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HD 700 przyje$d$aj! w eleganckim 
pude#ku, którego powierzchnia do z#u-
dzenia przypomina szczotkowane alu-
minium. Wewn!trz, oprócz s#uchawek, 
znajdziemy tylko grube pro*le z g!bki  
i instrukcj" obs#ugi. Spoczywaj!ce  
w takiej oprawie nauszniki wygl!daj! 
imponuj!co, a powagi dodaje im gruby 
przewód z przeciwpancernym oplotem. 
Niektórzy u$ytkownicy HD 600 skar$y-
li si" na k#opoty z wtyczkami od strony 
nauszników. Tutaj nie powinno by& 
tego problemu, ale je$eli tendencja 
si" utrzyma, w HD 900 (je%li si" po-
jawi!) zobaczymy co% na kszta#t sie-
ciówek Shunyaty.

Spodoba#a mi si" mo$liwo%& de-
monta$u poduszek i siatek oddzie-
laj!cych uszy od g#o%ników, t#umio-
ny silikonem pa#!k i detale, takie jak 
logo *rmy odci%ni"te na materia#o-
wych elementach. Wyko)czenie pa-
#!ka i muszli jest przyjemne w dotyku, 
a ich wielko%& oraz zakres regulacji –  
w zupe#no%ci wystarczaj!ce. Na izolacj" 
od zewn"trznego ha#asu nie mamy co 
liczy&, poniewa$ HD 700 to konstrukcja 
otwarta. W futurystycznych muszlach 
zamontowano 40-mm przetworniki usta-
wione do ma#$owin pod k!tem, co ma 
poprawi& wra$enia przestrzenne. Wen-
tylowane magnesy powinny ogranicza& 
turbulencje powietrza, a drgania t#umi 
specjalny stalowy element.

Brzmienie

HD 600 odkrywa#y przed s#uchaczem 
%wiat high-endowego brzmienia. Krysta-
licznie czystego, bezkompromisowo roz-
dzielczego i daj!cego wgl!d w nagranie. 
Min"#o dziesi"& lat, a HD 700 wprawi#y 
mnie w niemal takie samo zdumienie. 
Oferuj! szczegó#owo%& i dynamik" zbli-
$on! do najlepszych s#uchawek, jakie do 
tej pory recenzowa#em.

Mimo g#"bokiego basu, uwaga koncen-
truje si" na %rednich i wysokich tonach, 
zw#aszcza na prze#omie tych zakresów, 
gdzie kryje si" najwi"cej informacji o sze-

lestach i oddechach. HD 700 spra-
wiaj!, $e drobne ró$nice, których do 
tej pory musieli%my szuka& w skupieniu, 
staj! si" naturalne i oczywiste. Tak, jak-
by%my czytali na komputerze tekst napi-
sany ma#! czcionk! i kto% pokaza# nam 
funkcj" powi"kszenia. Dzi"ki ponad-
przeci"tnej rozdzielczo%ci na niektórych 
p#ytach mo$na znale(& szczegó#y, jakich 
nie s#yszeli prawdopodobnie nawet sami 
arty%ci, ale podwójnie irytuj!ce staj! si" 
tak$e ich potkni"cia i b#"dy realizatorów 
nagra). Tych, które brzmi! sucho, p#asko 
i twardo, nie da si" s#ucha& d#ugo.

Barwa HD 700 jest neutralna, a pasmo 
równe, mo$e z ma#! górk! na prze#omie 
%rednich i wysokich tonów. Sennheiser 

nie odcina si" od swoich korzeni. Jego 
wysokie modele wci!$ stawiaj! na szyb-
ko%& i rozdzielczo%&. Nie zmienia tego 
nawet bardzo dobry bas.
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'DQH�WHFKQLF]QH�
Konstrukcja:  RWZDUWD
Pasmo przenoszenia:  15 Hz – 40 kHz

Impedancja:  150 1
6NXWHF]QRĂÊ��� 105 dB

Masa:  270 g
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Brzmienie:  KL�HQG
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