
Kolejna odsłona 
udanej „siódemki”. 
Tym razem 
wzbogacona 
o łączność
bezprzewodową
i wejście USB

Zdaleka 
słuchaw-
ki wyglądają 

niemal identycznie jak 
testowany ponad dwa lata temu model ATH-
-MSR7 (AV 11/2015 – numer do ściągnięcia 
z naszej strony www.avtest.pl). Od tamtego 
czasu japońska firma zdążyła opracować 
wersję „NC” wyposażoną w system aktywnego 
tłumienia hałasu (ANC) – ją także testowaliśmy 
– a ostatnio także odmianę z łącznością Blu-
etooth – ATH-DSR7BT. Wbrew temu, co można 
by sądzić, w modelu tym nie ma aktywnego 
tłumienia hałasu (ANC), są natomiast inne 
ciekawe rozwiązania. 
Dopiero bliższe oględziny ukazują wiele detali, 
którymi testowana wersja różni się od poprzed-
nika. Na lewej muszli znajdują się trzy miniatu-
rowe diody LED świecące na biało – ilustrujące 
stan pracy słuchawek i poziom naładowania 
wbudowanych baterii. Oprócz tego znajdziemy 
tam port micro USB typu B, suwakowy regu-
lator głośności, przycisk odtwarzanie/pauza 
oraz resetowanie bieżących ustawień. Prawa 
muszla jest skromniej wyposażona. Trafił tam 
jedynie wyłącznik zasilania. Osoby, którym 
zdarza się zapomnieć o wyłączeniu słuchawek 
po odsłuchu, wcale nie muszą się zbytnio 
martwić o stan baterii. Według deklaracji 
producenta wytrzymuje ona aż 1000 godzin 
stanu czuwania słuchawek. Podczas normalnej 
pracy (odtwarzanie nagrań czy prowadzenie 

rozmów) czas ten skraca się do 
15 godzin, po czym baterie nale-
ży doładować za pośrednictwem 

dołączonego kabla USB, który jest 
także użyteczny, gdy chcemy nim 

przesyłać sygnał z komputera. Warto 
skorzystać właśnie z kabla dołączonego 

do słuchawek, ponieważ ma on dodatkowe 
pierścienie ferrytowe – skutecznie filtrujące 
sygnał od różnych artefaktów czy zakłóceń 
płynących ze strony komputera. Słyszalne jest 
to wyraźnie, gdy zastąpimy oryginalny kabel 
zwykłym przewodem USB z marketu lub od 
innych akcesoriów komputerowych. 

FUNKCJONALNOŚĆ
Przewodowa współpraca z komputerem, która 
odznacza się brakiem kompresji sygnału – 
słuchawki zachowują się jak USB DAC –  nie 
nastręcza żadnych problemów, o ile spełnione 
są minimalne wymagania sprzętowe, wy-
szczególnione w instrukcji obsługi. Transmisja 
przewodowa gwarantuje dość szerokie pasmo 
przenoszenia 5 Hz – 40 kHz i próbkowanie 
sygnału PCM do 96 kHz. Innymi słowy, w ogóle 
nie musimy się martwić o wzmacniacz, bo ten 
mamy na głowie. 
Mniejsze możliwości daje łączność bezprzewo-
dowa Bluetooth 4.2, jednak należy tu docenić 
kompatybilność z kodekami Qualcomm aptX 
HD audio, aptX audio, AAC i SBC. Ten pierwszy 
umożliwia odtwarzanie nagrań o rozdzielczości 
do 24 bit/48 kHz (transmisja jest stratna). 
Dostępne jest ponadto NFC. 
W konstrukcji słuchawek zastosowano 
kilka ciekawych rozwiązań. Po raz pierwszy 
wykorzystano opracowanie Pure Digital Drive 
System sprowadzające się do zachowania całej 
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DYSTRYBUTOR Audio Klan,  
www.audioklan.com.pl 
CENA 1499 zł

DANE TECHNICZNE
Przetwornik: dynamiczny 45 mm
Konstrukcja: zamknięta, wokółuszna
Bateria: do 15 godzin na jednym ładowaniu
Futerał: tak (miękki)
Przewody w komplecie:  
USB B ->micro USB (2 m)
Bluetooth: 4.2 (apt X HD, apt X, AAC, SBC)
USB Audio: PCM 24 bity/96 kHz
Pasmo przenoszenia: 5 Hz – 40 kHz
Masa: 304 g
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OCENA
10

BRZMIENIE (60%)

Wyraźne odstępstwo od pełnej neutralności, niepowodujące 
dyskomfortu.

NEUTRALNOŚĆ

Zaskakują swoimi możliwościami.
ROZDZIELCZOŚĆ

Przyjemna barwa i pozytywne wrażenia.
MUZYKALNOŚĆ

Dobra reprodukcja zjawisk przestrzennych.
PRZESTRZENNOŚĆ

Brak większych problemów, choć i pewnego wyrafinowania.
DYNAMIKA

KOMFORT (15%)

FUNKCJONALNOŚĆ (15%) 

WYKONANIE (10%)

ścieżki sygnałowej w domenie cyfrowej od źródła 
dźwięku aż po same przetworniki słuchawek 
(dosłownie aż do samych cewek drgających). 
Zdaniem twórców, skutkuje to niezwykle 
precyzyjnym i dokładnym ruchem membran. 
Przetworniki zostały oficjalnie określone jako 
„Exclusive 45 mm True Motion” D/A Driver”. 
Drugą innowacją jest Dual-Layer Isolation 
Structure, kontrolujący przepływ powietrza 
w przestrzeni akustycznej – cokolwiek miałoby to 
oznaczać. Warto jeszcze odnotować, że w budo-
wie muszli słuchawek wydzielono przestrzeń zaj-
mowaną przez układy elektroniczne od objętości 
niezbędnej do prawidłowej pracy membran. 
Do prowadzenia rozmów telefonicznych służy 
wbudowany, elektretowy mikrofon pojemnościo-
wy o charakterystyce dookólnej, czułości -44 
dB (1 V/μPa, 1 kHz) i zakresie przenoszonych 
częstotliwości od 50 Hz do 4 kHz.
Warto dodać, że słuchawki są bardzo porządnie 
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wykonane i umożliwiają komfortowe noszenie 
przez dłuższy czas. Pady są mięciutkie, podobnie 
jak pałąk. Zarówno masa słuchawek (304 g), 
jak i siła nacisku poduszek na uszy nie powinny 
stanowić większego problemu dla słuchającego.

BRZMIENIE 
Możliwości soniczne tych słuchawek pozytywnie 
zaskakują. Współpraca zarówno z komputerem, 
jak i z urządzeniami mobilnymi nie rodzi żadnych 
wątpliwości. Estetyka brzmieniowa opiera się 
głównie na barwie i makrodynamice. Słuchawki 
wypadają bardziej oszczędnie w dziedzinie 
różnicowania mikrodetali. Detaliczność przekazu 
jest całkiem niezła, lecz oddawanie kontrastów 
dynamicznych w mikroskali nie jest już mocną 
stroną tej konstrukcji. Na szczęście wielu użyt-
kowników korzystających ze słuchawek poza 
domem, np. podczas aktywności ruchowej, i tak 
nie zwróci swojej uwagi na ten aspekt prezen-
tacji dźwiękowej, jako że – umówmy się – jest on 
drugorzędny. 
Od strony barwowej trudno jest zarzucić coś 
konkretnego tym słuchawkom. Niskie tony 
przyjemnie wybrzmiewają. Dobry timing w po-
łączeniu z całkiem niezłym zejściem w dół daje 
wielce oczekiwany rezultat, co dla wielu kon-
strukcji zamkniętych wcale nie jest czymś oczy-
wistym. Różnicowanie barwy w tym zakresie jest 
wyraźne. Podobnie sprawa wygląda ze średnicą 

– jest bardzo komunikatywna i spójna. W swoim 
przekazie daleka jest jednak od ukazywania 
emocji czy poniekąd od ogólnie rozumianej 
muzykalności. Ładnym uzupełnieniem są tutaj 
soprany, doskonale doświetlone i rozseparo-
wane. Budowane jest bardzo pozytywne wra-
żenie odnośnie dużej detaliczności przekazu. 
Zjawiska przestrzenne obejmują typowe dla 
słuchawek wrażenia, w których dominuje wy-
miar szerokości sceny. Pod tym względem AT 
zasługują na przysłowiową czwórkę z plusem. 
Równie dobrze wypada dynamika, wyrażana 
przede wszystkim w makroskali. Do pełni 
szczęścia zabrakło jednak odrobiny wyrafino-
wania, ale i tak uzyskany rezultat można uznać 
za bardzo korzystny. Całościowo słuchawki 
mogą się podobać, mają ciekawy, niemęczący 
uszu charakter brzmienia, co z kolei przekłada 
się na możliwość prowadzenia w nich dłuż-
szych sesji odsłuchowych.

NASZYM ZDANIEM
Pewnym zaskoczeniem jest to, że Audio-
Technica nie zastosowała w tym modelu 
systemu ANC, który wcześniej użyto w prze-
wodowych ATH-MSR7NC. Wydaje się, że w tym 
przypadku postawiono na jakość dźwięku (tłu-
mienie pasywne jest i tak niezłe), czemu wyraz 
daje nie tylko kompatybilność z kodekiem aptX 
HD, ale również – niespotykane w słuchawkach 

tej klasy – wejście USB audio. Jakość karty 
dźwiękowej w komputerze przestaje mieć 
znaczenie, ba – nawet zakup mobilnego 
DAC-a staje się zbędny. Chcąc utrzymać rozsąd-
ną cenę, producent najwyraźniej był zmuszony 
z czegoś zrezygnować – padło więc na aktywne 
tłumienie hałasu. A umówmy się: nie każdy jest 
jego zwolennikiem. Z punktu widzenia bardziej 
wymagających odbiorców, którzy niekoniecz-
nie dużo podróżują, jest to bardzo rozsądne 
podejście. Tym bardziej, że test odsłuchowy 
potwierdził duże walory dźwiękowe tej kon-
strukcji. Dodanie funkcjonalności bezprzewodo-
wej w najmniejszym stopniu nie spowodowało 
utraty bardzo korzystnych właściwości słucha-
wek. Cechuje je wysoki komfort użytkowania 
i przyjemne, szczegółowe brzmienie. Jakość 
wykonania i dostępna funkcjonalność w pełni 
zasługują na wysokie noty. 

Wejście micro USB i regulacja głośności znajduje 
się w lewej muszli. 
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