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Beyerdynamic A 200 p

A200p nie jest tak naprawdę autorskim 
produktem Beyerdynamica. To sprzęt szerzej 
znany jako A10, produkt należącej do iRivera 
marki Astell & Kern. Nie do końca wiadomo, czy 
wersja mobilnego „daka” niemieckiego produ-
centa słuchawek została  zmieniona w stosun-
ku do A10 w sposób inny, niż tylko za pomocą 
logo na pokrętle regulacji głośności. Można 
bezpiecznie przyjąć, że to te same urządzenia. 

BUDOWA
A200p jest naprawdę mały, to niewielka 
kostka, która bez problemu mieści się w dłoni 
– odrobinę węższa niż iPhone 5S i nieco od 
niego grubsza. Z całej testowanej stawki jest 
najmniejszy i najlżejszy, a zatem to najbardziej 
przyjazny sprzęt do użytku poza domem. 
Obudowę wykonano z twardego plastiku. 
Sprawia wrażenie solidnej, choć nie aż tak 

bardzo, jak u konkurencji. W oczy rzuca się 
srebrne, również plastikowe, koło. To w istocie 
pokrętło regulacji głośności, które po części 
pracuje w domenie analogowej, a po części 
– w cyfrowej. Ma 135-stopniową regulację 
głośności i trzeba się sporo nakręcić, gdy do 
A200p są podłączone mało czułe słuchawki. 
Kroków regulacji mogłoby być dwukrotnie 
mniej. Mile byłoby też widziane inne pokrycie 
powierzchni kółka, np. gumą. A jeżeli już pla-
stik, to z wgłębieniem ułatwiającym obracanie.
Tył jest płaski i gładki, po bokach jest ciekawiej 
– znalazły się na nich trzy świetnie sprawujące 
się przyciski: pauzy odtwarzania oraz prze-
skakiwania do następnego oraz poprzedniego 
utworu. Na przeciwległej krawędzi jest pusto, 
a na kolejnych dwóch zamontowano suwak 
blokady interfejsu oraz włącznik w jednym, 
wyjście słuchawkowe i nietypowe gniazdo 

Własne zasilanie, prawdziwie miniaturowe rozmiary, 
lekkość oraz kompletny zestaw akcesoriów czynią z tego 
„klonu" produktu Astell & Kern najlepiej przemyślany DAC-
słuchawkowiec do smarfona lub tabletu.Kilka dobrych lat temu przenośne odtwa-

rzacze empetrójek wyparły z rynku mobilne 
odtwarzacze kompaktowe, które z kolei 
wyeliminowały walkmany. Pojawienie się em-
petrójek było naturalnym, znaczącym krokiem 
w ewolucji przenośnego sprzętu grającego 
– w sensie funkcjonalnym. W krótkim czasie 
odtwarzacze plików stały się tanie, mieściły 
coraz więcej muzyki, były przy tym lekkie 
i miniaturowe. Mimo tych zalet, powoli, acz 
nieuchronnie, wchodzą w niszowy asorty-
ment. Teraz każdy korzysta ze smartfonów 
oraz tabletów. To właśnie one zastąpiły 
przenośne odtwarzacze empetrójek – w końcu 
potrafią nie tylko to samo, lecz znacznie wię-
cej. Okazuje się, że niektóre naprawdę nieźle 
brzmią, choć jeszcze daleko im do poziomu 
dźwiękowego tych najdroższych, najlepszych 
odtwarzaczy przenośnych (tzw. DAP-ów). 
Z drugiej strony, smartfony – szczególnie 
te z wyższej półki – mają jednak z reguły 
znacznie lepsze interfejsy graficzne niż nawet 
najlepsze DAP-y. 
Pojawia się jednak nowa, interesująca moż-
liwość: asynchroniczne przetworniki c/a USB 
pełniące funkcję wzmacniaczy słuchawko-
wych, które można podłączyć już nie tylko do 
komputera, lecz także do tabletu lub smartfo-
na – czy to firmy Apple, czy też na Androidzie. 
Zebraliśmy trzy takie mobilne DAK-i. Pozostaje 
zatem odpowiedzieć na pytanie, czy są one 
w stanie spowodować, że nasze telefony 
i tablety staną się urządzeniami prawdziwie 
audiofilskimi. 
Co prawda, idea noszenia dodatkowego 
sprzętu w parze ze smartfonem nie jest naj-
szczęśliwszym pomysłem z punktu widzenia 
użytkowania, jednak – zważywszy na poten-
cjalnie bardzo dużą poprawę brzmienia – jest 
to niewielka niedogodność, którą meloman 
może zaakceptować. Należy też pamiętać, że 
każdy z przedstawionych mikrusów może też 
być wykorzystany w połączeniu z lapto-
pem – żaden nie wymaga bowiem zasilacza 
sieciowego. Gniazdo USB w zupełności wy-
starczy – albo wyłącznie do zasilania w czasie 
rzeczywistym, albo także do ładowania. ■
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DANE TECHNICZNE

OBSŁUGIWANE FORMATY AUDIO PCM do 24/96

ZALECANA IMPEDANCJA SŁUCHAWEK <600 Ω

IMPEDANCJA WYJŚCIOWA 1,1 Ω

CZAS PRACY  

 11 godzin (na wbudowanym akumulatorze)

WYJŚCIE mały jack 3,5 mm

MAKSYMALNE NAPIĘCIE WYJŚCIOWE  

WYMIARY 55 x 55 x 13 mm

MASA 51 g 

WYPOSAŻENIE kabel micro-USB, kabel Lightning,  

 kabel USB do komputera, skórzany pokrowiec

KATEGORIA SPRZĘTU D

DYSTRYBUTOR Konsbud Hi-Fi, 
www.konsbud-hifi.pl 

CENA 1299 zł

OCENA

przypominające micro-USB. Nie 
zabrakło też otworu z zieloną 
diodą LED, która sygnalizuje 
ładowanie się urządzenia. Bo, 
jako jedyny w teście, A200p ma 
wbudowany akumulator, który 
ładuje się 4, a wystarcza na 11 
godzin. To spory plus, jako że 
podczas działania Beyerdynamic 
nie rozładowuje smartfona – 
ten proces przy korzystaniu 
z innych DAC-ów przebiega dość 
intensywnie. 
A200p  zawiera ceniony prze-
twornik Wolfsona – WM8740 
– oraz procesor firmy Cypress. 
Odtwarzana rozdzielczość 
plików różni się w zależności od 
urządzenia źródłowego, jednak 
w żadnym przypadku nie prze-
kracza 24 bitów/96 kHz. Więcej 
w sumie nie potrzeba. 
Podłączenie A200p do smartfona 
jest kompletnie bezstresowe, nie 
trzeba nic konfigurować. Należy 
jedynie wybrać stosowny kabel 
i już. W komplecie znajdują się 
odpowiednie przewody – zarówno 
do Androida, jak i urządzeń iOS 
(nowszych ze złączem Lightning, 
a także i tych starszych ze 
złączem 30-stykowym). To spory 
atut urządzenia – podobnie jak 
praktyczny skórzany futerał. 
Po podłączeniu do smartfona czy 
tabletu urządzenie przejmuje 
kontrolę nad sterowaną aplikacją, 

zaczyna działać wbudowane 
pokrętło głośności oraz przyciski 
funkcyjne. Beryerdynamic to bez-
sprzecznie najbardziej przyjazny 
użytkownikowi sprzęt z trzech 
testowanych tutaj modeli. 

JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Twórcom tego urządzenia przy-
świecał jeden cel: stworzyć prze-
nośnego „daka”, który brzmiałby 
równie dobrze jak odtwarzacz 
AK100 firmy Astell & Kern. Co 
prawda nie miałem go przy sobie 
podczas testów, ale jabłko raczej 
nie padło daleko od jabłoni. Co nie 
zmienia faktu, że A200p jest od 
swoich konkurentów nieco gorszy. 
W produkcie Beyerdynamica 
postawiono bardziej na dynami-
kę i efektywność przekazu niż 
w przypadku pozostałych modeli. 
Nie jest aż tak gładko brzmiący 
(brzmi ostrzej), choć w dalszym 
ciągu naprawdę muzykalnie. 
Można to postrzegać jako bo-
lączkę albo rozsądny kompromis, 
którego pozytywnym następ-
stwem jest właśnie zwiększona 
dynamika. Najniższy bas A200p 
jest nieco lżejszy niż z pozosta-
łych dwóch mikrusów, a jego 
wyższe części są odrobinę lepiej 
słyszalne, choć nic nie dudni. Cały 
dół odtwarzanego pasma jest 
mocniej zwarty, co należy zaliczyć 
do zalet, taka prezencja pasuje 
do żwawego przekazu. Nie jest 
kartonowy, ma stosowną porcję 

krągłości, ale mniej 
niż konkurenci. Za 
to środek odtwa-
rzanego pasma 
jest równie dobry. 
Jednak „góry” ma 
mniej – niewiele, 
ale jednak mniej. 
Podobnie jest z wir-
tualną przestrzenią 
– jest skromniejsza 
po bokach i nie aż 
tak napowietrzona 
jak np. ta u Herusa, 
choć porównywal-
nie rozbudowana 
w głąb. A200p to 
dość rozdzielczo 
grający sprzęt, 
mimo że pod tym 

A 200 p wykorzystuje specjalny 
kabel sygnałowy. W komplecie 
z urządzeniem są odpowiednie 
przewody do Androidów, jak 
i do urządzeń Apple (na zdjęciu 
iPad mini). Skórzany pokrowiec 
mocowany do paska od spodni to 
kolejny atut Beyerdynamika.  

względem również ustępuje pola 
rywalom. Odrobinę, ale jednak. Jego 
mocną stroną jest jednak największa 
funkcjonalność (wbudowana bateria, 
najmniejsze gabaryty, okablowanie 
i futerał w komplecie). Dlatego przy-
znajemy rekomendację. ■


