S³uchawki ... z³ HI-FI
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a³o¿ona w roku 1953 w Nowym Jorku firma Grado swoj¹ karierê rozpoczê³a od
produkcji wk³adek gramofonowych.
Przez d³ugie lata by³y one podstaw¹ dzia³alnoœci
Joego Grado – jej za³o¿yciela (wujka Johna Grado, obecnego w³aœciciela firmy). I chocia¿ w najlepszych latach sprzeda¿ wk³adek wynosi³a 500
tysiêcy sztuk rocznie, to jeszcze w roku 1990 ich
iloœæ by³a imponuj¹ca i wynosi³a 12 tysiêcy sztuk
rocznie. Pierwsze s³uchawki ujrza³y œwiat³o

dzienne w roku 1991, zaœ dziesiêæ lat póŸniej
rocznie opuszcza³o fabrykê 45 tysiêcy par.
W przypadku Grado wszystko jest inne ni¿
zazwyczaj. Ich wygl¹d przypomina klasyczne
konstrukcje z lat 40. – metalowy pa³¹k, obci¹gniêty skór¹ oraz okr¹g³e, niewielkie muszle, które za poœrednictwem g¹bek opieraj¹ siê na
uszach. Ich mocowanie jest identyczne jak w s³uchawkach sprzed II wojny œwitowej – prêt przechodz¹cy przez uchwyt w pa³¹ku, na którym zamocowano plastikowy ³uk, w którym obracaj¹
siê muszle. Mo¿e i wygl¹da to doœæ archaicznie,
jednak konstrukcja jest na wskroœ nowoczesna.
Plastikowe elementy produkowane s¹ samodzielnie za pomoc¹ jednotonowej maszyny wtryskowej Van Dorna, zaœ muszle wykonywane s¹
rêcznie przez zegarmistrza z mahoniu – drewna
wybranego ze wzglêdu na jego niepowtarzalny
dŸwiêk. Cewkê wykonuje siê z miedzi UHPLC
(ultra-high purity, long crystal), która po ka¿dym
etapie obróbki poddawana jest le¿akowaniu.
Z tej samej miedzi wykonany jest przewód. Na
magnesy wykorzystano neodym, który napêdza
membranê umieszczon¹ w du¿ej komorze, co
obni¿a jej czêstotliwoœæ rezonansow¹. Sama
membrana poddawana jest opatentowanemu
procesowi “de-stress”, który ma na celu zlikwidowaæ naprê¿enia wewnêtrzne materia³u. Model
RS2 nale¿y do presti¿owej linii Reference Series
i jest drugim od góry modelem Grado.
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ak wspomnia³em, s³uchawki Grado w niczym
nie przypominaj¹ swoich pobratymców z innych firm. John Grado w wywiadach wielokrotnie wspomina³, ¿e ich brzmienie strojone by³o
“na s³uch”. Takie podejœcie zaowocowa³o pe³nym, miêsistym dŸwiêkiem, z “gor¹c¹” i pe³n¹
œrednic¹ oraz bardzo czyteln¹ gór¹. Najlepszym
partnerem bêdzie wzmacniacz lampowy, np.
Cayin, mo¿na jednak wypróbowaæ równie¿ Musicala. Niski i “kopi¹cy” bas predestynuje Grado
do rocka, jednak równie¿ w jazzie takie dope³nienie siê przyda. Okazjonalnie mo¿e siê zdarzyæ, ¿e iloœæ basu przyt³oczy inne wydarzenia.
Przestrzennoœæ stoi na dobrym poziomie, chocia¿ mistrzami w tej dziedzinie s¹ Beyerdynamiki
i AKG. Pierwszy plan jest bli¿ej ni¿ w innych konstrukcjach, pozwala to na intymny kontakt z wykonawc¹ i emocjonaln¹ reakcjê na muzykê.
Ta ostatnia uwaga mog³aby byæ zreszt¹ charakterystyk¹ Grado w ogóle, poniewa¿ to, co
jest ich najmocniejszym punktem, to witalnoœæ
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i umiejêtnoœæ wyzwalania emocji. Nie do koñca
neutralne, ale wci¹gaj¹ce konstrukcje o oryginalnym kszta³cie, który, na szczêœcie, nie przeszkadza w ich ca³kiem komfortowym noszeniu.
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Cena [z³]
Dystrybutor
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Wykonanie
Archaiczna stylistyka... w najnowszym i dopracowanym wydaniu. Muszle wykonane z mahoniu – uczta
dla oka i ucha.
Ergonomia
S³uchawki nie s¹ najwygodniejsze, jednak spokojnie
mo¿na wytrzymaæ.
Brzmienie
Pe³ne, miêsiste, emocjonalne brzmienie. Trzeba
w³aœciwie dobraæ wzmacniacz s³uchawkowy, aby nie
by³o za jasno.
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