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O firmie Final Audio Design us%ysza%em pierwszy raz podczas niedawnego majowego weekendu s%uchawkowego w gda#skim salonie
audio Premium Sound. To tam, w$ród zgromadzonych s%uchawek takich firm jak Sennheiser, Beyerdynamic, Audeze, HiFiMan, czy AKG
znalaz%y si& tak!e produkty japo#skiej Final Audio Design. Mia%em mo!no$' d%u!szego zapoznania si& z modelami Pandora Hope VI oraz
Piano VIII. Nie ukrywam, i! s%uchawki te (szczególnie te pierwsze) wywar%y na mnie wyj"tkowo pozytywne wra!enie, bowiem
reprezentowa%y bardzo wysokiej jako$ci d(wi&k, niesztampow" konstrukcj& przetworników (budowa hybrydowa – po dwa drivery na jedn"
muszl&), a tak!e pi&kne wzornictwo. Dlatego bardzo ucieszy%em si&, kiedy niedawno skontaktowa% si& ze mn" polski dystrybutor Final
Audio Design firma Fonnex, pytaj"c czy nie zechcia%bym zapozna' si& z kilkoma modelami s%uchawek. „Oczywi$cie, !e tak!” –
odpowiedzia%em – „Bardzo prosz& o niezw%oczne przes%anie s%uchawek do testów”. I w taki oto sposób otrzyma%em seri& modeli
oznaczonych nazw" Adagio – bohaterów niniejszej publikacji, a tak!e zapewnienie, !e jak tylko wolne b&d" egzemplarze demo Pandora
Hope VI, to tak!e je b&d& móg% swobodnie u!ywa' do ods%uchów.
Final Audio Design
Pierwsze, co zwróci%o moj" szczególn" uwag&, to fakt, i! firma Final Audio Design ma bardzo profesjonaln" stron& internetow", atrakcyjn"
wizualnie, a do tego niezwykle bogat" w merytoryczn" tre$', zdj&cia i rysunki techniczne; zawiera tak!e szczegó%owo nakre$lon" histori&,
dok%adnie opisane poszczególne modele s%uchawek – jest to rzecz ponadprzeci&tna w audio-stereo, gdzie wiele firm albo delikatnie
ukrywa swoje pochodzenie (najcz&$ciej tak czyni" przedsi&biorstwa chi#skie), nie chwali si& rozwi"zaniami technicznymi (by' mo!e ze
wzgl&du na konkurencj&?) lub po prostu nie przyk%ada do tego nale!ytej uwagi. Final Audio Design przyj&%a polityk& jawno$ci – wszelkie
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modele s%uchawek przedstawione s" drobiazgowo, z dok%adnym ukazanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych, przekrojem
poprzecznym, wyja$nieniem przeznaczenie konkretnych elementów, etc. Brawo!
Final Audio Design to przedsi&biorstwo stricte japo#skie – po%o!one jest w Tokio, w dzielnicy Shinagawa, zwanej te! czasami Shinagawa
City, z uwagi na to, !e jest to w zasadzie osobne miasto wchodz"ce w sk%ad metropolii Tokio. Firma zosta%a za%o!ona dok%adnie 40 lat
temu – w 1974 roku przez pana Kenemori Taka, obecniego prezydenta przedsi&biorstwa. Na pocz"tku wytwarzano wk%adki gramofonowe
typu Moving Coil, a tak!e wysokiej klasy gramofony. W latach 80-tych przyst"piono do budowy kolumn g%o$nikowych oraz stworzono
referencyjny przedwzmacniacz i ko#cówk& mocy o nazwie Grangust. Lata 90-te przynios%y liczne konstrukcje oparte o lampy elektronowe
(przedwzmacniacze, wzmacniacze i equalizery) oraz systemy antywibracyjne wyposa!one w %o!yska kulkowe (Daruma 3). Kolejne
tysi"clecie otwar%y nowe modele g%o$ników, a tak!e pierwsze firmowe s%uchawki (Final Ear Phone). Ukoronowaniem budowy wysokiej
jako$ci sprz&tów audio-stereo by% topowy gramofon o nazwie Parthenon 2052, który ustanowi% nowy standard, bowiem by% przedmiotem z
pogranicza sztuki u!ytkowej i dzie%a stricte artystycznego. W 2007 roku Final Audio Design nawi"za%a wspó%prac& z japo#sk" firm" Molex
w dziedzinie rozwoju g%o$ników oraz s%uchawek. W 2009 roku zaprezentowano nowe modele s%uchawek – zako#czono te! produkcj&
innych sprz&tów audio (poza izolatorami kulkowymi). Twórc" projektów zewn&trzych wszystkich s%uchawek zosta% Kazuhige Miyake z
Miyake Design (zobacz TUTAJ), znany tak!e ze wspó%pracy z firm" Yamaha, czy Mondo. Kazuhhige Miyake jest wyk%adowc" na Wydziale
Sztuki U!ytkowej (zobacz TUTAJ) tokijskiego Tama Art University.
Obecnie Final Audio Design oferuje kilkana$cie modeli s%uchawek ró!nych kategorii, w wielu odmianach u!ytkowych oraz kolorystycznych.
Potrfolio pogrupowane jest na cztery zasadnicze serie: Adagio, Piano Forte, Heaven (te trzy serie to s%uchawki dokana%owe) oraz Pandora
Hope (nauszne). S" te! dwa modele niesklasyfikowane: FI-BA-SS i LAB 1. Inny podzia% przebiega wzd%u! zamontowanych przetworników:
dynamiczne, zbalansowane armaturowe, a tak!e hybrydowe (driver dynamiczny i zbalansowany armaturowy, zwany te! przetwornikiem
ze zró!nicowan" kotwic") wyst&puj"ce w serii Pandora Hope. W przygotowaniu (premiera lato 2014 r.) s" modele: dokana%owe o designie
galanteryjno-jubilerskim Heaven VII i VIII, a tak!e Pandora Hope VIII i X. Ten ostatni b&dzie kosztowa' w przybli!eniu oko%o 15 000 z%.
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Ming Da

Co ciekawe, Final Audio Design jest tak!e producentem s%uchawek dla korea#skiej marki Astell&Kern. S" to modele Astell&Kern AKH-01 i
AKH-02, czyli rebrandowane Heaven IV i FI-BA-SS.
Aktualny katalog Final Audio Design dost&pny jest w j&zyku polskim TUTAJ.
Budowa i wra#enia ogólne
Seria Adagio ma obecnie trzech przedstawicieli – s" to modele II, III i V i w%a$nie te s" przedmiotem niniejszego opisu. To, co zwraca
szczególn" uwag&, to fakt, i! reprezentuj" one bardzo wysoki poziom wykonawczy - wygl"daj" nieomal jak dzie%a z pogranicza sztuki
jubilerskiej i u!ytkowej. Zreszt" jest to cech" charakterystyczn" Final Audio Design. Adagio II i Adagio III wykonane s" z twardego
tworzywa sztucznego, z ty%u ukszta%towanego na wzór wylotu silnika odrzutowego (!) dla poprawy przep%ywu powietrza wewn"trz
obudowy. Z kolei Adagio V maj" obudow& wykonan" ze stali nierdzewnej polerowan" na wysoki po%ysk. Wszystkie maj" zamontowane
kompaktowe dynamiczne przetworniki o $rednicy 8 mm, które s" firmow" chlub" - prace badawcze nad nimi trwa%y ponad 2 lata.
Adagio II i III dost&pne s" w kilku wersjach kolorystycznych – II w kolorze kremowym, indygo i niebieskim, a III w czerwono-bia%ym i
czarnym. Jak mo!na przeczyta' na stronie producenta, s%uchawki Adagio III wyposa!one s" w mechanizm BAM (Balancing Air
Movement), który wydobywa g%&bokie basy i wyzwala poczucie trójwymiarowej przestrzeni w muzyce. Ponadto otwory BAM (w tylnej
cz&$ci s%uchawek – tej ukszta%towanej na wzór silnika odrzutowego) kontroluj" przep%yw powietrza oraz zapobiegaj" wydostawaniu si&
d(wi&ków na zewn"trz.
Z kolei Adagio V maj" obudow& wykonan" ze stali nierdzewnej na zewn"trz wypolerowan" na lustro. Twarda stal ma za zadanie t%umi'
powstaj"ce rezonanse Obudowa ukszta%towana jest w taki sposób, aby skutecznie poprawia' przep%yw powietrza wewn"trz – sprzyja to
polepszeniu g%&bi basów, a tak!e przestrzeni. Trzeba przyzna', !e model Adagio V wygl"da bardzo estetycznie i wybornie – jest to
produkt luksusowy. Tym bardziej, !e dostarczany jest w równie wyszukanej metalowej szkatu%ce (do mnie takowa nie dotar%a, ale jak
wida' na zdj&ciach – jest ona standardowym wyposa!eniem).
Wszystkie modele Adagio maj" identyczne przewody s%uchawkowe – do$' cienkie, lecz wytrzyma%e. Kable s%uchawkowe produkowane s"
wed%ug firmowej koncepcji Final Audio Design – s" gi&tkie i odporne na tzw. efekt mikrofonowy, czyli przenoszenie przypadkowych otar'
(np. o ubranie) do s%uchawek. Zako#czone s" wtykiem 3,5 mm ustawionym pod k"tem 90 stopni. S%uchawki wyposa!one s" w specjalne
wk%adki o trzech rozmiarach – s" one wykonane z gumowego materia%u, który t%umi d(wi&ki zewn&trzne oraz zmniejsza podatno$'
rezonansow". Jak mo!na przeczyta' na wstawce na przewodzie s%uchawkowym – s%uchawki serii Adagio wykonywane s" na Filipinach.
Wypada napisa' te! kilka s%ów o ergonomii. Ta za$ jest typowa dla s%uchawek dousznych – trzeba si& przyzwyczai', !e ma si& „co$” w
uszach, co nie jest du!ym problemem. Optymalny dobór wk%adek zapewnia, !e s%uchawki nie uwieraj", ani nie wypadaj" z przewodów
s%uchowych. Wa!ne jest, aby s%uchawki do$' g%&boko wcisn"' do kana%ów, wówczas d(wi&k jest najpe%niejszy, a basy najwi&ksze.
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Wtyk k"towy 3,5 mm

Agadio II, III i V w towarzystwie odtwarzacza HiFiMan HM-901
I jeszcze kilka zdj&' z portugalskich wakacji, gdzie s%uchawki Final Audio Design Adagio dzielnie mi towarzyszy%y. Eksploatowa%em je bez
przerwy przez tydzie# na s%o#cu, piasku i w podró!y po kraju. Egzamin ten zda%y kapitalnie - zapewnia%y $wie!y i d(wi&czny przekaz o
du!ej mocy muzycznej.

Od lewej do prawej: HiFiMan RE-600, Adagio II, V i III
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Adagio V i III

Adagio II, III i V le!" na autobiografii Roda Stewarda "Rod" - polecam

Na górze (tu! przy uchu Roda) le!" HiFiMan RE-600

Wra#enia d'wi!kowe
Adagio przy%"cza%em do ró!nych odtwarzaczy plikowych takich jak: iPody, iBasso DX50 i HiFiMan HM-901, a tak!e do telefonu iPhone 5S,
iPada 3 Apple oraz komputera z Windows 8. Jako s%uchawki porównawcze u!ywa%em dokana%owe HiFiMan RE-600 i EarPods Apple, a
tak!e nauszne Sennheiser PX100 oraz Koss PortaPro. Muzyka to ró!ne pliki zarówno skomprensowane MP3 i AAC, jak i
nieskompresowane FLAC i WAV o jako$ci od 16 bit/44,1 kHz do 24 bit/192 kHz. U!ywa%em tak!e muzyki pochodz"cej z serwisu
streamingowego WiMP HiFi.
Wszystkie s%uchawki serii Adagio maj" identyczn" sygnatur& d(wi&kow" – graj" w podobnym stylu (nie oznacza to, !e brzmi" tak samo!),
ró!ni" si& jedynie szczegó%ami, nie mniej istotnymi dla ca%o$ciowego odbioru muzyki, o czym za chwil&. Final Audio Design charakteryzuj"
si& przede wszystkim bardzo dobrym zrównowa!eniem tonalnym, maj" soczyst" i nasycon" $rednic& oraz szczegó%ow", aczkolwiek nie
napastliw" gór&. Zaskakuj"cy (jak na ma%e rozmiary s%uchawek) jest obszerny i g%&boki bas. Niskie tony s" dobrze spr&!yste i spójne,
cho' nie s" wybitnie zró!nicowane. Najodpowiedniejszym s%owem na ich okre$lenie jest: entuzjastyczne, ale nie podkolorowane.
Brzmienie jest wyj"tkowo klarowne i czyste, bardzo plastyczne jak i !ywio%owe i dynamiczne, a jednocze$nie pozbawione agresji, czy
nadmiernej nerwowo$ci. Szybko$' reakcji na zmieniaj"cy si& rytm i g%o$no$' odtwarzanego d(wi&ku jest proporcjonalna i bez
zniekszta%ce#, co jest niekiedy przypad%o$ci" s%uchawek dokana%owych. W Adagio nic takiego nie ma miejsca – przekaz jest potoczysty i
!ywy, mocny i bogaty, energetyczny i harmonijny. Co istotne, przestrze# rysowana jest bardzo szeroko – Adagio zapewniaj" bardzo dobr"
stereofoni&. Mo!na napisa', !e robi" to niczym dobre monitory. Nieco gorzej jest z oddaniem g%&bi sceny – wi&kszo$' zjawisk
ods%uchowych dzieje si& na pierwszych planach, daleka g%&bia jest tylko delikatnie zarysowana. Generalnie, wszystkie s%uchawki Adagio
oferuj" dobre brzmienie – przyjemne w odbiorze, dysponuj" lekko ciep%" barw" d(wi&ku, s" plastyczne i dynamiczne.
Jak napisa%em na pocz"tku tego podrozdzia%u, s%uchawki serii Adagio maj" identyczn" sygnatur& d(wi&kow", która w skrócie opisana jest
powy!ej. Co zatem odró!nia modele II, III i V? Otó! ró!nice d(wi&kowe dotycz" rozdzielczo$ci i selektywno$ci grania. Naj%atwiej opisa' to
nast&puj"co: Adagio II > Adagio III > Adagio V, co oznacza, !e model V ma najlepsz" rozdzielczo$' w serii, a II mniej dobr" ni! III i V. Nie
oznacza to, !e II s" s%abe w tym zakresie, lecz !e III i V lepiej odkrywaj" szczegó%y nagra# i detale sceny ods%uchowej ni! II. Ponadto
model V najlepiej buduje przestrze#, optymalnie rozk%ada na niej akcenty tonalne, instrumenty najbardziej przekonuj" brzmieniem i
namacalno$ci". Adagio II i III bardziej stawiaj" na energi& i dynamizm d(wi&ku, za$ V bardziej na jego ró!norodno$' i subtelno$'. Na
pewno ma to swoj" przyczyn& w odmiennej konstrukcji obudów s%uchawek: II i III ukszta%towane s" (ich tylne cz&$ci) na wzór silników
odrzutowych z pi&cioma mikro-wylotami, a V maj" budow& zamkni&t". W skrócie mo!na napisa', !e V cechuj" si& brzmieniem bardziej
wyszukanym, ni! III i II, lecz te zapewniaj" wi&cej pot&gi i masy d(wi&ku, kosztem mniejszej jego selektywno$ci.
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Podsumowanie
1. S%uchawki marki Final Audio Design Adagio to bardzo dopracowane produkty – klasa wykonania stoi na granicy sztuki u!ytkowej i
jubilerskiej. Design jest wysokiej próby.
2. Adagio II i Adagio III wykonane s" z twardego tworzywa sztucznego, z ty%u ukszta%towanego na wzór wylotu silnika odrzutowego (!) dla
poprawy przep%ywu powietrza wewn"trz obudowy. Z kolei Adagio V maj" obudow& wykonan" ze stali nierdzewnej. Wszystkie maj"
zamontowane kompaktowe dynamiczne przetworniki o $rednicy 8 mm.
3. Final Audio Design serii Adagio charakteryzuj" si& przede wszystkim bardzo dobrym zrównowa!eniem tonalnym, maj" soczyst" i
nasycon" $rednic& oraz szczegó%ow", aczkolwiek nie napastliw" gór&. Zaskakuj"cy jest obszerny i g%&boki bas.
4. Adagio V cechuj" si& brzmieniem bardziej wyszukanym i subtelnym ni! Adagio II i III, lecz te zapewniaj" wi&cej pot&gi i masy d(wi&ku,
kosztem mniejszej jego selektywno$ci i rozdzielczo$ci.
5. Final Audio Design serii Adagio to zaawansowany produkt japo#ski, który z pewno$ci" znajdzie szerokie uznanie po$ród melomanów,
bowiem jako$' wykonania s%uchawek, a tak!e ich zaawansowany d(wi&k stoi w korzystnej korelacji z niewygórowanymi cenami. Adagio II
kosztuj" w Polsce nieca%e 200 z%, Adagio III – nieca%e 300 z%, a Adagio V – 650 z%.
Polska strona Final Audio Design - TUTAJ.
Japo#ska strona - TUTAJ.

Autor: Ludwik Hegel o 02:21

+1 Pole! to w Google

Etykiety: Final Audio Design Adagio II, Final Audio Design Adagio III, Final Audio Design Adagio V

Brak komentarzy:
Prze$lij komentarz
Wpisz komentarz...

Komentarz jako:

Opublikuj

Wybierz profil...

Podgl%d

Linki do tego posta
Utwórz link

Nowszy post

Strona g%ówna

Starszy post

Subskrybuj: Komentarze do posta (Atom)

LinkWithin

Uznanie autorstwa - U#ycie niekomercyjne - Bez utworów zale#nych 3.0 Polska.

http://stereoikolorowo.blogspot.com/2014/06/suchawki-dokanaowe-final-audio-design_30.html

9/11 ページ

Stereo i Kolorowo - Underground: Słuchawki dokanałowe Final Audio Design: Adagio II, Adagio III i Adagio V

14/07/01 16:57

Je#eli chcesz wykorzysta( tekst recenzji, jej fragmenty lub zdj!cia - najpierw zapytaj mnie o zgod!: ludwik.hegel@gmail.com

Szablon Awesome Inc.. Technologia Blogger.

http://stereoikolorowo.blogspot.com/2014/06/suchawki-dokanaowe-final-audio-design_30.html

10/11 ページ

