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Bezdrôtové 
slúchadlá vedú a sú 

najpredávanejšie. 
Je to prirodzený vývoj 
a Bluetooth 4 a vyšší 

poskytuje dostatočný 
komfort pri ich 

používaní.

         Podľa typu a veľkosti

Dnes ich je naozaj veľa, najmä variácií. Máte slúchadlá na hlavu, na uši, do uší, káblové, bezdrôtové, kombinované, 
skutočne bezdrôtové, na šport, k Hi-Fi hudobnému systému, pre nedoslýchavých atď. V zásade ale vyberáte podľa 
veľkosti a možno nejakej funkcie navyše.

Výrobcovia sa pomaly vracajú ku kedysi pôvodnému štýlu slúchadiel. Nemusíte si ich do ucha vkladať úplne ako 
in-ear modely ale iba vložíte, podobne ako tie slúchadlá kedysi s molitanovým návlekom.

         Kvalita zvuku

Toto je niečo, čo posúdiť neviete a je 
to škoda. Ak chcete teda aspoň trochu 
predpokladať kvalitu zvuku, treba 
spoľahnúť sa na značku. Pri mnohých 
z nich máte možnosť predpokladať zvukový 
prejav. To platí pre Denon, Sony, JBL, 
Bose atď. Fanúšikovia značiek poznajú 
charakteristiky zvuku. Ideálne je spoľahnúť 
sa na naše recenzie slúchadiel. 

Na čo sa zamerať pri výbere
1.

2.

Toto vás bežne až tak nezaujíma, no verzia Bluetooth je dôležitá najmä pri slúchadlách TWS (True Wireless). 
Prepojenie nejde z jedného do druhého, čiže každé slúchadlo je nezávisle pripojené k smartfónu. Získavate lepšiu 
stabilitu zvuku a výdrž batérie slúchadiel. Čoraz viac do tohto segmentu presahuje nabíjanie cez USB-C.

Spracovanie a kvalita je o poznanie lepšia ako pred rokmi. Slúchadlá na hlavu alebo na uši sú pohodlnejšie 
na nosenie a nezvyknú veľmi tlačiť. Z hlavy vám však len tak nespadnú. To už sa dostávame k športovej 
disciplíne. Či už na behanie, do posilňovne alebo na plaváreň. Výrobcovia majú ten správny model pre každého.



         Aktívne odhlučnenie

Niečo, čo je užitočné, avšak zároveň aj viac 
vybíja batériu. Hodí sa počas cestovania, 
v dopravných prostriedkoch, na ulici alebo 
v kancelárii. Výborné aj vtedy, ak chcete 
oddychovať a utlmiť zvuky vo vlaku alebo 
lietadle, no zároveň nepočúvať hudbu.

Stretnúť sa môžete s niekoľkými typmi 
odhlučnenia. Sú výrobcovia, ktorí 
najčastejšie do svojich TWS slúchadiel 
implementujú aktívne odhlučnenie, avšak 
len pri hovoroch. Pri počúvaní hudby nie 

je táto funkcia použitá. Potom je tu klasické ANC, ktoré využijete pri hudbe. Nadštandardnou vlastnosťou je 
adaptívne odhlučnenie, ktoré sa prispôsobuje tomu, v akom prostredí sa pohybujete. Tu je priekopníkom Sony.

Podobný systém odhlučnenia používa aj značka 
JBL. Tá má bežné ANC tak, ako ho poznáte z iných 
slúchadiel, no pridáva dve predvoľby navyše. Preto 
sa v slúchadlách tejto značky môžete stretnúť 
s tým, že je tu režim to, aby ste sa mohli rozprávať 
s druhými ľuďmi bez skladania slúchadiel z hlavy. 
Tiež je tu režim, ktorý odhluční isté tóny, no vyššie 
pustí, budete počuť varovné signály, napríklad 
na ulici alebo hlásenia počas cestovania alebo 
v čakárni. 

         Úplne bezdrôtové (TWS)

Toto je segment, ktorý sa už naplno rozšíril. 
Nebojte sa, nebudú vám vypadávať z uší. 
Sú aj také, ktoré sa v ušiach udržia aj 
počas športovania. Majú kratšiu výdrž 
na jedno nabitie, ale sú naozaj pohodlné 
na nosenie. Tento typ bezdrôtových slúchadiel 
odporúčame zvážiť. Sú vhodné na celodenné 
nosenie. Ideálne, aby mali Bluetooth 5. Vtedy 
je párovanie nezávislé a môžete používať 
napríklad len jedno slúchadlo a druhé si 
ponechať v nabíjacej škatuľke.
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5.

1. ANC – vhodné aj na oddychovanie 
 bez počúvania hudby

2. Odolnosť voči spoteniu a dažďu

3. Otočné mušle a možnosť 
 zloženia aj v oblúku

TOP 
3 funkcie

6.

        Na športovanie

Vlhkosť síce nie je prvoradý zabijak spoľahlivosti slúchadiel, 
no pri športe by im mohla uškodiť. Hľadajte také, ktoré 
odolajú spoteniu, prípadne sa dajú umyť pod vodou. Niektoré 
sú vhodné aj na plávanie. A najmä, ich tvar je prispôsobený 
tak, aby sa udržali v uchu aj pri behaní.

        Cena  

Začíname pri čínskych e-shopoch na piatich eurách, končíme pri tisícoch. Segment, 
ako každý iný a je na vás, čo si vyberiete. Kvalitné TWS slúchadlá si kúpite už 
od 80 EUR, špičkové za 250 EUR. Verziu na hlavu s ANC máte za 150 EUR, 
prvotriedne spracované z hľadiska materiálu už okolo 500 EUR.

Platí to, že do ceny sa započítava nielen počet funkcií ale najmä 
kvalita spracovania a zvuku, ktorý je ladený skúsenosťami danej 
značky. Aj preto slúchadlá, ktoré majú káblové pripojenie 
a sú prakticky bez funkcií, môžu byť drahšie, ako funkciami 
nabité slúchadlá s Bluetooth. 
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Xiaomi Mi True Wireless 
Earphones Lite – 33,90 EUR
Ďalší z variantov skutočne 
bezdrôtových slúchadiel. Sú 
typu in-ear, no s dizajnom 
v podobe predĺženej paličky. 
Tým vám nebudú príliš 
zapadať do ucha. Podporujú 
hlasový kodek AAC, 
Bluetooth 5.% a na jedno 
nabitie vydržia prehrávať 
hudbu 4 hodiny. Nabíjacia 
škatuľka ich nabije ešte 
viac ako trikrát. Aj tu je 
dostatočná rezerva, aby 
ste nezostali bez energie. Výrobca pridal optický senzor aj sem. 
Rozpozná, keď slúchadlá zložíte z uší.

XIAOMI MI TRUE WIRELESS 
EARBUDS BASIC 2 
– 21,90  EUR 

Absolútna cenová bomba presne tak, 
ako sa dá od tejto značky očakávať. 
Úplne bezdrôtové slúchadlá s dotykovým 
ovládaním a dizajnom navrhnutým tak, 
aby ste ich mohli mať aj počas cvičenia. 
Používajú Bluetooth 5.0. Každé slúchadlo 
je k smartfónu pripojené samostatne. 
Sú ultraľahké a jedno slúchadlo váži iba 
4,1 gramu. Na jedno nabitie vydrží 4 hodín 
a nabíjacia škatuľka ich nabije dvakrát. 
Získavate teda 12 hodín hudby bez 
potreby hľadať elektrickú energiu. 
Oceníte aj miniatúrne rozmery nabíjacej 
škatuľky.

Niceboy HIVE podsie – 39 EUR
Cenový tip na TWS slúchadlá. Za absolútne bezkonkurenčnú 
cenu dostanete malé a šikovné slúchadlá s odolnosťou IP54, 
Bluetooth 5 a nabíjaním kolísky USB-C. V ich nosení sa nemusíte 
obmedzovať, prežijú pot aj dážď. Sú jedny z menších a ľahších. 
Určite vám nevypadnú pri rýchlej chôdzi a mnohým budú držať 
v uchu aj pri behu, hoci toto nie sú typicky športové slúchadlá.
Majú dotykové ovládanie, ktoré je dobre premyslené. Nereaguje 
na náhodný dotyk a na pozastavenie hudby alebo prijatie hovoru 
je treba dve rýchle ťuknutia. Počas hovoru využijete mikrofón 
s redukciou šumu. Na jedno nabitie vydržia 3,5 h, s nabíjacou 
kolískou získate až 15 hodín, pokým ju budete musieť nabiť.
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TOUCHIT 
odporúča

https://niceboy.eu/sk/produkty/hive-podsie
https://datacomp.sk/xiaomi-mi-true-wireless-earbuds-basic-2-cierne_d409544.html
https://datacomp.sk/xiaomi-mi-true-wireless-earphones-lite-biele_d406800.html
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Huawei FreeLace CM-70C – 59 EUR
Zaujímavosťou je to, že nabíjací konektor majú slúchadlá 
priamo v sebe, stačí ich rozpojiť. Presne takto sa dajú aj 
spárovať. Pripojiť ich k telefónu a potom už používať ako 
bezdrôtové. Rýchle párovanie vyžaduje smartfón s rozhraním 
EMUI 9.1 a konektorom USB-C. Sú ideálne pre tých, čo chcú 
väčšiu výdrž, než poskytujú TWS slúchadlá. Môžete ich 
nosiť celý deň na krku. Keď ich magneticky k sebe spojíte, 
prehrávanie hudby sa pozastaví.

Odolnosť proti náhodnému postriekaniu ale potu zabezpečuje 
certifikácia IPX5. Veľmi dobre navrhnuté z ergonomického 
pohľadu. Na jedno nabitie vydržia až 18 hodín prehrávania 
a 4 hodiny už po piatich minútach nabitia.

JBL Reflect Mini2 BT – 99 EUR
Bezdrôtové pre športovcov no spojené tak, že si ich 
môžete zložiť z krku dole. Na jedno nabitie vydržia 10 hodín 
počúvania hudby a stačí im 15 minút nabíjania a vydržia 
opäť hodinu. Sú jasne zamerané na aktívnych ľudí, čo 
prezrádza ich dizajn a tiež reflexný pásik, ktorý spojuje 
obe slúchadlá. Majú flexibilné silikónové nadstavce do uší 
a patentované aretačné doplnky Freebit. V balení nájdete 
tri veľkosti a sú určené napríklad na behanie. Majú udržať 
slúchadlá stabilne založené v uchu. Vďaka certifikácii IPX7 
sú odolné voči potu a dažďu. Ovládanie hudby a hovorov je 
cez trojtlačidlový prvok na spojovacom kábli.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S 
– 55,90 EUR
Vhodné pre každého, kto nechce in-ear slúchadlá. Kôstkové si 
do ucha vložíte a nebudú vás tlačiť. Tiež budete počuť, čo sa okolo 
vás deje. Vhodné na počúvanie hudby aj telefonovanie. Sú o trochu 
viac pokročilejšie, hoci je tu hlavne odlišný dizajn. Každé slúchadlo 
je vybavené optickým snímačom. Vybratie z ucha pozastaví 
prehrávanie hudby alebo prepne hovor do režimu handsfree. 
Na jedno nabitie vydržia hrať 5 hodín, puzdro ich nabije kompletne 
ešte takmer štyrikrát. Nabíjacia škatuľka sa dá nabíjať aj bezdrôtovo.

https://datacomp.sk/xiaomi-mi-true-wireless-earphones-2s-biele_d408876.html
https://datacomp.sk/huawei-freelace-cm-70c-sluchadla-cierne_d391661.html
https://www.jbl.sk/vysledky-vyhladavania.html?q=JBL+Reflect+Mini2+BT
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Huawei FreeBuds 3 – 119 EUR
Tip pre kôstkové slúchadlá s prémiovým zvukom. Majú 
aktívne odhlučnenie a pripájajú sa cez Bluetooth 5.1. Teda 
najnovší štandard, ktorý je dostupný. Ovládanie je dotykové 
a môžete použiť rôzne gestá. Na jedno nabitie vydržia 
prehrávať hudbu 4 hodiny a spolu s nabíjacou škatuľkou 
poskytnú 20 hodín prehrávania hudby alebo 12 hodín 
telefonovania. Na jedno nabitie sa s nimi dá telefonovať 2,5 
hodiny. Kvalitný zvuk a unikátny systém odhlučnenia pri 
tomto type slúchadiel je ojedinelé. Tiež aj špeciálny snímač 
na vibrácie z lícnych kostí na vylepšenie kvality hlasu 
v telefonáte.

Huawei Freebuds Pro – 159 EUR
Vyššia cenovka ale zato prémiový zvuk a funkcie, 
ktoré v tomto segmente očakávate. Svojím 
dizajnom typu in-ear majú aktívne odhlučnenie. 
Dá sa nastaviť tak, aby ste počuli zvuky okolia. 
Sú vhodné aj pri športe a rýchlejšom pohybe. 
V každom prípade ich výrobca spravil tak, aby 
sa dali používať ako celodenné. Na jedno nabitie 
vydržia zhruba 5 hodín, viac či menej, podľa toho, 
ako ich používate a či máte aktívne ANC.

Samsung Galaxy Buds+ - 160,25 EUR
Vynikajúce slúchadlá na hudbu aj telefonovanie. Majú 
špeciálny herný režim, takže sa dajú použiť aj pri mobilnom 
hraní. Dotykové ovládanie sa dá vypnúť. Komu by napríklad 
toto prekážalo. Pri naprávaní v uchu si omylom nezapnete 
žiadnu funkciu. Je tu špeciálny basový doplnok na zlepše-
nie kvality nízkych tónov. Šikovné slúchadlá s miniatúrnou 
nabíjacou škatuľkou. Vhodné aj na športovanie alebo pohyb 
tak, aby ste počuli dianie okolo vás. Majú pasívne odhluč-
nenie ale veľmi dobré. Na priepustnosť zvukov okolia je tu 
funkcia Ambient sound.

https://datacomp.sk/huawei-freebuds-3-sluchadla-biele_d393223.html
https://datacomp.sk/huawei-freebuds-pro-bezdr-tove-sluchadla-biele_d408586.html
https://datacomp.sk/samsung-galaxy-buds-bezdr-tove-sluchadla-biele_d397720.html
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JBL Everest 710 – 249 EUR
Slúchadlá na hlavu, ktoré na jedno nabitie vydržia 
25 hodín prehrávania hudby. Používajú microUSB 
konektor, no zaujímavé sú pohodlným spracovaním 
a charakteristickým zvukom JBL Pro Audio. Pohodlne 
sa nosia a sú určené na dlhodobé používanie. Nemajú 
ANC, avšak počas telefonovania s nimi sa aktivuje 
funkcia mikrofónov na potlačenie ozveny. Ich výhodou 
je, že sa dajú použiť aj s káblom. Ten je súčasťou 
balenia.

Sony WH-1000XM4 – 359 EUR
Bezdrôtové s aktívnym odhlučnením. Technologicky 
zamerané slúchadlá s vnútornou analýzou tlaku, aby bolo 
počúvanie pre vás čo najpríjemnejšie. Majú adaptívne 
odhlučnenie podľa prostredia, v ktorom sa pohybujete. 
Novinkou v tejto verzii je automatické zapnutie ANC 
mikrofónov na slúchadlách, ak začnete hovoriť.

Sú pohodlné na dlhodobé nosenie doma alebo 
na cestách. Ich ergonomický tvar je prispôsobený tak, 
aby sadol na uši každému. Tradične nechýba pamäťová 
pena, podpora kodeku LDAC, možnosť používať ich ako 
káblové, keď sa vybije batéria a podpora nastavení cez 
mobilnú aplikáciu Sony Headphones.

Samsung Galaxy Buds Live 
– 176 EUR
Tieto od Samsungu majú aktívne odhlučnenie. Do ucha 
sa nevkladajú ako Buds+ ale iba vkladanú ako kôstkové. 
Dizajnovo navrhnuté tak, aby vám stabilne držali. 
Žiadne tlačenie do zvukovodu a vhodné na celodenné 
nosenie. Takisto aj tu je herný režim, aby nedochádzalo 
k oneskoreniu spojenia Bluetooth. Nabíjacia škatuľka sa 
nabíja cez USB-C ale aj bezdrôtovo. Na hodinu počúvania 
ich stačí nabíjať 5 minút. Prvotriedny zvuk je dosiahnutý 
vďaka basovému meniču. Podobne ako pri modeli Buds+.

https://datacomp.sk/samsung-galaxy-buds-bezdr-tove-sluchadla-biele_d397720.html
https://www.jbl.sk/jbl-everest-710-silver.html
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Denon AH-D9200 
– 1499 EUR
Veľké slúchadlá cez hlavu, ktoré 
predstavujú poriadnu dávku luxusu 
vo forme detailov spracovania ako aj 
japonskej kože a bambusu. Výrobca 
nič nezanedbal a vyrobil ich tak, aby 
okrem toho poskytovali prvotriedny 
zvuk. Hodia sa k domácemu 
audiosystému a v balení nájdete 
prepojovací kábel s dĺžkou 3 m. 
Štandardne sa pripájajú 1,3 m 
káblom. Meniče s veľkosťou 50 mm 
sú určené vtedy, keď od slúchadiel 
očakávate detailný zvuk. Používajú 
špeciálne navrhnuté meniče 
FreeEdge Nanofiber.

Michal Reiter

Výhodnú ponuku 
slúchadiel nájdete na 
www.datacomp.sk 


