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Pierwszy raz z firmą Audiotechnika spotkałem się wtedy, kiedy poczciwy system gramofonowy 

padł i musiałem zakupić nowy cartridge. Mógł być to dziewięćdziesiąty któryś rok i rynek igieł 

gramofonowych był zdominowany raczej przez wkładki MF105 unitry – których największą 

i chyba jedyną zaletą była cena.
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Na szczęście padło na nieznany mi wówczas system japońskiego producenta – przy wybo-

rze kierowałem się raczej ceną – „bo droższe” i ma śmieszne logo „Illuminati”. Rzeczowe po-

równanie kiedy ma się 18 lat? Tylko w przypadku wydawania pieniędzy na alkohol. Wkładka 

służyła kilka lat i był to jeden z najlepszych przypadkowych zakupów. Od tamtej pory Audio-

technika to koncern kojarzący mi się głównie z profesjonalnymi mikrofonami i słuchawka-

mi studyjnymi, tudzież wcześniej wspomnianymi 

wkładkami gramofonowymi. Jednakże w ostat-

nich latach, wychodząc naprzeciw potrzebom 

rynku, skłaniają się ku bardziej komercyjnym pro-

jektom, takim jak sprzęt audio dla graczy, spor-

towców czy chociażby szarego Kowalskiego (czy 

Smitha), który ceni sobie jakość odsłuchu, będąc 

w drodze. O ile sprzęt produkowany wcześniej 

przeznaczony był głównie dla realizatorów i mu-

zyków, Audiotechnika próbuje zgarnąć swój ka-

wałek tortu na rynku portable audio, który z roku 

Metalowy pałąk, skórzane 
wykończenie, idealne spasowanie 
elementów. Jedynym, prawie 
niezauważalnym mankamentem 
jest niezbyt dokładne skórzane 
obszycie.
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na rok warty jest coraz więcej. Dodatkowym ar-

gumentem jest sam rynek dystrybucji muzy-

ki – wszystko jest na wyciągniecie ręki. Wystarczy 

dostęp do internetu, Wimp, Spotify czy Soundc-

loud i w każdej chwili mamy do dyspozycji pe-

łen katalog ulubionych artystów. Jeżeli ma się tro-

chę odłożonych zaskórniaków, dość firmowych 

słuchawek, które brzmią tylko trochę lepiej niż te-

lefon analogowy oraz chęć posiadania czegoś, 

co wygląda lepiej niż pchełki, ATH-MSR7 to jed-

na z propozycji Audiotechniki, która jest bardzo 

interesująca.

Pierwsze wrażenie
Po otwarciu pudełka, które sugeruje, że będą 

to słuchawki wielkości połówek małego arbuza 

– niespodzianka! Wyjmujemy dwa czarne pu-

dełka. Kolejno: osprzęt, dokumentacja i to wła-

ściwe, ze słuchawkami. Osprzęt to trzy rodzaje 

kabli i „skórzany” worek do przenoszenia. Kable 

to standard: jack-jack w trzech konfiguracjach. 

Producent opisuje je w profesjonalny sposób, 

ale myślę, że długi, krótki i do telefonu to wy-

starczająco odpowiedni podział. Wyglądają bar-

dzo ładnie… jako akcesoria wędkarskie. Wiem, 

że być może to wrodzone skąpstwo, ale kabel 

do słuchawek high resolution powinien przynajmniej wyglądać lepiej. Estetycznie – lek-

ko powyżej średniej, ergonomicznie: średnio. Kable się skręcają i zastygają w pozycji wi-

norośli, w szczególności ten długi. Damy im jednak szanse przy odsłuchu. „Skórzany” 

worek wygląda tanio. Przepraszam, lepszym wyrażeniem jest: „powinni dopłacić”.

W przeciwieństwie do akcesoriów, słuchawki wyglądają dużo lepiej. Nie wiem, czy to jeden 

z marketingowych zabiegów, ale są ciężkie – daje to wrażenie solidności. O, przepraszam. 

To nie wrażenie – są faktycznie solidnie wykonane. Metalowy pałąk, skórzane wykończe-

nie, idealne spasowanie elementów. Jedynym, prawie niezauważalnym mankamentem 

jest niezbyt dokładne skórzane obszycie. Nie jest to żadną przeszkodą dla potencjalnego 
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użytkownika, ale estetyczni faszyści mogą mieć 

problem z osiągnięciem nirwany. Skóra marsz-

czy się nierówno, co daje wrażenie niesolidnej 

roboty. Co śmieszniejsze, zauważyłem to tylko 

przy brązowym kolorze obszycia. A propos ko-

loru – słuchawki dostępne są w trzech kolorach: 

pistoletowym szarym, brązowym i limitowa-

ny model – w kolorze czerwonym. O ile czerwo-

ny to kwestia dyskusyjna, to pozostałe modele 

nie wyglądają krzykliwie – brak im zbędnych do-

datków. Widać tu wpływ minionych epok – słu-

chawki mają dostarczać wrażenia estetyczne 

związane ze słuchem, a nie ze wzrokiem. Abso-

lutne minimum z dobrym smakiem.

Użytkowanie
Największy problem, z jakim spotkałem się pod-

czas użytkowania różnych modeli, to po pierw-

sze – wygoda, po drugie – ergonomia. Mam do-

syć dużą głowę, z której wyrasta para dosyć 

sporych, nisko osadzonych uszu. Przesiadywa-

nie w słuchawkach po kilka godzin dziennie po-

trafi dać w kość, szczególnie jeżeli korzystasz 

z nich jako DJ lub realizator nagrań. W przypad-

ku ATH MSR7 to już czwarta godzina i absolut-

nie nie czuję dyskomfortu. Zapewne jest to „pa-

miętliwa” pianka i idealne rozłożenie słuchawek 

względem pałąka. Jak na dość ciężkie (300 gra-

mów) nauszne słuchawki są naprawdę wygod-

ne – kolejna godzina łupania basem i żadnych 

oznak zmęczenia – zarówno wynikających z kon-

strukcji, jak i samego odsłuchu.

Jako źródło odniesienia wybrałem płytę Disclo-

sure „Settle”. Zważywszy na charakter płyty, za-

cznę od dołu. Bas jest wyeksponowany dużo 

To tylko słuchawki. Słuchawki 
przeznaczone do telefonu, iPoda 
czy innego przenośnego sprzętu. 
Mają dobrze grać, a nie służyć 
audiofetyszystom.
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bardziej selektywnie, idealnie słychać sub-basy, idące w parze ze stopą ze starych automa-

tów perkusyjnych. Zapewne duży wpływ na dystrybucję niskich częstotliwości ma sama 

konstrukcja słuchawek, ze specjalnym, trójdrożnym systemem przepływu. Dźwięki nie zle-

wają się w jedność, co daje wrażenie krystalicznego brzmienia. Spotkałem się wcześniej 

z opinią, że słuchawki mają za mało środka, z czym się nie zgodzę. Pełne, mięsiste brzmie-

nie w każdym paśmie. Faktem jest, że zarówno tony niskie, jak i wysokie, są trochę lepiej 

wyeksponowane, ale zależne jest to bardziej od rodzaju muzyki i skłonności realizatorów 

do tworzenia doliny środka. Dla porównania wrzuciłem do odtwarzacza płytę Alan Par-

sons Project „Pyramids”. Człowiek odpowiedzialny za miks większości płyt Pink Floyd nie 

traktuje po macoszemu środka. Słuchawki po-

twierdziły moje podejrzenia. Wysokie często-

tliwości – nie mam zastrzeżeń – ładna emisja 

bez niepotrzebnego syczenia. Brzmienie na 

5 z minusem. Zaskoczyły mnie jakością, więc 

stwierdziłem, że zrobię im hardkorowy (jak na 

ten segment słuchawek) test. Odpaliłem Cu-

base – najpopularniejszy DAW w środowisku 

producentów. Minus dostały za zawansowane 

stereo. Nie wszystkie efekty, takie jak pogłos 

lub panorama, które sprawdzałem (przypad-

kowe a capelle, fx), są emitowane z taką samą 

jakością jak reszta dźwięków. Nie zapominaj-

my jednak, że to tylko słuchawki. Słuchawki 

przeznaczone do telefonu, iPoda czy innego 

przenośnego sprzętu. Mają dobrze grać, a nie 

służyć audiofetyszystom.

Podsumowanie
Plusy to wygodne, świetne brzmienie, prosty, 

stonowany design. Naprawdę fajne słuchaw-

ki. Żadnego taniego bajeranctwa, stu kolo-

rów i bezsensownych dodatków. Towar zgod-

ny z opisem. Minusy to kabel i akcesoria. Za tę 

cenę to trochę siara.

ATH – MSR7             

• Design: 5/6

• Jakość wykonania: 5/6

• Wydajność: 5/6

Cena: 1099 zł
Dostępne w...

Przesiadywanie 
w słuchawkach po kilka 
godzin dziennie potrafi 
dać w kość, szczególnie 
jeżeli korzystasz z nich jako 
DJ lub realizator nagrań. 
W przypadku ATH MSR7 
to już czwarta godzina 
i absolutnie nie czuję 
dyskomfortu.
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