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Tak a máme tu konečne zástupcu pomyselného vrcholu slúchadlového neba. Hoci AKG K702 65th Anniversary 
Edition máme v redakcii už nejaký ten deň až týždeň, na dôkladný test som si nechal dostatok času. Musím sa 
ale priznať, že už v deň keď som si ich preberal, som bol nedočkavý ako ich doma zapojím a vyskúšam. 

 
Balenie 
Balenie je pomerne chudobné, hoci krabica, v ktorej sú AKG-čka zabalené, je veľmi pekná. Pri postupnom 
vybaľovaní na vás čakajú nápisy “Expect” “And discover” “Perfection”. V samotnom balení ale nájdete už “iba” 
slúchadlá, nadstavec na 6,3 mm jack a 65th Anniversary knižočku. 

 
 
Dizajn a konštrukcia 

Na prvý pohľad sú AKG K702 65th AE obrovské slúchadlá. V porovnaní so všetkými tými štúdiovými a lifestyle 
drobcami, ktoré aktuálne testujem, pôsobia výročné 702-ky naozaj mohutne. Nakoniec, ide o otvorené 
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circumaurálne slúchadlá prekrývajúce celé uši. Teda, že ja ich nemám ani malé, ani veľké, ale po nasadení 702-
iek som mal pocit, že mi uši v slúchadlách mohli pokojne plávať. 

 
 
Dizajn týchto slúchadiel je veľmi podarený. Nič prehnané, industriálne, ani uletené. Proste tradičné AKG a 
predsa s niekoľkými zaujímavými dizajnovými prvkami. Tým, ktorý ako prvý udrie do očí, je modrý krúžok na 
vonkajšej strane mušlí slúchadiel či prešitie koženého hlavového mostu rovnakou modrou niťou. Jednoduché, 
nápadité a elegantné. Konštrukčne sú AKG-čka vyrobené  z plastu, to im však neuberá na kvalite. Slúchadlá sú 
aspoň ľahké a na hlave veľmi pohodlné. Páči sa mi použitie velúru ako poťahu náušníkov, rovnako tak ich výplň 
z materiálu, ktorý má pamäťový efekt. To znamená, že sa aj po stlačení vracia do pôvodného tvaru. Vďaka 
tomu nerobia AKG-čka problém ani používateľom s rôznymi rámami okuliarov. Výborným krokom výrobcu je 
tiež možnosť odpojiť kábel od slúchadla, avšak ten nevymeníte len tak za hocijaký. Nepoužíva totiž na oboch 
stranách klasický 3,5 mm jack. Na strane pri slúchadle používa vlastný konektor. 

 
Zvuk 

Po zvukovej stránke sú slúchadlá AKG K702 65th Anniversary Edition jedny z najlepších, aké som kedy mal na 
ušiach. Nedá sa im nič výrazné vytknúť. Ponúkajú čistý, vyrovnaný zvuk, pri ktorom vynikne viacero hudobných 
štýlov. Silnou stránkou slúchadiel sú live hudobné nástroje, špeciálne kopáky bicích či basová gitara. Tieto 
nástroje vyznejú reálne, sú výrazné, avšak zbytočne neprebijú stredné pásmo a výšky. Naopak, slabšie vyznejú 
práve rôzne elektronické beaty a basy, ktoré nie sú dostatočne silné. Výročné K702-ky si užijete pri počúvaní 
živej hudby, jazzu, gitaroviek, orchestrálnych skladieb a podobne. 

http://www.doucha.sk/wp-content/uploads/2013/06/DSC03739.jpg
http://www.doucha.sk/wp-content/uploads/2013/06/DSC03731.jpg


 
 
Silnou stránkou je spomínané stredné pásmo, ktoré je v máloktorých slúchadlách spracované tak čisto. 
Jednotlivé nástroje dostávajú dostatok priestoru na vyniknutie, no ak AKG-čka porovnám k Beyerdynamicom 
DT990 Pro, nie je to až taký priestor na “lietanie” zvuku. Aj napriek tomu si dovolím tvrdiť, že testované K702-
ky dávajú skladbám ich hudobnosť, muzikálnosť. Veľmi pekne vyznejú vokály, špeciálne ženský hlas. 

 
 
Jasné a kryštálovo čisté výšky dotvárajú dokonalý pocit z počúvania. Pásmu vyšších frekvencií skrátka niet čo 
vytknúť. K702-ky 65th Anniversary Edition po zvukovej stránke tak nikoho nesklamú, nech je poslucháč 
akokoľvek náročný. Škoda slabších elektronických basov a hĺbok, ktoré sú reprodukované slabšie na môj vkus. 
Od stredného pásma basov už je zvuk viac-menej bezchybný. 
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Záver 

Ak zhodnotím pomer ceny, výkonu a komfortu, AKG K702 65th AE sú jednoznačnou voľbou. Fantastické 
slúchadlá s výbornou konštrukciou, podareným vzhľadom a parádnym zvukom. Niekomu sa môže zdať trošku 
neprimeraná práve cena slúchadiel, ktorá presahuje štyri stovky eur, avšak ide o limitovanú edíciu. Pre mňa 

jasná voľba. 

Cena: od 415 € 
Za zapožičanie ďakujeme spoločnosti AudioMaster s.r.o. 

 


