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W moim sercu jest sporo szacunku dla marki Audio Technica. Dawno temu, kupując 

mój pierwszy sprzęt do odsłuchu czarnych placków, marzyłem o systemach tego 

producenta. Mimo to, że teraz na pudełko widnieje już napis „Designed and engineered 

in Japan/Made in China”, to w dalszym ciągu zdecydowanie czuć rękę inżynierów 

z Kraju Kwitnącej Wiśni.
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Dobrze pamiętam moment, gdy do naszej 

redakcji pierwsze słuchawki japońskiego produ-

centa Audio Technica. Byłem wtedy delikatnie 

zaskoczony i dokładnie tak samo podekscyto-

wany. Wszystko za sprawą fali, która uderzyła 

w nas prosto z Północy. Z numeru na numer czu-

łem, jak moje włosy stają się jaśniejsze, a umie-

jętność czytania języka duńskiego wyraźnie się 

poprawiła. Przez dłuższy czas byliśmy wtedy 

zamknięci w tym północnym świecie audio. 

Dlatego tak bardzo ucieszyła mnie zmiana 

brzmienia, tym bardziej że pomoc nadciągała 

z Japonii. 

W moim sercu jest sporo szacunku dla marki 

Audio Technica. Dawno temu, kupując mój 

pierwszy sprzęt do odsłuchu czarnych plac-
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ków, marzyłem o systemach tego producenta. 

Mimo to, że teraz na pudełko widnieje już napis 

„Designed and engineered in Japan/Made 

in China”, to w dalszym ciągu zdecydowanie 

czuć rękę inżynierów z Kraju Kwitnącej Wiśni. 

Wracając do tych pierwszych słuchawek, jakie 

dla Was testowaliśmy, to pamiętam, jak bar-

dzo unikałem tematu designu tego produktu. 

Rozpisywanie się na ten temat porównałem do 

pisania o wykwintności ciepłego piwa z puszki. 

Tym razem jest już inaczej – widać, że Audio 

Technica dostrzegła, jaka przepaść ich dzieli od 

producentów ze wspomnianej Północy. W dal-

szym ciągu opakowanie nie wyróżnia się czymś 

ekstra, ale zawarte w nim dodatki aspirują do tej 

wyższej klasy. Świadczy o tym, chociażby dobrze 

wykonany i ładny pokrowiec na słuchawki. 

Model ATH-SR5BT jest niedużą i zamkniętą, 

dynamiczną konstrukcją nauszną, która dodat-

kowo jest wyposażona w technologię Bluetooth. 

Te cechy powodują, że te słuchawki są stwo-

rzone na zewnątrz, na wypady poza domowe zacisze. Audio Technica poszerzając swoją 

ofertę słuchawek, zaczyna dbać nie tylko o dobre brzmienie, ale również o walory wizu-

alne. Dwie wersje kolorystyczne, czarna i biała, będą zauważone w gąszczu sklepowej 

wystawy. Do mnie trafiła wersja biała, która od razu wywołała uśmiech na mojej twarzy. 

Ten uśmiech można zatytułować „Pięknie Audio Technica, o to właśnie chodzi”. Ten model 

ma w sobie więcej wdzięku niż wszystkie słuchawki tego producenta razem wzięte. Mniej 

plastiku, a więcej materiałów przyjemniejszych w dotyku i solidniejszych – to dobra droga, 

którą – mam nadzieję – będzie podążać japoński producent. Świetna pianka, którą są 

wykończone nauszniki i pałąk, została obszyta bardzo miłym materiałem skóropodobnym. 

Oczywiście to przełożyło się na wysoki poziom wygody. Mimo niewielkich nauszników 

można w tych słuchawkach spędzić godziny, a to często trudna sprawa w kategorii On-Ear. 

Dobrze wygląda też aluminium z logo firmy, które znajdziemy na nausznikach. Niestety, 
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w dalszym ciągu występuje i drażni, jak deszcz w długi weekend, ten słaby plastik, z jakim 

kojarzy mi się dużo modeli Audio Technica. 

Niedużo brakowało i w całej konstrukcji nie byłoby nic, do czego mógłbym się przyczepić. 

Jednak w tym niefajnym plastiku ukryty jest również plus, a to waga słuchawek. Stal i skóra 

swoje ważą, co finalnie wpływa na ergonomię. ATH-SR5BT bez przewodu ważą zaledwie 

185 g – to świetny wynik przekładający się na efekt „nic nie mam na głowie”. Trzeba sobie 

uzmysłowić, że w tych 185 g znajdują się duże, bo aż 45-milimetrowe przetworniki oraz 

bateria, która starcza na 38 godzin odsłuchu. Całkiem nieźle prawda? 

Jak dobrze wiecie, nie jestem fanem wszystkiego, co bezprzewodowe w świecie audio, gdzie 

brak miejsca na kompromisy. Dlatego pierwsze, co zrobiłem, to podłączyłem słuchawki za 

pomocą przewodu do wzmacniacza słuchawkowego. Musiałem przekonać się o tym, jakie 

możliwości w nich drzemią. Po chwili jednak stwierdziłem, że to nie ma sensu. Przecież, to nie 

jest ich naturalne środowisko, one zostały stworzone do czegoś innego. Dlatego większość 

odsłuchu wykonałem na zewnątrz z włączoną opcją BT. Muszę się przyznać, że wygoda jest 

kusząca i człowiek szybko się do niej przyzwyczaja. Brak plączącego się przewodu i wolność 

ruchu jest cudowna. Szczególnie że funkcjonalność tego modelu może okazać się kluczem 

do sukcesu. Po bezprzewodowym podłączeniu wszystko mamy w zasięgu ręki, a to za sprawą 

umieszczonego na lewym nauszniku małego joysticka, który potrafi całkiem sporo. W jed-

nym miejscy odbieramy połączenia telefoniczne, uruchamiamy muzykę, regulujemy głośność 

i przełączamy numery. Musimy chwilę poćwiczyć działanie magicznego joysticka, ale już po 

chwili wiemy, o co chodzi i okazuje się, że jest on bardzo przydatny. 

Audio Technica swój plan na mobilne słuchawki wykonała w 150%, kwestie użytkowe oka-

zały się największym plusem tego produktu. Nie piszę tak dlatego, że strona dźwiękowa 

mnie rozczarowała, a wręcz przeciwnie. Tak jak 

wspomniałem, skupiłem się na sprawdzeniu, jak 

sobie radzą w tym, do czego zostały stworzone. 

Dlatego moim odtwarzaczem był iPhone z Tidalem 

na pokładzie i włączoną opcją BT. Na dzień dobry 

wielkie pozytywne zaskoczenie, a mianowicie 

pełne działanie nausznikowego pilota, nawet 

w aplikacjach takich, jak właśnie Tidal. W dalszej 

części odsłuchu nie było już większych zaskoczeń, 

Audio Technica potwierdziła absolutnie wszystko, 

Mimo niewielkich 
nauszników można w tych 
słuchawkach spędzić 
godziny, a to często trudna 
sprawa w kategorii On-Ear. 
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ATH-SR5BT             

Dane techniczne:
• Typ: zamknięte, dynamiczne
• Średnica przetwornika: 

45 mm
• Pasmo przenoszenia 

5-40 000 Hz
• Maksymalna moc 

wejściowa: 1500 mW
• Czułość: 102 dB
• Impedancja 50 Ω
Bluetooth:
• Wersja Bluetooth 4.1
• Kompatybilne profile 

A2DP/AVRCP/HFP/HSP
• Obsługiwane kodeki 

SBC/aptX/AAC
• Pasmo transmisji 

20–20 000 Hz

czego się spodziewałem. Dokładna i wychodząca na pierwszy plan góra od razu skierowała 

mnie w kierunku elektronicznych brzmień. W tym miejscu mogę zacytować klasyka: „Ja 

wiedziałem, że tak będzie”. Bardzo solidna dynamika przy bezprzewodowym połączeniu to 

raczej egzotyka, która cieszy duszę i serce niczym wysoka palma pełna kokosów wyrastająca 

tuż przy lazurowej wodzie. Ten element wrzucam do worka „zaskoczenie”. Niskie zakresy 

tonów wszystkich fanów mocnego uderzenia młotkiem w tył głowy mogą rozczarować, ale 

ja nazwę to dobrą kontrolą dźwięku i niezłym wywarzeniem. Audio Technica w moim odczu-

ciu nigdy nie była najlepszym wyborem do czarnej muzyki, w której soulowe głosy tulą nas 

do snu. Dlatego zdecydowanie lepiej podkręcić potencjometr i odpalić świetnie nagrane 

płyty Disclosure. W tych dźwiękach odkryjemy wszystkie najlepsze strony ATH-SR5BT. 

Gdy zrobimy sobie podsumowanie wszystkiego, co do tej pory napisałem i na koniec 

postawimy znak równości, którym jak zwykle jest cena, a ta wynosi 999 złotych, to ten 

model może znaleźć się naprawdę bardzo wysoko na naszej liście zakupów. Trudno zna-

leźć podobne konstrukcje, oferujące tak dużo w takiej cenie. Dodatkowo należy mieć na 

uwadze, że dźwiękowo mamy do czynienia z właśnie wysoką półką. 
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calamuzyka

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

