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FM rádio

PRODUKTOVÉ TIPY

Segment, ktorý
za posledné roky značne
rastie a teší sa obľube.
Mnohí už poznáte
tento typ Bluetooth
reproduktorov. Od tých,
čo sa zmestia do dlane
až po také čo si pokojne
vyložíte na rameno, ako
niekdajšie „dvojča“.

Takéto reproduktory sú výborné príslušenstvo pre deti a školákov. Zvyčajne voľačo vydržia a hodia sa na použitie
doma aj vonku. Nechcú nahradiť klasické regálové reproduktory, no kvalita zvuku je aj v multimediálnych
reproduktoroch veľmi dobrá.
Možno sa vám oplatí zvážiť kúpu dvoch Bluetooth reproduktorov. Vhodné pre deti, každý bude mať svoj
a niektoré sa dajú prepojiť dokopy. Vytvoria tak ľavý a pravý kanál stereo zvuku. Dajte si však pozor pri výbere
konkrétneho modelu, nie je to bežná vlastnosť.

Na čo sa zamerať pri výbere
1. Typ použitia
Niektoré sa zmestia do stojana na vodu na bicykli, iné
sa dajú pripnúť na batoh alebo o nohavice, no a niektoré
si svoje miesto nájdu v obývačke. Ich využitie súvisí
s veľkosťou a odolnosťou. Práve tá určuje prostredie,
v ktorom bude reproduktoru najlepšie.

Podľa tohto si volíte veľkosť. Niekto chce malý model,
ktorý sa zmestí do kabelky a poslúži ako lepšie ozvučenie
pre smartfón alebo notebook a nebude nikde zavadzať.
Na ozvučenie miestnosti je vhodné použiť niektorý
z väčších modelov, orientačne s dĺžkou či výškou
20 cm. No a potom je tu podstatne väčšia kategória
a to sú reproduktory vhodné do telocvične, k opekačke
na ozvučenie väčšej plochy pri viac ľuďoch. Práve tu
potrebujete veľký objem reproduktora, aby ho ľudia svojim
rozprávaním „neprekričali“.
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2. Odolné spracovanie

Kúpiť si bezdrôtový tzv. multimediálny či Bluetooth
reproduktor, neznamená automaticky odolnosť voči
vode alebo prachu. Výrobcovia sa tým ale radi pochvália.
Reproduktor, ktorý má takúto odolnosť, sa tým rád
pochváli a túto informáciu neprehliadnete.
Nie všetky majú odolnosť voči vode tak, ako ju poznáme
zo sveta smartfónov. Treba si dať pozor na to, či je
reproduktor odolný voči kompletnému ponoreniu alebo
iba dažďu a náhodnému postriekaniu.
Zvýšená odolnosť je vlastnosť sama o sebe a akosi k multimediálnym reproduktorom patrí.
Najmä tým, ktoré majú pogumované telo. Vtedy sa reproduktoru nič vážne nestane ani pri pádoch.

3. Multiroom a spájanie

Reproduktory nemusia byť len s Bluetooth, ale aj Wi-Fi. Takéto si potom pripojíte v tzv. multiroom režime
a môžete do nich púšťať hudbu z jedného zdroja a do viacerých miestností. Tiež sa dajú kúpiť dva alebo viac
reproduktorov spravidla toho istého typu alebo produktovej série, ktoré sa spoja dokopy a vytvoria silný
zvukový zážitok.

4. FM rádio

Niektorí výrobcovia pridávajú do reproduktorov
samostatné FM rádio. Anténu majú vstavanú
a nie je potrebné pripájať slúchadlá, podobne ako
napríklad pri použití FM rádia v smartfóne. Je to
funkcia navyše, ktorá umožňuje nezávislé použitie
reproduktora. Netreba ho pripájať k telefónu či
notebooku a dá sa používať ako klasické rádio.
Hoci primárne ide o multimediálny reproduktor.

5. microSD

Oveľa častejšie je vidieť vlastný slot na microSD
karty. Dajte si pozor, spravidla je kapacita karty
obmedzená na 32 GB. Na túto kartu si môžete
nahrať vlastné skladby, zväčša sú podporované
formáty MP3, WAV alebo WMA. Niektorí výrobcovia
podporujú aj ďalšie, napríklad FLAC.
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6. Basový žiarič

Funkcia dostupná najmä vo väčších reproduktoroch,
no objavujú sa aj menšie modely s jedným
širokospektrálnym meničom, ktoré obsahujú prídavný
menič. Ide o pasívny prvok, ktorý slúži na zosilnenie
efektu nízkych tónov. Tým získate podstatne lepší
zvuk aj pri objemovo malých zariadeniach.
Väčšie reproduktory, ktoré majú dva meniče zvyknú
mať aj tento prídavný prvok, nie je to ale pravidlom.
Poznáte ho podľa tvaru na zadnej alebo bočnej strane
tohto príslušenstva. Výrobcovia sa ale veľmi radi
pochvália týmto doplnkom.

7. Svetelné efekty

Je len veľmi málo reproduktorov na trhu, ktoré majú svetelné efekty.
Najčastejšie sa s nimi stretnete pri vybraných modeloch od Sony alebo
JBL. Efekty môžu svetlom kopírovať štýl hudby alebo používajú niektorý
z preddefinovaných spôsobov pulzovania. Je to funkcia navyše a ešte
sa celkom neudomácnila v segmente multimediálnych reproduktorov.

8. Virtuálny asistent

Je len veľmi málo reproduktorov na trhu, ktoré majú svetelné efekty.
Najčastejšie sa s nimi stretnete pri vybraných modeloch od Sony
alebo JBL. Efekty môžu svetlom kopírovať štýl hudby alebo
používajú niektorý z preddefinovaných spôsobov pulzovania.
Je to funkcia navyše a ešte sa celkom neudomácnila
v segmente multimediálnych reproduktorov.

9.

Cena

TOP

3 funkcie

1. Basový menič je niečo, čo výrazne
skvalitní produkovaný zvuk

Neplatí, že čím lacnejší, tým horší
zvuk. Dobre znejúci reproduktor
kúpite od 40 EUR, výnimky
aj za cenu o 10 EUR nižšiu.
Za cenu okolo 150 EUR už kúpite
reproduktor, ktorý môžete brať
na opekačku alebo ho mať ako
hlavný audiosystém v obývačke.

2. Svetelné efekty zabavia deti
aj dospelých. Toto je dobrá voľba
v reproduktore
3. Certifikovaná odolnosť umožní zobrať
reproduktor k vode, ohňu, do prírody
alebo hoci len na záhradu bez obáv,
že sa pri poliatí vodou poškodí
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TOUCHIT
odporúča
Sonos One – Multiroom

JBL GO3 – do 50 EUR
Klame svojím telom. Malý a navyše vodoodolný reproduktor
s poriadnou dávkou zvuku. Má vlastný pasívny žiarič
na produkciu basov a je dostatočne výkonný na ozvučenie
menšej miestnosti. Zmestí sa do vrecka, vydrží 5 hodín na jedno
nabitie a po novom sa nabíja cez USB-C.
Z reproduktora sa nedá telefonovať, čo mnohým prekážať
nebude. Naopak, výrobca sa sústredil na hudbu a vysokú
odolnosť reproduktora.
Prežije aj pád do vody.
Látkový a pogumovaný
povrch ho chráni pri
pádoch alebo vibráciách.
V prípade zašpinenia sa
dá umyť pod tečúcou
vodou.

Sony SRS-XB12 – do 50 EUR
Basovo zameraný reproduktor s vyváženým zvukom. Je až
neuveriteľné, aký zvuk získate z tohto malého valca. Výdrž
batérie je rekordných 16 hodín, čo nebýva v tomto segmente
pravidlom. Výrobca ho vybavil odolnosťou IP67, takže prežije pád
do vody. V praxi to znamená, že sa dá reproduktor umývať pod
tečúcou vodou a dá sa použiť vo vonkajšom prostredí.
V cene za 229 EUR získavate riešenie
vhodné na pripojenie do vašej Wi-Fi siete.
Streamovanie hudby cez reproduktor
napríklad zo Spotify, Amazon Music, Apple
Music atď. Podporuje priame napojenie
na hlasového asistenta Alexa. Sám o sebe
ozvučí veľkú miestnosť. Silnou stránkou
je možnosť rozširovania a v budúcnosti
si môžete prikúpiť ďalší kompatibilný
reproduktor Sonos. Takto sa dá streamovať
rovnaký obsah do všetkých reproduktorov
naraz a mať ich v rôznych miestnostiach
alebo v jednej a rozšíriť si hudobný výkon.
Odolá vlhkosti a tak je vhodný do kúpeľne
alebo do kuchyne.

Pasívny žiarič pridáva zosilnený basový zážitok. Sony použilo
svoju funkciu Extra Bass, ktorú nájdete nielen v reproduktoroch,
ale aj slúchadlách tejto značky. Toto je zástupca zo segmentu
spojiteľných reproduktorov. Kúpite dva a môžete z nich vytvoriť
ľavý a pravý kanál sterea.
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JBL Pulse 4 – svetelné efekty
Najžiarivejší reproduktor s unikátnymi efektami, aký môžete vidieť. Cenovka
229 EUR nie je málo a tu je praktická ukážka toho, ako bude neraz vyzerať
vaše rozhodovanie. Vybrať multiroom reproduktor s minimalistickým
dizajnom alebo radšej niečo zábavné, no s inými funkciami? Pritom stoja
rovnako.
Pulse 4 odolá aj ponoreniu do kvapaliny a môžete ho spojiť s ďalším
reproduktorom na vytvorenie stereo zvuku alebo ho pripojiť k ďalším
kompatibilným reproduktorom a vytvoriť tzv. zvukovú reťaz rovnako hrajúcich
a využívajúcich synchronizovaný svetelný efekt. Toto je skutočná zábava a je
vhodný na vytvorenie atmosféry aj pri sledovaní filmov.

JBL Boombox2 – odolný a veľký
Toto je mega reproduktor na ozvučenie veľkej
miestnosti. Vhodný na párty, posedenie
na záhrade alebo ako ozvučenie pri skupinovom
cvičení. Cenovka 449 EUR už jasne hovorí, že
toto je poriadny audiosystém. Odolá dažďu
a prachu a vlastne aj keď spadne do vody, nič sa
mu nestane. Jeho výkon je 2 × 40 W pri zapojení
z externého zdroja. Na jedno nabitie vydrží
prehrávať hudbu 24 hodín. Dokonca aj tento typ sa
dá prepojiť medzi sebou cez PartyBoost.

Niceboy RAZE S Radion
– odolný s FM rádiom
Navyše plne vybavený a za veľmi dobrú cenu 49,90 EUR. Okrem
toho, že podporuje príjem FM rádia, má v sebe slot na microSD
kartu. Takto si pustíte vlastnú hudbu alebo napríklad audio knihy
aj bez potreby reproduktor pripájať k inému zariadeniu.
Hodí sa na ozvučenie väčších priestorov a nestratí sa ani
na oslavách. Na zosilnenie basového efektu využíva technológiu
MaxxBass. Môžete ho použiť podľa potreby a nezaobchádzať
s ním ako v rukavičkách. Vodoodolnosť IP67 znamená, že sa
mu nič nestane ani pri páde do vody. Má výkon 24 W, čo bohato
postačí každému s obľubou silnejšieho zvuku. Keď treba dá sa
využiť aj na telefonovanie. Na jedno nabitie vydrží 24 hodín.
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Sonos One SL
– multiroom aj samostatne
Pripojenie do Wi-Fi vo vašej domácnosti. Reproduktor,
ktorý môž ale aj nemusí byť súčasťou multiroom systému.
Ovládať ho môžete cez Apple AirPlay alebo cez Wi-Fi s vaším
Android telefónom. Objaví sa v aplikácii Spotify a nájdu ho aj
ostatné zariadenia vo vašej domácnosti. Reproduktor, ktorý
podporuje zapojenie do stereo režimu cez dva SL modely.
Môžete ho používať aj v kúpeľni nakoľko odolá zvýšenej
vlhkosti. Má dotykové ovládanie s podsvietenými prvkami.
Audio výbava je v tomto smere na vyššej úrovni ako má
väčšina multimediálnych reproduktorov. Cena je 199 EUR.

JBL Tuner2 – FM / DAB rádio v reproduktore
Najlepšia ukážka toho, ako môže vyzerať
moderné rádio s multimediálnym reproduktorom.
Stojí 99 EUR a môžete s ním prijímať nielen
FM ale aj DAB / DAB+ teda digitálne vysielanie.
Na displeji sa zobrazujú informácie o stanici,
dá sa prepojiť cez Bluetooth a ešte k tomu odolá
ponoreniu do vody. Výhodou je nabíjanie cez
USB-C a výdrž na jedno nabitie až 12 hodín.
Reproduktor používa zvukovú technológiu JBL
Pro Sound. Po každej stránke je to plnohodnotný
multimediálny reproduktor, akurát s výrazným
posilnením funkcionality na príjem rádia.

Sony SRS-XB43 – svetelné efekty
Extra dobre vybavený reproduktor s dvomi širokospektrálnymi meničmi, dvomi výškovými a pasívnymi žiaričmi
na zosilnenie basového efektu. Cena je 199 EUR. Podporuje
funkciu Extra Bass na zosilnenie basového efektu. Odolá
ponoreniu do vody a keď sa zašpiní, stačí ho jednoducho
poumývať. Na jedno nabitie vydrží 24 hodín, so svetelnými
efektmi o 10 hodín menej. Na výber je niekoľko efektov, špeciálnou záležitosťou sú stroboskopické svetlá, čo je unikát
pre značku Sony v segmente multimediálnych reproduktorov.
Michal Reiter
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