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TESTY SPRZĘTU Ze staw słu chaw ko wy STAX SR-009 / SRM -727 II

Ile kosztuje wymarzony
system high-end? Dwieście,
pięćset tysięcy, a może
milion? Jedno jest pewne:
znacznie więcej, niż kwota,
jaką możesz przeznaczyć
na ten cel. Chyba że
zmienisz nastawienie 
i, zamiast na wielkie
kolumny i wzmacniacze,
spojrzysz w stronę
najlepszych słuchawek
świata. Banał? Nie tym
razem. SR-009 kosztują
jedynie niewielki ułamek
wspomnianych kwot.
A brzmią – na miarę marzeń
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N
ie je stem zwo len ni kiem od słu chu słu -
chaw ko we go. Idea sie dze nia w gra ją cych
na usz ni kach, przy ku tym do fo te la czy ka -
na py z po wo du ka bla, któ ry w do dat ku
mu si do się gnąć do od twa rza cza CD

(a zwy kle nie do się ga), jest – we dług mnie – nie prak -
tycz na. Po za tym, efekt uwię zie nia dźwię ku w gło wie,
nie na tu ral na prze strzeń oraz spe cy ficz ny bas two rzą
ba rie rę, któ rą tym cza so wo od blo ko wu ją je dy nie trzy
sy tu acje: wa ka cje, po dróż służ bo wa lub – co oczy wi -
ste – te sty od słu cho we. 
Ale słu chaw ki słu chaw kom nie rów ne. Stak sy two rzą
swe go ro dza ju eks tra kla sę, w któ rej od lat po zo sta ją
wła ści wie sa mot nym gra czem. Raz na ja kiś czas, któ -
ryś pro du cent pu ka do tych drzwi, ty le że z re gu ły nie -
sku tecz nie. Naj now szy mi su per słu chaw ka mi dy na -
micz ny mi w ce nach rzę du 1000 eu ro by łem moc no za -
wie dzio ny. Sen n he ise ry HD800 są ostre jak ży le ta, zaś
De no ny AH -D7000 pro du ku ją ty le ba su, że roz sa dza
czasz kę. Po zo sta je mi jesz cze spraw dzić Bey er dy na -
mi ki T1 i Au dio -Tech ni ki ATH -W5000. Przyj dzie na nie
czas. Na ra zie mam do dys po zy cji wy grza ny przez dys -
try bu to ra eg zem plarz naj po waż niej sze go kan dy da ta
do ty tu łu „re fe ren cji ab so lut nej” – na stęp cę le gen dar -
nej Ome gi SR -007 II (re cen zja w AV 11/2007) – mo del
SR -009. Kosz tu ją ce nie ba ga tel ne 20 ty się cy zło tych
słu chaw ki (par don, w do słow nym tłu ma cze niu: gło śni -
ki na usz ne), któ re – że by w ogó le dzia łać – wy ma ga ją
„ener gi ze ra (je den z dwóch mo de li do wy bo ru), kosz -
tu ją ce go po nad po ło wę tej kwo ty. 
Klient otrzy mu je ze ro -ze ro -dzie wiąt ki w es te tycz nym
drew nia nym pu deł ku. Wy koń cze nie jest naj wyż szej
pró by, lecz bez eks tra wa gan cji. Alu mi nium, skó ra oraz
nie wiel ka do miesz ka two rzy wa (pa łąk) – zu peł nie jak
w mi ni ma li stycz nych przed mio tach użyt ko wych z gór -
nej pół ki. Stax to dźwięk. Przede wszyst kim dźwięk.

BU DO WA 
Waż niej sze od zmie nio nej es te ty ki są mo dy fi ka cje po -
czy nio ne w ob rę bie kon struk cji sa mych prze twor ni -
ków – bo to prze cież od nich za le ży, czy ktoś wy ło ży
na te na usz ni ki żą da ną kwo tę. Nie wie rzę, że są ta cy,
któ rzy ku pu ją słu chaw ki za 30 ty się cy ze wzglę du
na mar kę czy sam wy gląd – nie na Sta rym Kon ty nen -
cie. Kil ka na ście lat te mu „do lan su” nada wa ły się Or -
fe usze. Ale dziś to już nie te cza sy. 
Stax przy zna je się do czte rech mo dy fi ka cji w ob rę bie
wnę trza musz li. Zmie nio no ma te riał fo lii mem bra ny
przy jed no cze snej re duk cji jej gru bo ści. Z pew no ścią
zmniej szy ło to ma sę drga ją cą, jed nak Ja poń czy cy nie
po da ją kon kret nych liczb – ile uby ło mi kro nów lub
set nych czę ści gra ma. Dru ga za sad ni cza róż ni ca do ty -
czy elek trod (sta to rów). Mu szą za pew niać mak sy mal -

nie zu ni fi ko wa ne po le elek tro sta tycz ne po to, by mem -
bra na pod czas oscy la cji by ła w moż li wie naj mniej -
szym stop niu po fał do wa na. Bar dzo trud ne za da nie
– tym bar dziej, że elek tro dy mu szą być moż li wie prze -
zro czy ste i wol ne od re zo nan sów wła snych. To ol brzy -
mie po le do po pi su dla pro du cen ta. Stax po da je ro -
dzaj za sto so wa nej (no wej) tech no lo gii ob rób ki elek -
trod, ale sa ma jej na zwa jest tak skom pli ko wa na, że
nie bar dzo wia do mo, o co cho dzi – za tem da ru ję so bie

nie udol ne tłu ma cze nie. Nie bez zna cze nia jest tak że
sztyw na, alu mi nio wa kon struk cja musz li o bar dzo ma -
łej to le ran cji wy ko na nia. I wresz cie prze wód po łą cze -
nio wy. Za miast prze wod ni ka wy łącz nie mie dzia ne go
(PC -OCC) uży to 6 prze wod ni ków po sre brza nych (z mie -
dzi 6N), two rzą cych pła ską i do sko na le ela stycz ną
(wręcz „le ją cą się”) ta śmę. Jej stan dar do wa dłu gość
wy no si 2,5 m. Za do pła tą do stęp ny jest tak że 5-me tro -
wy ka bel. Obie wer sje są za koń czo ne wty ka mi stan -
dar du PRO. 
Z in nych mo dy fi ka cji war to wy mie nić ulep szo ną kon -
struk cję po du szek wy koń czo nych mię ciut ką skó rą. Te -
stu jąc Ome gę 007, zwró ci łem uwa gę na nie naj wyż szy
kom fort no sze nia tych słu cha wek. Tym ra zem ni cze go
po dob ne go nie stwier dzi łem. 009 to jed ne z naj wy -
god niej szych słu cha wek, ja kie znam. Li czy się nie tyl -
ko wzo rowo do bra na si ła na ci sku na gło wę, ale tak że
do sko na ła wen ty la cja. W związ ku z tym, izo la cja aku -
stycz na jest bar dzo sła ba, a w za sa dzie to jej nie ma.
Nie moż na li czyć na to, że pod czas gło śne go słu cha nia
za pew ni my do mow ni kom pe łen spo kój. 
Pa ra me try elek trycz ne no we go mo de lu nie od bie ga ją
istot nie od te sto wa nej 4 la ta te mu Ome gi. Ko niecz ny
do dzia ła nia „gło śni ków na usz nych” wzmac niacz do -
star cza te go sa me go sta łe go na pię cia po la ry zu ją ce go
(bia su) – 580 V. To nie przy pa dek, bo wiem „ener gi ze -
ry” są te sa me co do tej po ry. Do wy bo ru ma my kon -
struk cję lam po wą SRM -707 i pół prze wod ni ko wą SRM -
-727 II pra cu ją cą w kla sie A. Dys try bu tor do star czył
tym ra zem tyl ko tę dru gą. Prze ka zu jąc mi Stak sy
stwier dził, że lam po wiec nie ma więk sze go sen su, bo -
wiem no we słu chaw ki są tak pre cy zyj ne, że tyl ko 727
po ka zu je ich praw dzi we ob li cze. 

WZMAC NIACZ (SRM -727 II)
Ob szer ny opis wzmac nia cza za mie ści li śmy w Au dio -
-Vi deo 11/2007, dla te go tym ra zem przy to czy my tyl ko
kil ka naj waż niej szych in for ma cji. Wą ska, ale głę bo ka
obu do wa skry wa dwu stop nio wy układ zło żo ny ze
stop nia wstęp ne go na ni sko szum nych J -FET -ach oraz
wtór ni ków emi te ro wych (2SC5466), nie ob ję tych pę tlą
ujem ne go sprzę że nia zwrot ne go. Za re gu la cję gło śno -
ści od po wia da po czwór ny Alps 50k. Do wzmac nia cza
moż na pod łą czyć dwa źró dła li nio we – RCA i XLR. Ich
wy bór jest jed nak nie wy god ny – od by wa się za po mo -
cą su wa ka na tyl nej ścian ce. Dru gie za strze że nie prak -
tycz ne do ty czy bra ku zdal ne go ste ro wa nia. Tak, wiem:
we wzmac nia czach słu chaw ko wych za zwy czaj go nie
ma. Jed nak z uwa gi na szcze gól ny cha rak ter tych Stak -
sów, pi lot był by zde cy do wa nie wska za ny. Wie le ra zy
ła pa łem się na tym, że zwy czaj nie nie chcia ło mi się
pod nieść z fo te la, by wy re gu lo wać gło śność. A to dla -
te go, że...
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Aluminiowy korpus gwarantuje potrzebną
sztywność. Przezroczystość akustyczna muszli jest
tak duża jak w poprzednich Staksach. Izolacji od
otoczenia praktycznie brak

Gustowne, drewniane opakowanie, a w środku –
najlepsze nauszniki na świecie



BRZMIE NIE
... dźwięk wy do by wa ją cy się z tych słu cha wek jest
obez wład nia ją cy. Wy god ny fo tel, kie li szek do brej
szkoc kiej i pi lot w rę ku – to wszyst ko, cze go po trze bu -
je się do szczę ścia w to wa rzy stwie tych nie sa mo wi tych
prze twor ni ków. Od cze go za cząć opis? Nie wiem, bo
chciał bym na pi sać wszyst ko na raz i to z du żą daw ką
emo cji, a na wet pa to su. Tym cza sem re cen zja po win na
być zrów no wa żo na emo cjo nal nie, obiek tyw na... Hmm,
w przy pad ku SR -009 na praw dę trud no o chłod ny
obiek ty wizm. Emo cje do słow nie wy le wa ją się spod
pal ców. Ale dość te go – do rze czy. 
Szczy to we Stak sy cha rak te ry zu je, w mo jej ska li
od nie sie nia, nie zrów na na przej rzy stość. Słu cha -
nie mu zy ki nie sie ze so bą swo isty du alizm – i to jest
naj więk szą sen sa cją. Z jed nej stro ny ma się wra że nie
oglą da nia ma te rii przez mi kro skop elek tro no wy, wy -
słu chi wa nia na no de ta li, o któ rych ni gdy nie wie dzie li -
śmy. Z dru giej – to wa rzy szy nam po czu cie, że ta hi per -
ana li tycz ność jest sprzy mie rzeń cem od twa rza nej mu -
zy ki – nie jej wro giem, jak to zwy kle w po dob nych

przy pad kach by wa. Nie mam po ję cia, jak uda ła się ta
sztu ka, ale fakt po zo sta je fak tem: uzy ska no zgo ła do -
sko na łe po łą cze nie szcze gó ło wo ści z mu zy kal no ścią.
Czy sta al che mia. 
W po rów na niu z po przed ni kiem, SR -009 są zde cy do -
wa nie bar dziej li nio we i otwar te w wyż szej śred ni cy.
Po cząt ko wo od nio słem też wra że nie, że w cha rak ter
dzie wią tek wkra dło się mi ni mal ne roz ja śnie nie. Jed -
nak im dłu żej ich słu cha łem, tym mniej by łem pe wien
tej ob ser wa cji. Je śli bo wiem eks po zy cja gór ne go za -
kre su by ła by praw dą, to da wa ło by się ją stwier dzić
na każ dym, do brze zna nym na gra niu. Tym cza sem tak
nie jest. Roz ja śnie nie po ja wia się tyl ko w przy pad ku
nie któ rych al bu mów – na ogół tych, któ re nie są bez
ska zy (co wca le nie zna czy, że na tych naj gor szych).
Moż na stąd wy cią gnąć na stę pu ją cy wnio sek: OK, słu -
chaw ki są wy bit ne, ale tyl ko do słu cha nia do brze na -
gra nej mu zy ki. Nie praw da! W chwi li, gdy pi szę te sło -
wa, słu cham al bu mu U2 „All That You Can’t Le ave Be -
hind”. Włą czy łem go z cie ka wo ści (daw no nie słu cha -
łem), są dząc, że... za raz wy łą czę (wia do mo, dla cze go).

Wła śnie le ci nu mer 9 („Walk On”), ja wca le nie mam
dość, a po ziom, z ja kim słu cham, jest z pew no ścią
nie zdro wy dla uszu. Ni gdy wcze śniej nie sły sza łem ta -
kie go wo ka lu Bo no. Ar ty ku la cja, czy tel ność są wy bit -
ne, zu peł nie jak by tę pły tę w ja kiś ma gicz ny spo sób
zre ma ste ro wa no (jak wia do mo, re ali za cje U2 nie
ucho dzą za wzor co we). Mu zy ka ma nie sa mo wi ty dri ve,
zaś roz dziel czość i se lek tyw ność są wprost po ra ża ją -
ce. Sły chać każ dą li nię me lo dycz ną, każ dy efekt stu -
dyj ny, na gra nie moż na wręcz kro ić no żem... i jed no -
cze śnie de lek to wać się (a jed nak) zna ko mi tą pra cą
aran że ra/pro du cen ta. Efekt za dzi wia, a wręcz szo ku je.
Po dob nie by ło z każ dym in nym al bu mem, ja kie go słu -
cha łem. Wspo mnia ny wcze śniej brak kon flik tu na li nii
ana li za -syn te za wy ni ka wła śnie z fan ta stycz nej roz -
dziel czo ści w ca łym pa śmie. Sły chać wszyst ko, wszę -
dzie, na każ dym po zio mie gło śno ści i to w spo sób ab -
so lut nie nie wy mu szo ny. Jest w brzmie niu tych słu -
cha wek swo bo da, o ja kiej in ne, zna ne mi na usz -
ni ki na wet „nie śni ły”. Wią że się to nie ro ze rwal nie
z prze strzen no ścią, któ ra – w wy mia rze słu chaw ko -
wym – jest nie po wta rzal na. W od po wied nich na gra -
niach wy raź nie sły chać po szcze gól ne pla ny, praw dzi -
wą głę bię – coś, cze go w in nych słu chaw kach trze ba
się do my ślać. 
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SYSTEM ODSŁUCHOWY
■ Źródło: Audionet ART G3 (CD) + czytniki

plików Linn Sneaky DS / Marantz NA7004 
■ Interkonekty: stereovox HDSE, Equilibrium

Turbine RCA 
■ Zasilanie: dedykowany obwód

zasilający 20A, listwa Furutech f-TP615E,
kable Furutech FP-614Ag/G, Oyaide Lx50iS

Dane techniczne
SR -009 (słu chaw ki) 
Kon struk cja otwar ta, prze twor nik elek tro sta tycz ny
Im pe dan cja

145 kΩ (przy 10 kHz), po jem ność 110 μF (łącz nie z ka blem)
Pa smo prze no sze nia 5 Hz – 42 kHz 
Czu łość 101 dB (przy 100 V R.M.S., 1 kHz)
Mak sy mal ne na tę że nie dźwię ku 118 dB (przy 400 Hz)
Na pię cie po la ry za cji 580 V DC
Prze wód po łą cze nio wy ta śma z po sre brza nej mie dzi OCC, 

dłu gość 2,5 m (opcjo nal nie 5,0 m)
Ma sa (bez ka bla) 454 g
SRM -727 II (wzmacniacz)
Czu łość wej ścio wa 100 mV (dla Uwy = 100 V) 
Mak sy mal ny po ziom wyj ścio wy 450 V RMS (1 kHz)
Im pe dan cja wej ścio wa 50 kΩ
Po bór mo cy 46 W
Wy mia ry (szer. x wys. x głęb.) 196 x 103 x 420 mm
Ma sa 5,2 kg

Dystrybutor Gro bel Au dio, 
www.au dio.gro bel.com.pl

Ceny SR -009 – 4900 eu ro (ok. 20 000 zł); 
SRM -727 II – 2590 eu ro (ok. 10 500 zł)

KATEGORIA SPRZĘTU A+

Stary dobry znajomy – wzmacniacz SRM727 II. To konstrukcja tranzystorowa – i tylko ona, tak
naprawdę, nadaje się do napędzania SR-009 

Dwa wejścia i przelotka – ale tylko dla sygnału niezbalansowanego. Szkoda, że selektor wejść jest z tyłu.
I że nie ma pilota



Bar wy? Cóż, są po pro stu au ten tycz ne, ide al nie na sy -
co ne, nie prze grza ne, nie wy su szo ne. Do mi nu je wra że -
nie lek ko ści, nie by wa łej fi ne zji, de li kat no ści, zwiew -
no ści. Al bo, po pro stu, nie obec no ści sprzę tu. W na gra -
niu Mil ta Jack so na i We sa Mont go me ry’ego z 1961 ro -
ku w wer sji hi -res 24/96 sły sza łem to tal ny „ana log”,
mia łem wra że nie, że słu cham tej mu zy ki gdzieś w stu -
dio z do brze za cho wa nej ta śmy -mat ki. Bar wa wi bra fo -
nu Jack so na by ła tak na tu ral na, jak to chy ba tyl ko
moż li we. Nie do wia ry, że to na gra nie li czy so bie pół
wie ku! Na tu ral ność, otwar tość śred nich to nów nie ma -
ją pre ce den su. Su per ko lum ny po 100 ty się cy zło tych
nie się ga ją ta kich szczy tów – oj, nie! 
Za dzi wił mnie tak że bas. W słu chaw kach za wsze jest
pro ble ma tycz ny (gdy ocze ku je my cze goś na mia rę
high -en du). Al bo go za ma ło, al bo za du żo, al bo jest
ta ki... nie re ali stycz ny. Uwa żam, że pro por cja ni skich
to nów w re la cji do środ ka jest w SR -009 wzo ro wa. Ale
ba su jest nie tyl ko w sam raz. Cha rak te ry zu je go czy -
stość, pla stycz ność, zna ko mi te roz cią gnię cie, a na de
wszyst ko: bo gac two prze ka zy wa nych in for ma cji. Nie
do wia ry, ile tra ci my słu cha jąc na wet su per sys te mów
w po miesz cze niach nie do sko na łych aku stycz nie. Na -
praw dę żal... Z cie ka wo ści pu ści łem sy gna ły te sto we
z prze dzia łu 10-30 Hz. Stak sy bez pro ble mu od twa rza -
ły nie po ko ją cy in fra bas, zaś 20 Hz brzmia ło do słow nie
tak, jak z du żych sys te mów gło śni ko wych – fa le dźwię -
ko we zda wa ły się po ru szać po miesz cze niem. Po le cam
ten eks pe ry ment – wy nik jest do praw dy za dzi wia ją cy.

O rów no mier no ści ba su nie mu szę chy ba wspo mi nać
– ża den sys tem w po miesz cze niu nie ma naj mniej -
szych szans z SR -009. 

NA SZYM ZDA NIEM
Stak sy SR -009 zmie nia ją układ od nie sie nia dla słu -
cha wek w ogó le. Te raz tro chę prze sa dzę, ale niech
tam: są dla tej ka te go rii sprzę tu mniej wię cej tym,
czym na po cząt ku XX wie ku by ła teo ria względ no ści
Ein ste ina dla fi zy ki. Re la ty wi zu ją po ję cia: do bry, aku -
rat ny, roz dziel czy dla prze twor ni ków aku stycz nych
pro mie niu ją cych wprost w uszy. Moc ne sło wa, ale tak
wła śnie to od czu wam. 
W high -en dzie obo wią zu je za sa da em pi rycz na, że po -
wy żej pew ne go pu ła pu ce no we go, 10-krot ny wzrost
ce ny po cią ga za so bą tyl ko nie wiel ki przy rost ja ko ści
brzmie nia. SR -009 prze czą tej ob ser wa cji. Są nie po -
rów ny wal nie lep sze od słu cha wek za 3000 zł. Wpraw -
dzie nie wy ko na łem bez po śred nie go po rów na nia
z Ome gą SR -007, ale je stem prze ko na ny, że dzie wiąt ki
są znacz nie lep sze. Przede wszyst kim bar dziej neu -
tral ne, pre cy zyj ne i bar dziej otwar te. A w do dat ku bar -
dziej dy na micz ne, z du żo lep szym ba sem. 
Po zo sta je kwe stia ce ny. W high -en dzie zwy kle new ral -
gicz na i dla dzien ni ka rza nie wy god na. Uwa żam – choć
brzmi to jak he re zja – że sys tem SR -009/SRM -727 II
wart jest swo jej ce ny – z do kład no ścią do po je dyn czej
zło tów ki. Po pierw sze, ze wzglę du na to, o czym wspo -
mnia łem kil ka zdań wcze śniej: to po we Stak sy od sta ją

od kon struk cji dy na micz nych o ca łe okrą że nie to ru.
Po dru gie, i to chy ba bar dziej symp to ma tycz ne – da ją
moż li wość de lek to wa nia się brzmie niem o ja ko ści nie -
moż li wej do uzy ska nia z kla sycz nych ze sta wów wie lo -
krot nie droż szych, na wet je śli te pra cu ją w na praw dę
do brze za adap to wa nych aku stycz nie po miesz cze -
niach (co by naj mniej nie jest re gu łą). 
Ni gdy wcze śniej nie ma rzy ły mi się słu chaw ki, 
na wet Ome gi SR -007. Dzie wiąt ki to zmie ni ły. Niech to
szlag! �

Wygodna, 10-pozycyjna regulacja dotyczy nie
samego pałąka, lecz skórzanej opaski na głowę.
Bardzo wygodny system


