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R Teraz k slúchadlám: keď som ich vybalil, 
uzretou nádherou sa mi zatajil dych. Krásne 
drevené mušle s filigránsky vygravírovaným 
logom visia v chrómových mechanizmoch 
ukotvených v mostíku obšitom kožou. Vankú-
šiky doľahnú na vaše uši so zamatovou mäk-
kosťou. Treba však priznať, že dosiaľ žiadne 
mnou testované slúchadlá nepotrebovali 
toľko času na rozohratie a nevykazovali po 
dôslednom zahorení taký markantný posun 
v prednese.
 
Britský highend predstavuje slovenskému 
trhu ďalšiu zaujímavú značku. Spoločnosť 
Mitchell & Johnson prezentuje audiofilskej 
obci referenčné slúchadlá s konzervatívnym 
prírodným dizajnom a ultramodernou techni-
kou. Meniče, kmitajúce v drevených mušliach 
(čerešňa), majú patentovanú hybridnú tech-
nológiu. Konkrétne ide o Mitchell & Johnson 

hybrid electrostatic HiRes Electrostatz®. 
Bola vyvinutá v rešpektovanom Inštitúte pre 
výskum priemyselných technológií (ITRI) 
najväčšieho ústavu Technology Research 
Institute. Nóvum spočíva v tom, že už nie je 
potrebné napájanie z externého zdroja ako 
v minulosti, ale všetko funguje vďaka metóde 
„self-bias“ v spolupráci s bežným slúchadlo-
vým výstupom. Membrána meniča je na roz-
diel od konvenčného kondenzátora nevodivá, 
čím sa eliminoval výskyt intermodulačného 
skreslenia. Hybridný menič pozostáva zo 
40 mm dynamického basového reproduktora, 
ktorý plynulo prechádza do elektrostatickej 
membrány s frekvenčným rozsahom až do 
50 kHz. Akusticky optimalizovaná polyméro-
vá komora disponuje tzv. HRTF (Head Related 
Transfer Function) pre hlboké a čisté basy. 
Samotné elektrostaty ESL disponujú istou 
výhodou v oblasti frekvenčnej reakcie, am-

plitúdy, fázy a prehľadnosti zvukovej textúry. 
Takisto skreslenie v porovnaní s konvenčnými 
meničmi s kmitajúcimi cievkami by malo 
byť menšie. Vďaka impedancii 32 ohmov 
možno fungovať s klasickým zosilňovačom 
bez potreby nasadenia špeciálneho slúchad-
lového usiliteľa. Tri sériovo dodávané káble 
pre rôzne príležitosti (mobil so vstavaným 
mikrofónom, Hi-Res s OCC vodičom a vinutý 
pre univerzálne aplikácie) uspokoja každého.
Slúchadlá teda plano vrčali niekoľko dní 
a mačky okolo nich chodili s krajnou nedô-
verou. Keď som sa konečne odhodlal pustiť 
sa do počúvania, na servírovací stolík som si 
nanosil pekný komín DVD-A a SACD nosičov 
so všakovakým materiálom. K tomu orosený 
pohár džintoniku s belasými kockami ľadu 
a rezom limetky. Opatrne som začal husľo-
vými a čelovými partitami od Bacha. Farba 
OK, priestor takisto. Potom som prikročil 

Allen Stewart Konigsberg je svetu známejší ako Woody Allen. 
A viac ako dixielandového klarinetistu ho azda poznáte ako 
bláznivého komika, predstaviteľa neurotických intelektuálov 
a režiséra, čo si temer každý rok strihne jeden film. 
Toľko edukačné okienko zo sveta kinematografie. 
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Foto MITCHELL & JOHNSON/OLIVER DRÁB
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ku kvartetám a nenáhlivo prešiel na jazzo-
vé kombá. Klavír vykazoval pozoruhodnú 
perlivosť, kontrabas sa pradúc motal okolo 
kožovitého kopáku. Saxofón so štipkou fňuf-
ňania a sliny. Orchestre sa rozprestreli po 
celej šírke i hĺbke pódia. Drobná absencia naj-
hlbších zákmitov v podaní gran casy a tuby, 
sprevádzaná minimálnym potemnením 
trubiek a fláut. Možno mi po sprche ostalo 
v uchu trocha peny. Bigbít v podaní AC/DC 
ostrý ako britva, jačanie frontmana na hranici 
tolerancie. 

Bolo treba vybehnúť so psom, taxomsi to 
pichol do mobilu a vydal sa popri kanáli s vy-
sušenou vegetáciou, skrývajúcou podriem-
kavajúce žaby. Aspoň nekvákali. Hoci tieto 

slúchadlá pomerne solídne izolujú. Neduživý 
výkon smartfónu – aj keď bol naplno – sotva 
stačil na tanečný krok, taxomto čoskoro 
vzdal. Doma cez firemný amplifikátor som 
ešte popočúval klasiku od partičky okolo 
Marka Knopflera a pár prevarených flákov od 
Deep Purple.

MJ1 sú slúchadlá, ktoré potrebujú čas a vašu 
zvedavosť. Ak sa im výdatne povenujete, 
odmenia sa vám prednesom, ktorý je výrazne 
inde než podanie zvyšku peletónu konkuren-
cie. Čo môžete vnímať ako kompliment, rov-
nako tak však aj ako istú kurióznosť. Na ten 
zvuk plný indiskrétnych informácií si budete 
musieť jednoducho chvíľu zvykať, rovnako 
ako na vášnivé zovretie gebule, ak ju máte 

Veľkosť a typ meniča:  

40 mm dynamický basový reproduktor  

s extrémne tenkou membránou ESL

Citlivosť: 95 dB@1 kHz

Dynamický rozsah: 20 Hz – 20 kHz

Frekvenčný rozsah: 6 – 45 000 Hz 

Hladina akustického tlaku: 120 dB 

Impedancia: 32 Ω

Konštrukcia: uzavretá 

 www.horizontrading.cz

www.htpshop.cz

glóbusoidnú ako ja. Je to skrátka vizuálny aj 
koncepčný solitér s nezameniteľnou emisiou 
elementov zvukového poľa.

Pre 100 % funkčnosť patentovanej techno-
lógie ELECTROSTATZ® je dôležité takzvané 
zahorenie slúchadiel. Maximálny výkon 
a funkčnosť dosiahne až po cca 100 hodi-
nách bežného počúvania. Na základe testov 
a užívateľských recenzií sa kvalita posluchu 
dramaticky zlepší asi po mesiaci používa-
nia. !

vyhotovenie

zvuk takmer audiofílských 

modelov

ukážkový priestor

potrebujú výrazne  

viacej času na rozohranie
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