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Pioneer SE-MX9 Polk Audio BUCKLE

Oto kolejna firma głośnikowa, 
która na serio wzięła się za produkcję  
słuchawek. Może jest ona mniej po-

pularna na polskim rynku, ale za 
oceanem należy do jednych z naj-
ważniejszych. Polk Audio – oprócz 

tradycyjnych, pasywnych „skrzynek” 
– oferuje też soundbary, głośniki 

ścienne, multimedialne, różnorodne 
systemy bezprzewodowe (w tym te 

oparte na Bluetooth i AirPlayu), i wła-
śnie słuchawki – a jest ich już szerokie 

spektrum, od najmniejszych modeli 
dousznych, poprzez słuchawki „sportowe”, 

modele dla graczy, aż po najbardziej nas 
interesujące – domowe słuchawki nauszne.

BUCKLE
CENA: 1250 ZŁ

DYSTRYBUTOR: RAFKO
www.rafko.com 

WYKONANIE
Duże, luksusowe, atrakcyjne i solidne. Dobre materiały, 
ładny projekt, wszystko gra.  

FUNKCJONALNOŚĆ
Bardzo dobra izolacja, ponieważ mocny uścisk jest 
łagodzony przez przyjemne, miękkie poduszki.

BRZMIENIE
Ciepły, plastyczny, skupiający uwagę środek pasma, 
czysta góra i delikatny, chociaż nisko schodzący bas – 
subtelne i przyjazne. 

Typ:	 wokółuszne, zamknięte
Masa [g]:  b.d.
Impedancja [W] 24
Długość	przewodu [m] 1,2
Wtyk	[mm] 3,5/6,3 (przejściówka)
Sterowanie	(podst./MFI/Android) tak/tak/nie
Inne miękki woreczek transportowy

beżowej barwie z miękkim, miłym dla głowy 
wypełnieniem. Nieopodal każdej muszli wytło-
czono oznaczenia kanałów – to jedna z tych 
chwil, w której Buckle sprawiają wyjątkową 
radość, bo widać, że producent nie poszedł 
na łatwiznę i nie namalował po prostu L i R na 
metalu czy plastiku. Takich detali jest zresztą 
więcej: na osłonce lewego przetwornika nanie-
siono symbol „serduszka”, woreczek transpor-
towy ma skórzaną „łatę” z logo firmy, ale jeden 
z bardziej oryginalnych pomysłów znajduje się 
w obszarze sterownika. Słuchawki wyposażo-
no w dedykowany urządzeniom Apple (iPhone, 

Model Buckle jest jednym z droż-
szych. Gdybym zobaczył go 
kilka lat temu, byłbym zaskoczony 
elegancją i finezją tej konstruk-

cji, a dzisiaj taka staranność o całokształt 
i każdy detal już nie dziwi. Buckle są dostępne 
w dwóch wersjach: stonowanej czarnej i ocie-
kającej smaczkami brązowej (różne odcienie 
brązu w połączeniu z metalem i bielą są obec-
nie na topie). Pałąk jest prowadzony sporym 
promieniem, ale jednak sztywny – próba jego 
rozgięcia i założenia na głowę wymaga użycia 
sporej siły, co z kolei rodzi podejrzenia o mocny 
ucisk słuchawek. Ten model jest  też ciężki 
(300 g), ale komfort równoważą naprawdę gru-
be i wygodne poduszki. Obszyto je skórą (lub 
skóropodobnym materiałem, w każdym razie 
jest on wyjątkowo miły), układają się na głowie 
natychmiast, a wraz z mocnym dociskiem 
i konstrukcją zamkniętą mamy wzorową wprost 
izolację od zewnętrznych źródeł. 

Tylną część muszli wyprofilowano delikat-
nymi krzywiznami i zamocowano za pomocą 
kulistego przegubu, który ma znaczącą 
rolę w wygodzie użytkowania. Przegub jest 
konieczny, zwłaszcza że tylną część zamoco-
wano do pałąka na sztywno, jedynie przez 
wsuwany mechanizm regulacyjny. Metalowe, 
grube części gwarantują precyzję, zapewniając 
jednocześnie satysfakcję z używania solidnego 
produktu. A wszystko wskazuje na to, że Buckle 
(a przynajmniej ten element słuchawek) będzie 
też bardzo trwały.

Pałąk obszyto brązową skórą z zewnątrz, 
a wewnątrz materiałem o nieco jaśniejszej, 

graniach, które w innych słuchawkach brzmią 
„lawinowo”. Ten bas nie jest również napędem, 
nie podkreśla tempa, lecz uprzejmie płynie 
i zaznacza te momenty, w których naprawdę  
nie może go zabraknąć. 

ODSŁUCH 
Buckle są całkowicie wolne od dość 

uciążliwej maniery, która pojawia się w wielu 
słuchawkach, zwłaszcza firm debiutujących na 
tym rynku. Chodzi o eksponowanie skrajów pa-
sma, obydwu lub przynajmniej jednego z nich... 
Właśnie w ten elegancki sposób przekazałem 
komunikat, że basu i wysokich tonów jest 
w Buckle mało. Taki sposób rekreowania mu-
zycznej rzeczywistości spodoba się jednak na 
pewno osobom, dla których to środek pasma 
jest kluczem do naturalności. Również tutaj 
Polk Audio gwarantują spokój, więcej ciepła niż 
dźwięczności, całe brzmienie można odebrać 
jako lekko zamglone, osłodzone, krawędzie 
są wygładzane, dzięki temu wszystko zagra 
co najmniej strawnie, chociaż rzadko kiedy 
emocjonalnie, a już na pewno nie wystrzałowo. 
Oczywiście geneza takiego rezultatu pochodzi 
z łagodnego przetwarzania wysokich tonów; 
tutaj nie ma co doszukiwać się głębszych 
warstw i ukrytych skarbów.  

Podobnie bas – pełni rolę dopełniającą, 
nigdy nie jest wodzirejem. Warto jednak za-
uważyć, że Buckle schodzą bez problemu dość 
nisko, ich bas nie jest wyraźnie skrócony, tylko 
jego poziom jest utrzymywany tak nisko, aby 
nigdy nie przeciążyć muzyki, nawet przy na-

iPad, iPod) pilot – niby nic specjalnego, ale 
zamiast szwendającego się plastikowego 
pudełeczka, na dolnym rancie pałąka umiesz-
czono maleńkie pokrętło, które jest trójfunk-
cyjnym przełącznikiem. Lekkie przekręcenie 
w dół i górę reguluje głośność, a funkcję 
środkowego przycisku sterującego spełnia… 
całe pokrętełko, które można delikatnie 
wcisnąć. Z tej samej strony producent umieścił 
2,5-mm gniazdo dla przewodu sygnałowego, 
a tuż obok jest jeszcze miniaturowa szczelina 
mikrofonu – w ten sposób funkcjonalność ze 
smartfonami jest kompletna.

Regulacje, zamiast gdzieś na przewodzie, wbudowa-
no w jedną z muszli.


