
Audioquest DragonFly Red – potężnie mały (recenzja) 

Sprzęt do testów dostarczył sklep TopHiFi & Video Design, za co bardzo serdecznie dziękuję! 

 

Czasy, w których odtwarzanie dźwięku opierało się w pełni na urządzeniach analogowych mamy już 

dawno za sobą. W erze streamingu oraz różnych formatów plików wyłoniła się potrzeba przetwarzania 

cyfrowego sygnału, a rynek DACów jest odpowiedzią na te audiofilskie potrzeby. W swojej ofercie 

firma Audioquest może poszczycić się dwoma modelami – DragonFly Black, którego z przyjemnością 

używam na co dzień, oraz ich flagowy bestseller – DragonFly Red, czyli główny obiekt poniższego 

tekstu. Serdecznie zapraszam do recenzji flagowego przetwornika A/C amerykańskiej marki! 

 

Pudełko oraz zawartość zestawu 

Patrząc na opakowanie DFR’a (skrót od nazwy, który będzie przewijał się dalej) nie sposób uniknąć 

porównań do niższego modelu Black, a tych chcę zawrzeć jak najwięcej, by potencjalny użytkownik 

miał możliwie najwyraźniejszy obraz sytuacji. Pudełko niewielkich rozmiarów zostało elegancko 

wykończone na matowo, odnajdujemy na nim kilka niezbędnych informacji, jak choćby o 

kompatybilności z wieloma formatami muzyki (od MP3 po FLAC). W komplecie oprócz samego 

przetwornika producent dodaje skórzanopodobne etui, kartę gwarancyjną oraz przydatną instrukcję 

obsługi. Zestaw jest dość ubogi, ale tak naprawdę nic więcej nie potrzebujemy, jeśli mamy zamiar 

używać urządzenia wraz z naszym komputerem stacjonarnym lub laptopem. 

 

Dizajn i wykonanie 

Obudowę urządzenia wykonano z jednego kawałka aluminium, pomalowanej na czerwony niczym 

Ferrari kolor. W przeciwieństwie do matowego Black’a, flagowy model wykończono na połysk. Czy jest 

to wada? Uważam, że raczej nie. Dotykając DFR’a wyraźnie czuć, że lakier jest pokryty przyjemną w 

dotyku powłoką, która ochrania przed nabieraniem rys. Może się to okazać praktyczne, zwłaszcza jeśli 

często będziemy przenosili urządzenie w kieszeni z innymi przedmiotami. Rzeczywistą odporność 

obudowy na uszkodzenia zewnętrzne pokaże jedynie długoterminowe użytkowanie, którego ja nie 

miałem okazji doświadczyć. Nie zmienia to faktu, że testowany DragonFly został wykonany naprawdę 

solidnie, z dobrych materiałów i nie sprawia wrażenia taniej zabawki. Regularnie transportuję swojego 

Black’a, często w niezbyt sprzyjających warunkach – kieszeń spodni wraz ze słuchawkami 

dokanałowymi i monetami do takich nie należą. Mój egzemplarz nie posiada żadnych widocznych rys 

ani ubytków, wnioskuję więc, że recenzowany flagowiec również nie będzie miał problemów z 

trwałością.  

 

Łączność z urządzeniami i aktualizacje oprogramowania 

Temu aspektowi zdecydowanie należy się oddzielny akapit. DragonFly Red nie miał kłopotów z 

połączeniem się z urządzeniami pracującymi na Windowsie jak i telefonem bazującym na Androidzie. 

Na tzw. „okienkach” sprzęt działał od razu, wystarczyło początkowe kilka sekund na jego wykrycie, a 

system sam instaluje do niego stosowne sterowniki. W przypadku Androida sprawy mają się nieco 

inaczej, o czym producent informuje w instrukcji. Wszelkie kłopoty z obsługą audio po USB pomaga 

rozwiązać aplikacja USB Audio Player PRO (35.99zł w sklepie Google Play).  



Urządzenie umożliwia aktualizację oprogramowania, którą można przeprowadzić przez program AQ 

Device Manager. Aktualnie najnowszą wersją jest software o oznaczeniu 1.07 i to na nim bazowałem 

przez cały okres testów. Wprost z pudełka sprzęt przyszedł z wersją 1.06, kupując Red’a warto się więc 

upewnić, na jakiej aktualnie pracuje. Nie zauważyłem, by bieżące oprogramowanie wprowadzało 

jakiekolwiek zmiany w dźwięku.  

 

Platforma testowa 

W czasie testów DFR miał okazję współpracować z moim niewielkim „arsenałem” słuchawkowym w 

postaci Sony MDR-7506 oraz VE Monk+. Choć platforma testowa jest faktycznie skromna, pozwoliła mi 

na wyciągnięcie średniej tego, jak brzmi przedmiot recenzji. Dodatkowo miałem okazję 

przeprowadzenia dość krótkiego (ok. 30 minutowego) odsłuchu urządzenia wraz z legendarnymi 

Sennheiserami HD600.  

Muzyka: Repertuar testowy był bardzo urozmaicony. W skład wchodził oczywiście jazz, dużo muzyki z 

żeńskimi wokalami (Amy Winehouse, Diana Panton, Dominique Fils-Aimé, Solange), elektronika (Aphex 

Twin, Venetian Snares i inni), ambient (Brian Eno, Biosphere Chihei Hatakeyama) oraz sporo 

akustycznych brzmień (Iron & Wine, Matt Costa, Ben Howard). Odtwarzałem zarówno MP3 ze Spotify 

w najwyższej dostępnej jakości, jednak większość odsłuchów krytycznych zajęły pliki FLAC (16 jak i 24-

bitowe) odtwarzane przez Foobar’a 2000 w wersji 1.4.1 

Podczas testów mających kluczowy wpływ na ocenę urządzenia obrałem standardową metodologię, tj. 

wyłączone wszelkie korektory bezpośrednio związane ze zmianami w reprodukowanym dźwięku. Przez 

pierwsze 20 godzin słuchania dałem urządzeniu czas na ewentualne dojście do siebie, nie 

spostrzegłem jednak żadnych zmian. 

 

Brzmienie 

Dość trudno ocenić produkt Audioqesta bez odniesień i porównań do modelu Black. DFR z całą 

pewnością został bardziej wyrównany tonalnie, posiada większą ilość drugoplanowych detali oraz 

ciekawiej buduje scenę. Całościowo Red gra bardziej rozciągniętym i mniej podbitym basem, 

rozdzielczą i lekko podkreśloną średnicą oraz mniej krzykliwą górą. Na wielu polach testowany DAC 

stawia bardziej na jakość niżeli ilość.  

Na uwagę zasługuje przede wszystkim rozdzielczość przetwornika, za którą odpowiada świetna kość 

ESS 9016. Początkowo nie słychać potężnej różnicy względem modelu Black, jednak nie tego należy 

oczekiwać. Pod pewnymi względami testowany model ma sporą przewagę, pod innymi natomiast 

dzieli podobne cechy nie będąc wyraźnie lepszym. Z całą pewnością dźwiękom nie brakuje stosownego 

„wykończenia”, dostrzegłem (lub raczej dosłyszałem się), że wybrzmiewają dłużej i bardziej „do 

końca”. Finalnie przyczynia się to do większej ilości pomniejszych, drugoplanowych detali. Przykładem 

niech będzie utwór Child grupy Edward Sharpe & The Magnetic Zeros. Od piątej sekundy, w lewym 

kanale słychać pocieranie palcami o struny gitary. Mała rzecz, ale tutaj jest wyraźnie obecna. 

Docenienie całościowej rozdzielczości Red’a wymaga nieco większego wniknięcia w strukturę 

utworów, ale na pewno jest to warte zachodu.  

Dużą poprawę natomiast odczujemy, przechodząc z gniazda jack w naszym PC lub telefonie 

bezpośrednio na DFR’a. To jak noc i dzień. Podłączając urządzenie do źródła plików na pewno należy 

zwrócić uwagę na brak jakichkolwiek szumów czy przebić z całego elektronicznego „chaosu”, jaki 



dzieje się na płytach głównych naszych komputerów i smartfonów. Tło jest zupełnie ciemne i tego 

należy oczekiwać właściwie od każdego przetwornika A/C, zwłaszcza modeli prezentowanych jako te 

lepsze i flagowe.  

Scena jaką tworzy czerwony DragonFly należy do bardzo dobrych, na pewno jedną z lepszych w tej 

klasie cenowej. Znów nie uniknę porównań do młodszego brata, jednak właśnie o to chodzi. 

Instrumenty ukazują się na bazie dobrej szerokości oraz głębokości. Podczas odsłuchów miałem jednak 

nieodparte wrażenie, że nie te dwa parametry decydują o lepszym oddzieleniu poszczególnych 

dźwięków. Najbardziej w uszy rzuca się bardzo dobre poukładanie całości. W utworze „Dla Elizy” w 

wykonaniu Nelly Kokinosa mogłem bez problemu stwierdzić, że fortepian wybrzmiewa od tyłu na lewo. 

Słuchając tego samego na DFB nie było to już takie oczywiste. Poszczególne pozycjonowanie 

instrumentów należy więc uznać za bardzo dobre. To ważny parametr, która przyczynia  się do dużej 

radości w trakcie odsłuchów muzyki na czerwonej Ważce.  

Oceniając poszczególne pasma, brałem pod uwagę ogólną neutralność DACa, żadne z pasm nie wybija 

się szczególnie mocno ponad pozostałe. Dół posiada stosowne i wyraźne zejście, jednak całość nie 

posiada mocnego podbicia. Brzmienie niskich tonów dużo mówi o recenzowanym urządzeniu, bowiem 

w związku z nimi wyciągnąłem stosowne wnioski, co do zastosowania przetwornika. DragonFly Red 

zdecydowanie najlepiej sprawdzi się z muzyką klasyczną, oraz taką, w której występuje dużo wokali. 

Niech przykładem będzie album Chopin nokturny w wykonaniu Marcina Maseckiego. Gdy zasiadałem 

do płyty z myślą wysłuchania jednego, góra dwóch utworów, zanim się zorientowałem była druga w 

nocy. Takie zaangażowanie spowodowane zostało bardzo wyrównanym, klarownym środkiem, o 

którym mowa w następnym akapicie. 

Średnica urządzenia to właściwie temat rzeka. Z odpowiednimi słuchawkami po prostu błyszczy. 

Sprawia, że nagrania wokalne lub też fortepianowe nabierają niezwykle ciekawego wymiaru i bardzo 

dobrej rozdzielczości. Szeptane części wokali rzeczywiście brzmią jak szept, na tle reszty sceny są one 

podawane słuchaczowi dość intymnie. Dzięki temu można odnieść naprawdę przyjemne wrażenie 

prawdziwego obcowania z muzyką, przynajmniej namiastkę takiego doświadczenia. W tej klasie 

cenowej jest to bardzo pożądane zjawisko – zwłaszcza, że nie każdy może pozwolić sobie na 

skompletowanie zestawu stereo, zdejmującego kapcie ze stóp… i 5 cyfr z konta bankowego. Ponadto 

ze środka pasma wyrugowana została ziarnistość, dosyć słyszalne obecna w niższym modelu. Wokale 

dają wręcz analogowe wrażenie, niezwykle ludzkie i prawdziwe. Należy pamiętać, że DragonFly Red 

jest urządzeniem w pełni cyfrowym. Coś pięknego. Wcześniej wspomniałem, że recenzowany 

przetwornik dobrze jest parować z „odpowiednimi” słuchawkami. Mówiąc to, mam głównie na myśli 

modele grające zbyt jasno, lub tak jak Sennheisery HD600 – egzemplarze raczej neutralne w całości 

swego brzmienia. Red naprawdę zrobi z nich cudo. Odnośnie niemieckiego klasyka, to ze swojego 30 

minutowego obcowania z tym modelem muszę powiedzieć, że został również stosownie napędzony. 

Trzystu ohmowa impedancja w niczym nie przeszkodziła, a DFR dzielnie stawił czoła wyzwaniu. Nie 

spodziewałem się, że brzmienie zestawu będzie tak dobre, ale szczerze polecam ten model osobom 

posiadającym słuchawki przede wszystkim jasne oraz nieco wybrakowane w partii basowej. Główne 

zastosowanie DACa widzę w muzyce klasycznej, ambiencie – z całą pewnością czymś bardziej 

wyrafinowanym niż EDM grany w popularnych stacjach radiowych. Choć do elektroniki również się 

nada, ze względu na przyzwoitą górę, o której traktuje następny akapit. 

Wysokie tony w tym modelu na pewno nie są próbą sięgania po „megahercowe szczyty”. Ich najwyższa 

część posiada wyraźnie wygładzenie i uspokojone zachowanie – zwłaszcza względem DragonFly Black. 

Nie uświadczymy dużego wybrakowania w tej dziedzinie, chyba że powędrujemy na skrajny biegun 

brzmieniowy, parując DACa z zimnymi egzemplarzami słuchawek, w których panuje „anemia” basowa. 

Góra jest (podobnie jak reszta) całkiem neutralna, nie wybija się mocno. Odrobinę zaznacza swoją 



obecność w środkowej części, dodając stosownego charakteru i rozdzielczości. Nic tu nie usypia, nie 

powodując skrajnie gęsiej skórki. Jakość ponad ilość jest tu słyszalna od pierwszych momentów 

obcowania z urządzeniem. Byłem bardzo usatysfakcjonowany z dość neutralnego w tej dziedzinie 

duetu, wraz z moimi MDR-7506 sprzęt zagrał bardzo niemęcząco – naprawdę solidny wybór do długich 

odsłuchów spokojniejszej muzyki, choćby jazzu. Mnie, jako fanatykowi dobrze rozciągniętych wysokich 

tonów, brakowało nieco wykończenia tychże dźwięków, jednak znam sporo osób preferujących 

subtelniejsze podejście do tematu. Czerwona „ważka” zapewnia właśnie takie doznania, a po nieco 

więcej w tym zakresie kierowałbym się w stronę młodszego brata – zwłaszcza, gdy posiadamy 

ciemniejsze słuchawki. Black 1.5 będzie w takiej konfiguracji pływał jak ryba w wodzie. 

 

Podsumowanie 

Audioquest DragonFly Red jest przetwornikiem, który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Jak na swoje 

gabaryty i pobieraną moc, przyzwoicie radzi sobie nawet z konstrukcjami o większej impedancji. W 

obliczu łatwiejszych do napędzenia słuchawek śmieje się w niebogłosy. Równość tonalna in plus. W 

stosunku do tańszego Black’a z całą pewnością jest bardziej wyrafinowany. Co za tym idzie, sprawdzi 

się z większą ilością nauszników – włącznie z tymi nieco wyższej klasy. Jego uniwersalność oraz łatwość 

łączenia z urządzeniami pracującymi na różnych systemach operacyjnych powoduje, że jest to sprzęt 

godny polecenia. 

 

Zalety 

- całościowo neutralne brzmienie 

- brak nachalności w górze, jednocześnie bardzo dobra rozdzielczość 

- piękny środek, posiada pełnie i angażuje słuchacza 

- jakość wykonania i użyte materiały 

- brak problemów z łącznością i wykryciem na większości systemów 

- moc odpowiednia do napędzenia nieco bardziej wymagających konstrukcji (choć bez przesady) 

Wady: 

- system Android wymaga dość drogiej aplikacji, by prawidłowo działać z DACiem (koszt 36zł należy 

doliczyć do urządzenia kosztującego w regularnej cenie prawie 900zł, co może przeszkadzać dla osób z 

ciasnym budżetem) 

 


