

dźwięku mnie bardzo mile zaskoczyła, dlatego słowo kompromis jest tu najtrafniejsze. 

Od początku do końca jest to produkt kierowany dla młodych ludzi i dokładnie tak jest rów-

nież z charakterystyką dźwięku. Dynamiczne głośne i efektowne, tak w dużym skrócie można 

je opisać. Młodość rządzi się swoimi prawami, dlatego zacytuję hasło „More bass, more fun”. 

Niskie częstotliwości zdecydowanie wyróżniają się na tle całego pasma. Wyżej też jest nie-

źle, ale jak to najczęściej bywa w takim przedziale cenowym, stratę zauważymy w środku. 

Uważam, że specyfika tego dźwięku jest niebywale wszechstronna i zadowoli wielu słu-

chaczy, którzy nie są nastawieni na jeden gatunek muzyczny. Pisałem wcześniej o cechach, 

które muszą spełniać słuchawki mające posłużyć młodej osobie w każdych warunkach. Teraz 

śmiało mogę odhaczyć każdy podpunkt z mojej listy i polecać model AR3BT. 

calamuzyka
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Dane techniczne:
• Impedancja (Ω): 41

• Pasmo przenoszenia 
(Hz):  5–35,000

• Długość przewodu (m): 1

• Złącze: USB

• Waga kg: 0,190

Cena: 499 PLN
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