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TESTY SPRZĘTU  Słuchawki Sennheiser Urbanite XL

Słuchawki są już nie tylko sposobem na słuchanie muzyki 
„w biegu”, stają się również elementem stylizacji ludzi 
dbających o swój wizerunek. Dlatego producenci starają się, 
by były coraz atrakcyjniejsze z wyglądu. Ale czy w pogoni 
za designerskimi smaczkami nie tracą na tym walory 
brzmieniowe? Trudno o lepszy materiał badawczy niż 
najnowsze „nauszniki” Sennheisera. 

Boom na słuchawki trwa w najlepsze. 
Wzięły się za nie firmy, które jeszcze 
kilka lat temu nie traktowały ich poważ-

nie, chociażby KEF, Focal czy NAD. Co innego 
Sennheiser, który ma ich w produkcji kilkudzie-
sięcioletnią tradycję. Po udanych modelach 
Momentum oraz Amperior, przyszedł czas na 
nowość o nazwie Urbanite. Już nazwa nieco 
wskazuje, że chodzi o słuchawki typowo „miej-
skie”.  W tej serii są dostępne dwa modele, 
znacznie różniące się gabarytami i brzmieniem. 
Testowany model XL to, naszym zdaniem, 
ciekawsza z propozycji. Wyceniono go na 
niecały tysiąc złotych, ale mimo to przynależy 
do wyjątkowo licznego grona.
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BUDOWA
Sennheiser Urbanite XL to większe, wokółusz-
ne słuchawki nowej serii. Po ich obudowie od 
razu widać, że to produkt przeznaczony do 
użytku poza domem. To konstrukcja zamknięta, 
ze składającym się pałąkiem oraz przewodem 
sygnałowym doprowadzanym do jednej muszli. 
Co tu dużo mówić, słuchawki prezentują się 
znakomicie. W odróżnieniu od nieco vintage-
’owej serii Momentum są dość futurystyczne. 
Miejsce owalnych muszli zastąpiły – idealnie 
okrągłe, a skórę zastąpiono – guma i alkantara. 
Te zmiany nie są lepsze, a tylko inne. Rzecz 
gustu, choć spodziewałem się, że gumowy 
element będzie nieprzyjemny w kontakcie 

z włosami, że będzie je często ciągnął. Ale w przy-
padku Urbanite XL tak się nie dzieje.
Pałąk jest nadspodziewanie szeroki, wyjątkowo 
płaski. Składa się w dwóch miejscach. Jego wnętrze 
jest plastikowe, od spodu wyłożono go gumą, a na 
wierzchniej części – materiałem z grubych włókien. 
To bardzo wytrzymała i elastyczna konstrukcja – 
można go praktycznie w całości wyprostować, po 
chwili powróci do pierwotnej formy bez żadnego 
problemu. Jego końcówki to aluminiowe prowadni-
ce, z tego samego materiału wykonano elementy 
trzymające wszystko razem. Choć połączenie 
wygląda delikatnie, to w istocie jest bardzo solidne, 
co czuć po wzięciu produktu do ręki. 
Mechanizm regulacji szerokości słuchawek jest wy-
borny. Plastikowe muszle przytwierdzono do gło-
wic, a te do aluminiowych elementów, które można 
przesuwać po prowadnicach. Opór przy regulacji 
dobrano w sam raz, nie ma mowy o samoistnej 
zmianie rozstawu muszli na pałąku. W obudowach 
przetworników znajdują się otwory, z których wy-
chodzi płaski, silikonowy pasek. Schowano w nim 

DANE TECHNICZNE

TYP SŁUCHAWEK: wokółuszne

WTYK SŁUCHAWKOWY: kątowy 3,5 mm (TRRS)

PASMO PRZENOSZENIA: 18 Hz – 22 kHz

CZUŁOŚĆ: 110 dB (przy 1 kHz, 1 Vrms)

IMPEDANCJA: 18 Ω

MASA: 793 g

DYSTRYBUTOR Aplauz, http://www.aplauzaudio.pl 
CENA 979 zł

OCENA

NEUTRALNOŚĆ

Barwa lekko ocieplona, cofnięty wyższy środek.

PRECYZJA

Detali jest sporo, są podawane w strawny sposób.

MUZYKALNOŚĆ

Po prostu dobra, a nawet więcej niż dobra. 

STEREOFONIA

Scena jest rozbudowana zarówno wszerz, jak i w głąb.

DYNAMIKA

Na wysokim poziomie.

BAS

Technicznie bardzo dobry, nie skupia na sobie uwagi.

OCENA 82%

KATEGORIA SPRZĘTU B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uliczny luksus



TESTY SPRZĘTU  Słuchawki Sennheiser Urbanite XL

SYSTEM 
ODSŁUCHOWY
❙ ODTWARZACZE: 
iPhone 5S, iBasso DX90, 
HiFiMAN HM-901
❙ SŁUCHAWKI: 
Creative Aurvana Live!

wycofany, co sprawia, że przekaz jest całościo-
wo lekko niewyraźny, zupełnie tak, jak gdyby 
pomiędzy uchem a przetwornikiem rozpostarto  
niewidzialny woal. Nie jest to, co prawda, duża 
niedogodność, ale coś, co osłuchana para uszu 
pewnie wychwyci. 
Scena dźwiękowa jest mocno rozbudowana po 
bokach, a jeszcze bardziej w głąb. W wyniku 
osłabienia słyszalności wyższych fragmentów 
środka pasma to w sumie oczekiwana cecha. 
Przekaz jest rozdzielczy, nie brakuje tak zwanego 
powietrza. Urbanite XL zdecydowanie nie męczą 
ani detalicznością, ani przesadzonym basem. 

NASZYM ZDANIEM
Sennheiserowi udało się znaleźć ten właściwy 
kompromis pomiędzy dźwiękiem wyrafinowanym 
i analizującym, a tym dającym frajdę z odsłuchu. 
Z tego względu te słuchawki spodobają się wielu 
osobom stawiającym pierwsze kroki w świecie 
dobrego brzmienia „w biegu”. Jakość wykonania 
Urbanite XL to klasa dla siebie, podobnie jak 
komfort użytkowania. To również dowód na to, że 
Sennheiser zna się na słuchawkowym rzemiośle 
jak mało która firma i podąża przy tym za rynko-
wymi trendami. ■

przewody sygnałowe. Jest dyskretny i estetycz-
nie zaaplikowany, praktycznie go nie widać.
Nauszniki są dość miękkie, w środku jest sporo 
miejsca, w które swobodnie wchodzą mniejsze 
małżowiny. Gąbki powleczono alkantarą, po-
dobnie jak we flagowym modelu Sennheisera 
– HD800. Również dzięki niej Urbanite XL 
prezentują się luksusowo.  
Przewód sygnałowy jest płaski, zwieńczony 
kątowym 3,5-mm wtykiem  typu TRRS. Od 
strony słuchawek jest taki sam, ale z prostym 
mechanizmem blokującym. Na kablu zamonto-
wano też niewielki pilot z guzikami cyfrowymi 
do regulacji głośności oraz odbierania/kończe-
nia połączeń. Słuchawki występują w dwóch 
wersjach sterowania: do Samsungów Galaxy 
(w praktyce działają z większością androidów) 
i do urządzeń Apple. 

BRZMIENIE
Najczęściej słuchawki przeznaczone do użytku 
poza domem mają mocno uwydatniony bas. 

Przekłada się to w wielu przypadkach na gęsty 
i nieco niewyraźny przekaz. Nie jest to reguła, 
ale wyjątki są nieliczne. Sennheiser podąża 
inną drogą. Brzmienie produktów tej firmy jest 
często zrównoważone, czego Urbanite XL są 
najlepszym przykładem. 
Bas jest jedynie dodatkiem do całości. Nie 
schodzi przesadnie nisko i jest lekko wyekspo-
nowany w jego wyższych częściach. To przy-
daje produktowi energetyczne brzmienie. Ale 
niskie tony są dobrze kontrolowane całościowo, 
zwarte, nieco konturowe, mają lekko ocieploną 
barwę. Choć pod tym względem produkty serii 
Momentum grają jeszcze bardziej miękko. 
Środek jest wyraźny i zrównoważony. Nie 
słychać wycofania ani wokalistów, partii gita-
rowych ani jakiegokolwiek innego instrumentu 
z tego zakresu pasma. Dociążenie, barwa oraz 
dynamika są należyte. Wysokie tony okre-
śliłbym jako obecne, gładkie, zróżnicowane 
i długo wybrzmiewające. Co innego wyższe 
tony średnie. Słychać, że ten podzakres jest 


