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TEST GRUPOWY          Słuchawki mobilne (200-2000 zł)

Meze 99 Classics
Z początku trudno uwierzyć, że te słuchawki pochodzą 
z Rumunii. Jeszcze większe niedowierzanie pojawia się, gdy 
weźmiemy je do ręki i posłuchamy. Szok! 

Szefem rumuńskiej manufaktury jest Antonio 

Meze – uzdolniony projektant przemysłowy, zdo-

bywca nagród RED DOT, IDSA-IDSE za projekty 

przeróżnych przedmiotów użytkowych. Człowiek 

z żyłką pasjonata techniki i sprzętu audio. 

Wejdźcie na stronę www.antoniomeze.com,  

a lepiej zrozumiecie, o czym mowa. Młody jeszcze 

Antonio nie ukrywa, że słuchawki, które tworzy, 

buduje „od serca”; to produkty będące przejawem 

olbrzymiej pasji i determinacji – chęci udowod-

nienia, że słuchawki powinny być czymś więcej 

niż zwykły przedmiot. Widać to doskonale, gdy 

bierze się do ręki ten model. To coś prawdziwie 

wyjątkowego. Ilość tworzywa ograniczono do 

minimum – z ABS-u wykonano jedynie elementy 

mocujące przetwornik o średnicy 40 mm. Muszle 

wycięto z litego drewna (!) na skrawarkach CNC, 

podwójny rozdzielony pośrodku pałąk jest ze 

stali manganowej, metalowe wykończenia wy-

konano z cynku, całość zmontowano wyłącznie 

za pomocą wkrętów. Żadnego kleju. Słuchawki 

są w pełni serwisowalne. Nie ma więc ryzyka, że 

jak coś pęknie, trzeba je będzie wyrzucić. 

99 Classics są nie tylko pięknie wykonane 
i niesamowicie gustowne, lecz także można je 
stawiać za wzór w dziedzinie komfortu użyt-
kowania. Konstrukcja wspomnianego pałąka 

sprawia, że nie czuć nacisku na uszy czy skórę 

wokół nich, ani na głowę na jej czubku. Miękkie 

poduszki powleczone skórą ekologiczną (PU) 

dopełniają całości. W tym kontekście cena 1490 

zł wydaje się w pełni uzasadniona, a nawet... 

zaniżona. 

Pretensje można mieć co najwyżej o to, że kable 

wprowadzamy do każdej z muszli z osobna 

(wtyk ma średnicą 2,5 mm i wchodzi dość głębo-

ko w muszle – to uwaga dla tych, którzy zechcą 

zastosować kable specjalistyczne), ewentualnie 

także o to, że elementy regulacji rozmiaru (sama 

regulacja działa bez zastrzeżeń) znacznie odsta-

ją od głowy. W zestawie otrzymujemy dwie pary 

kabli – długi (3 m), bez mikrofonu, który sugeruje 

odsłuch w domu ze wzmacniaczem stacjonar-

nym, i drugi krótszy (1,2 m) z mikrofonem, co 

umożliwia prowadzenie rozmów przez telefon. 

W pudełku znajdziemy też przejściówki, w tym 

tę do wtyku ćwierćcalowego. Jest też twardy fu-

terał. To wszystko sprawia, że mamy do czynie-

nia z bardzo uniwersalnymi słuchawkami, które 

może nie nadają się do noszenia w niepogodę, 

lecz w podróży sprawdzą się doskonale. 

BRZMIENIE
Projekt wzorniczy i wykonanie od razu budzą 

podejrzenia, że to produkt lifestylowy, który „nie 

gra".  Jakaż to byłaby krzywa dla tych słuchawek, 

gdyby poprzestać na takim założeniu...

Meze dzieli istny dystans jakościowy w po-
równaniu do wszystkich pozostałych rywali. 
Są najlepsze pod każdym względem. Jedynie 
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KATEGORIA SPRZĘTU B 
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BRZMIENIE (60%)

KOMFORT(15%)

Najmniej własnego charakteru.
NEUTRALNOŚĆ

Najwięcej w nich słychać w szerokim zakresie pasma.
ROZDZIELCZOŚĆ

Słucha się w nich z nieskrywaną przyjemnością.
MUZYKALNOŚĆ

Precyzyjna, duża scena, ale jednocześnie znakomita 
bezpośredniość.

PRZESTRZENNOŚĆ

Są szybkie i mają skalę. 
DYNAMIKA

FUNKCJONALNOŚĆ(15%)

WYKONANIE(10%)

w kategorii przestrzenności silną konkurencję sta-

nowią dla nich tańsze słuchawki Audio-Technica. 

Meze są neutralne, ale jednocześnie muzykal-

ne i bardzo dynamiczne. To jedne z najgłośniej 

grających słuchawek. Należy docenić znakomitą 

relację pomiędzy precyzją brzmienia, która jest 

bardzo duża, a swoistą miękkością i nasyceniem 

barw, ogólną gładkością. Wysokie tony są czyste 

i bardzo wyraziste, ale jednocześnie słodkawe. 

Podobnie jest w odniesieniu do reszty pasma. 

Muzykalność przez duże M. 

Rewelacyjny na tle całej grupy jest także bas, 

o którym mówić można jedynie w superlatywach. 

Głęboki, precyzyjny, barwny i szybki. Czegoś 

brakuje? Na pewno nie w tej cenie! 

NASZYM ZDANIEM
Jak to możliwe, że nieznana firma stworzyła tak 

bajecznie wykonane i dopracowane słuchawki, na 

dodatek rewelacyjnie brzmiące – za taką cenę? 

Jeśli się bardzo chce, a produkt ma budować 

wizerunek dopiero co powstającej marki, to jednak 

można. 99 Classics to naszym zdaniem okazja, 

Wybór Redakcji i zasłużone zwycięstwo w teście. 

Oraz nasze nowe słuchawki redakcyjne. 

Być może ta wersja wykończeniowa jest 
zbyt „barokowa" czy pretensjonalna, ale 
urody temu projektowi odmówić nie sposób. 
Muszle są z litego drewna. 

Zadbano nawet o wykończenie i jakość 
przewodów. Wtyki chowają się głęboko 
w muszlach. 
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