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S  potřebou stejnosměrného vysokého na
pětí, bránícímu většímu rozšíření elektro

statických sluchátek po desítky let (svůj první 
model vyrobila průkopnická značka Stax  
v Japonsku už v roce 1959), se dokázala vy
pořádat až technologie Electrostatz, vyvinutá 
tchajwanským Výzkumným institutem průmys
lové technologie (ITRI). A právě na ni získala 
exkluzivní licenci mladá londýnská společnost 
Mitchell & Johnson. O té se v posledních le
tech mluví zejména v souvislosti se sluchátky 
s hybridními elektrostatickými měniči, z nichž 
jsme si zatím představili nižší modely GL1 
(S&V 8/18) a GL2 (S&V 1/19). V případě MJ1 
značka posunula u jediného provedení o kus 
dál kvalitu zpracování i bohatší výbavu.

Dvoupásmové moduly
Hlavový most tvoří pásek z tvarované oceli 
v pouzdře čalouněném polyuretanovou kůží, 
který po stranách přechází v polohovatelné po
chromované vidlice s dvoubodově uchycenými 
mušlemi uzavřené konstrukce. Ty jsou vyrobe
né s vysokým podílem ruční práce z hranolu 
ořechového dřeva, jehož kratší boční hrany 
jsou na vnějších stranách zaoblené velkým 
poloměrem (reliéfní písmové logo vyhloubila 
CNC mikrofrézka); dřevěný masív nabízí nejen 
efektní texturu, ale i příhodné akustické vlast
nosti. Každá mušle je osazena hybridním dvou
pásmovým modulem, tvořeným elektretovým 
elektrostatem ESTAT 4030 s rozměry zhruba 

40 × 40 mm s nevodivou membránou z perfo
rovaného porézního nanomateriálu o tloušťce 
několika mikrometrů mezi plochými elektro
dami. Elektrostat doplňují elektrodynamický 
měnič (ø 40 mm) s kompozitní membránou, 
elektrická výhybka s dělicím kmitočtem 200 Hz  
a miniaturní zvyšovací transformátor. Elektro
statický měnič ESTAT 4030 je konstrukční fine  
sou, protože díky zmíněné technologii Electro
statz nepotřebuje externí zdroj polarizačního 
vysokého napětí a využívá „samonabíjení“ (self  
bias) vstupním audio signálem, tedy napětím 
o několik řádů nižším. Je docela zajímavé, že 
ESTAT 4030 spojuje všechny modely firem
ních sluchátek, ale uváděný kmitočtový rozsah 
v těžko ověřitelných „netopýřích výšinách“ se 
na webu výrobce ve srovnání s MJ1 rozchází 
o ±5 kHz u základního modelu GL1, respektive 
vlajkových lodí MJ2 i profesionálních sluchátek 
JP1 DJ. Prostor mezi měniči a ušními bubínky 
uzavírají polstrované náušníky, čalouněné opět 
jemnou polyuretanovou kůží. Přítlak hlavového 
mostu je větší, ale naštěstí neunavuje ani při 
delším poslechu. Měniče chrání před proniká
ním nečistot a mechanickým poškozením hus
tě perforovaný plastový profil potažený jemnou 
průzvučnou tkaninou. 

Kabely pro každého
Signálový kabel se připojuje do zdířky v dolní 
části levé mušle, když kanály jinak rozlišují pís
mena L a R na vnitřních stranách plastových  

Elektrostaty bez handicapu
Výhody elektrostatických a elektrodynamických měničů v různých 
částech akustického spektra spojuje i vyšší model britské značky 
Mitchell & Johnson, circumaurální sluchátka s mušlemi kolem uší MJ1.

H Y BRIDNÍ ELEK T ROSTAT ICK Á SLUCHÁT K A    MITCHELL & JOHNSON MJ1  11 990 Kč

koncovek hlavového mostu. Vybírat můžeme 
ze tří kabelů, zakončených vždy po obou stra
nách pozlacenými 3,5mm jacky s kovovými 
těly. Dva se zpevňujícím textilním opletením 
měří 80 cm, z nichž jeden disponuje třítla
čítkovým ovladačem s vestavěným mikro
fonem, jenž sluchátka promění v headset. 
Audiofilským nárokům vyhovuje hlavně třetí, 
zčásti kroucený, který lze natáhnout až na 
délku 5 m; má žíly z monokrystalické mědi 
s vylepšenou krystalickou strukturou s dlou
hými vlákny (označuje se akronymem OCC ze 
spojení Ohno Continuous Casting Process 
podle technologie, kterou vyvinul japonský 
fyzik Hideo Ohno), jež z velké části eliminuje 
nelineární zkreslení, způsobené chemickými 
nečistotami v mědi na hranicích krystalů. Vý
bava obsahuje ještě textilní pouzdro, pozlace
ný adaptér na 6,35mm jack a poniklovanou 
redukci na audio rozvody v letadlech, převá
dějící stereofonní signál na dva monofonní 
3,5mm jacky. Sluchátka MJ1 se jmenovitou 
impedanci 32 ohmů vykazují solidní citlivost, 
takže poslouží doma i s chytrým telefonem. 
Nabízejí frekvenčně vyvážený muzikální zvuk 
s otevřenými výškami a vynikající dynamikou, 
za niž vděčí „odhmotněným“ membránám 
elektrostatů, elektrodynamické měniče při
spívají plnými hlubokými basy, kterých elek
trostatická sluchátka klasické konstrukce 
neměla nikdy nazbyt.

Pavel Víšek

P A R A M E T R Y
typ  circumaurální, s hybridními 

elektrostatickými měniči
kmitočtový rozsah 6–45 000 Hz (pásmo neuvádí)
celk. harm. zkreslení <0,5 %
jmenovitá impedance 32 Ω
citlivost neuvádí
max. akustický tlak 120 dB
délka kabelu 0,8 m/0,8 m/5 m
hmotnost 272 g
web   horizontrading.cz; 

mitchellandjohnson.com

H O D N O C E N Í
X  živý muzikální zvuk; výjimečné hybridní 

elektrostatické měniče; mušle z dřevěného 
masivu; tři odpojitelné kabely

Z  přítlak hlavového mostu nemusí vyhovovat 
každému

vynikající

výbavazvuk provedení
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