é,rc

ó

o9

hllps// m úelscr[&rem E de-

E ... 9 *

a.

L,

!,

fiýg9_1io.cz
zpíew'

Názory' FtDExp€lt'

Trendy

a

techDologié' Thé studént Tn

lri Ii

Dómá.jttnó

uzavíená vs. otevřená s luchátka
Sennheiser - která jsou lepší?
Moiná vás napadné, ié chcéméporovnával prakicky néporovnarélné,Najédnu slranu málé
pravdu, ovšénna druhou slranu úplné-vélinálé ná jdé př€cipř€dévšim ofluka pohodli,
Nikoli o konslrukci aléchnické paraf, élrv,
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.]ždešidobuiešimánrěíkouplssUclrálkapíodomáciposl€clr,íespeldvepíodny,kdypíacU]
doma Doulrá éla]sm použva Koss Poíla Po ano, píávěla, mnolrým píokinanáa]ným a*

s]e]clrpío]evemvcekUspoko]en,ovšemwnLedemklomu,že*]€nnáomodepoňrenýněkdyvíúe2001,
pona pío
]e ]e]rclr auk méně nabasovaný a o něco Č slši, než]e lomu u alduá ně píodávaných mode Ú k6s
Poslupem času a * ayšU]icim * věkem děli a pďlu aiial v domácnosl ce kem šesl č enú domácnGl +
pělaiial ]*m re mu* clrlic nshlic ačil poolr ižel po nových s uchálkáclr, ldeíá by mne épe odrc ova a

o00
po zku šen osls lr s někoL ka

íúaýmn odely bezd Lálovýc lr Uaviených s Uclrálek íúaélropíov€.ené
cícumauíáni,supíaauíáni a nlíaauíáni ]smdospělk íúnodnuli, žedalšimpňíúslkempío possh lrudby
budou s uclrálka c ícumauíánikonslíukcezce a ásadni olázk oU však e, aký mode lo bude a zda s bude
]€dnal

o olevienou nebo

Uavienou konslíUkc

kažna zuvedeny.lr konstruk. ma svevllrody nevýlrody zkrátka v astnosl l{leréFou u nělnerý.lr modeÚ
výraDěšia u ]ný.lr ase méněvýrané Pokud

+ s

u.lralka a pokozka pod

n

m dy.lra

vem ma á óa._é okoni.lr dukú
lrra]. su.lralka ]sou syŠel do prosloru

períeklni

u

óa.e

od okoni.lr

někerý.lr mode

Ú

dukú

n^ikomíon

Naákadělě.lrlopředpokadúaobe.ný.lrvaslnosli]semserozJrodporovnatdvamodeysodšnou
konslruk.i lderé by molryvllrovovai mým polřebám VzlredemklomuŽemámmenŠiobvodlrav1(54.m).
lak]sem4st.žemodeyodnailryAKG kleréma]ikualénáušnik}ne]soupromneVlrodnouvobou Muše
totžV mém připadě nedoélra]iko
ma]ilenden.isenakánělodu.lraa
ludiž]e].lrspodniiásllaiinaiesipodu.lrem.ož]eposlřednědoulrémpose.lrunepři]emnéVo ]sem
ledY modeY s oVá nÝm mušem kleré obepina iu.lro o ně.o épe

Jak dobie wbrat a koupit sluchátka
voba správný.lr su.lráiekvám ušelřipenize su.lr nervl a obias ias poradime ]ak
apodeielrovr/biral nacosepř výběruaměřlakdedálpoóL
Zároveň ]e pro mnevem dú ežtý malerá náušnikú a lo n ko lťúodonost nelrovýdž a eiaké lťú
parazlnim dukúm VzJr edem klomu. že nosim brý e a někdv s dopře] př prá. svai nu nebo př sedováni
l mu rúnés adkosl a s anosl polřelru] alry s u.lrálka př polrylru na lr avě nebo př polrylru brý i pod

su.lrállrynevldávaaádnýduk Aulomai.|ry]semlakvloui

mode y s koženkovým náušnilry

pos_édnim slěže]nim paramelrem. pokud

]e komíon nošenia polrod

alim vlne.lrám duk.

ipř

d

l{lerézmý.lr

oulrodobém

pose.lru V řádu něko ka lrod n denně Podslalná ]elaké kon.ová pořóVa.i.ena polé.o]sem mě možnosl
vlzkouŠel a porovnal rúaá su.lrálka. slanov ]sem lrran ini ml5000 Ki To]e pod e mne.ena nerá ]e

]eŠlěÚnosnáprolykdosena.lráÉ]ivpodoĎnéslua.a.lrlěimilunveúnisu.lrálkaprodomá.ipose.lr

sennheiser HD 471| kdvž slu€hátka

klamou tělem ítest]

sennlreserpředslav napodzm oňskélrorokunovoumodeovouřadusu.lrálekHD
400 l{lera by mé a a ma y pen z n
Výs ednou dvo].ise po něko ka konfula.i.lr sla a su.lrálka sennlreser HD 559 (3 990 Ki) a sennlreser HD
330Pro(3340KČ) obo]e]sem]eŠlědopn modeemHD579(4990Ki) lderý má papirově praki.|ry slrodné
paramelry ]ako HD 559. ovŠem ]elro.ena ]e o ně.oVlŠŠiProto mnea]ima o kde ]ezakopaný pes a zda se
v

praí vlp ali.

respel{l ve zda má smys

s přpalllsi.ovku navi.

a.oa

n i ověk lská

ModeyHD559a579ma]ipral{1.|rysle]noukonslruk..rozdiné]souvŠakpounlémateráysu.lrálkama]i
ki a po slrovaný lr avový mosl uHD559]epoužlnavnlřniposlrovánisemš u HD 579 pak šeda kúže.
kerou na]dele zlrornislrany muše ma]ilaké slrodnýlvar a Šisevásadě pouÉ]e].lr lrarya a použtý
malerá náuŠnikúlderÝ e u HD 579 o ně.o podda něŠi

Ve

s

Mďhanasmus po nasiareni vel*6li hbvďého lMlu ]€ shodný, kdy
z něj ua obou slŘnách vysouvá
phslďý pask, na němžje av*ena mUšě sluchálek, na koncore č6llhlavďého Mlu Je pak modelore
Mačeni a íozĚďaci načka pío píare a lere sluchálko

samlné mušl: s wklápě]i v Úhlu cca 30' směrem dovnfi a polrěíuě ajimvým a pEkltkým delaÉm }e
vbpená gundá poabŽxa, ldeíá abíaiú]e slykU muŠb s Fjim díŽkem Ťo elmnu]€ lakékoll pa^Uky, ldeé
by mhl pňmý slyk pl6lďých Čásli vylúdal Náušniky§ou vyměnnehé a m]ijednoduchý acvakavaci
Jmhanismús Ťďám' zpíacďáni F U oboU moaelú na velmi dobíéúíďnL, n*de neni neádouci vŮi. a vŠeF
dobie slicďáno, nrc nďíže a nena]dele anl oliepy na plaslových čáslfrh
Lďá múšětrú re spodni Č6t olvoí po

pňpotsni si]qnáloreho kabelu, len

F dodáván

ve dvou píN€denich

žkonČený6,3 mm i&km s íedukci ua ]ack 3,5 mm, HD 579 pak m]i v
balt ni shodný kabél, ovŠémk němu ie éépnbabn kŘEi (cca 1,5 m) kabel akonČený Eckem 3,5 mm
HD L59

m]i ]€den dloúhý (3

m) kabel

s

sluchálka ledy m]i kabél odpo]llehý a pňpo]Uje
k nm pmři ]acku 2,5 mm s ba]onelovým pkslďým
akončenim po
do sluchálek je lieba celým kabeěm oločil re směíu hoanďých ručřek, Čimžs
^unúli
ba]onel úamkne a nehídj rak vytíženi kabélu z muši:
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uavienýmodeHD330píománapíosloodšnoukonslíukc,což]emmo]nédánomožnoslisložlsuclrálka
(vbaenina]delelíansponnipylikHavovýmosl]eoněcolenčiaú^i,naspodnislíaněvšakmásně]ši
po slíováni píavděpodobně z pěnY s miíným panrětovým eíeldem, ldeíée kMo Unrě oU kÚž a e Wnrěn le né

sle]ně lak mUš e ma]i vynén le né náUšniky z Uné é kÚže,

]e]

cň Upevněni k

lr

avovému moslu ]e však Ze a

odšnéalakédíákmUšiUmožnu]evělšivykopenisnrěíemdovnlř,mmolo]soumUšeolďnéo90'pío
pohod ně]ši od oženi s uchálek ko em kíku

mlran smu moslu a Upevněni mUš i spaliu] kílckémislo, ]e kož m pilde sub]eldvně ve m
namálraný pinasmvánisuclrálek]eliebavy!noulvělšisiukíúlaženimosluŤovárnizpíacováni]eo
Píávě v

ně.o lrorŠineŽ

U

dvo] ce HD559 / HD 579. na s Uclrálkáclr ]sou

něldeíélríany vý sku ponéíněoslíé,coŽ neni

sgnáovýkabe ]evpňpaděHD330 Píododáván kíoucenýodéce1 3 relíy, akončený ]e 3,5 mm ]ackem
*šíoubovacií€nukcina]ack6,3mmKabel]elaldéžodpo]lený,doevémUše*všakvlomlopňpadě
asouvápaslovýs€grenllro]úňenikovlélrolvaíUs2,5mmkoneldoíemwúslěnikabeUlaknenivne]n^im
mislě mUš e.

a

e o něco výše

Komfort použiváni
u

všsň lň modeú sucňálek]e komíon nošenina nadslandaídniúrovn deánipúc s uclrálek na]dele

píaldcky na pNninasareni, poure]e polieba vlrodně posunulou mušev pi€nMdnim
náušniky dobie obemky ucňo

snrěíu, aby vám

nelríújkonlak1 UŠnilrobo lce s vn lini Čásli s Uclrálka, kde ]e
nrěn Č Ťaké lr avový mosl má ve všslr pňpadslr doslal€čni po slíováni a ]elro useni na lr avě
N kde n c nellači an nepiekáž

.]e]

clr l oUŠtka ]e

doslal€iná,

lakŽe

Ukíy,iý
]e poňod né

-_r

1
vpňpaděolevienýclrmodeú]epolrodisíovnalenéavoboupiipadslr*]€nnáovempolrodné
papučky Ťíouíámsňcl.žezdoulrodobelroh€nska]epolrodi]ešlěoslupeňwššinežvpňpadě
Uavienélro mode U Rúdi rezHD559aHD579]epourevmiiepňlakunaUŠ.piČemŽHD579ma]irenŠi
pňl ak a pi d ouňém pos sňu Ďez pieslávky ]sou ]ešlě o clr up polrod ně]ši

pii l6lováni

s

polvídll piedpokkd hoíšivenl &e úaviených sluchálek, po cca dvouhodnorem posbcl]
ačinajipo uši a sluc h áll€ ]sou ]ako by pi6álá k pokožce oleviené modely limlo ]ďem nelai a an po
někoLlkahodLnorem

nMni

nemúsile mil obavu z peeni a hoíšivennhce

3

2

EE

s konslrukci a polrod im úZe souv si laké D ace oko niclr aukú oslalně lo by paíarelí pD mne Ze a
slěže]ni osoĎně nemám pň š úd, pokud s Uclrálka DU]inalo k, že nesyšim okoniaukyvúbs, pis ]en

akepáninadveieneboobčasnépožadavkyděliíadě]syšimnaprunidobíou,nežaby*mure

lolrolo úlr U polr edu ]sou ]€nnMačně epši olevřená s Ucňálka, klerá píopoušĚi okoniauky, avšak diky
konslíukc ]e za] Šlěn neíušenýpos slr, a lo až do okamžku, kdy na vás někdo m uvi z cca dvourelrové
vzdáenosl Zvukyzvělšiýzdáenoslscenesyšileneleně.aevnimále]e.což]eásadniíozdi opíol
Uaviené konslíUkc, lderá vás ĎUde m oval mnolrem vice a an z něko ka relíúneusyšile prúnéínělr astý
Z

co]edoĎieaco]ešpalně, nslrtposoudi každýsámpodesvýcň polieb osoĎně]semné oĎavu u
olevienýclrsucňálekplávězloňo,žebudoupíopoušlělpňšmnolroaukúaludiž]*mpi€npokáda,že
sálrnu ve lnáe po uavřeném mode u opak by však píavdou a oleviená s ucňálka m wlrovu]i épe pokud
mku D ace síovnám s olevieným supíaauíánim moaey,lak ve ká oleviená s Uclrálka DU]iépea]sou
deánimkomprom*mvpňpadě, kdys cňcelevryclrulnalposslr lrudby Č lmu a přlom mil pieh €n oděni

o§az€ni

a

technické parametry

Všslrny li modey]sou osareny líemnim nén č o ve kosl 33 mm. ačko lulo níomac n kde v lďlrn ckýclr
pararelíslrnena]dele,pisundánináušnikúapoh€nunavnlinislíanumuše]sounrěnčesňodiěveké
Pod e pa.arelíúvŠak ĎUdoU mil HD 330 Pío píavděpodobně od Šnýlyp nén Če

Rúdi ]evšakvdašicň paíarel.ďň,]ako]e mp€nanceč írekvenčni.o^aň:

írekvenčni.o^aň:

14

26 000 Hz

akuslcky l ak 103 dBsPL (1kHz1\,lm,
lramon cké zfires eni: <0 2%

ííekvenčniíEalr: 15 23000 Hz

akuslckylak 106dBsPL okHzí\n]n'
ňamonckézkíeseni: <0 2%

írekvenčni.BaĎ:

3

27 000 Hz

akuslckýlak 110 dB o kHz 1Vm'
lramon cké zlíeseni: < 0,1%

zvukový proiev a Verdikt
dukoýi pro]ev vše.lr lřimodeú vem podobný a laké poměrně Wvážený Bez probémú
dáda]isuťlráikapral{lclry]al{ýkolrudebniánrarozJrodněneuděa]iosluduanpřsedovánilmú
Na

prynipose.lr

]e

po dešim pos ou.lránivšak odlra ile]emné rozdiy. llleré budou lrrál ro předevšim v připadě d oulrodobélro
pose.lru Nulno podolknoul Že uavřená konslruk.e HD 330 Pro nelrpiiastým nedulrem v podobě
ke imkovélro

eíeklu len

e

ž úspěšně v}řešen

Mode HD 559 má mirnělemněŠipro]evve srovnánis HD 579. WŠŠimodesu.lrálek má také epŠipodáni
výšek Keré]souislšiakrásnědopňu]i.eépásmo L] HD 559 ]sou ýišlry krapel upoaděnéve prospě.lr
basověŠisoŽk} HD 579 ma]ilaké epŠipodániprosloru a oka
náslro]Ú v připadě pose.lru akusl.ký.lr

a.

,L,a0
Lravřený mode HD 330 Pro]evýraně basověšinežolevřená su.lrálka. ovšem.ekovým pro]evem se Ďiž

spišeHD579 l{teréma]iislšidukv.eémspel{lru BasyFouuHD330Provýraaé avšakpevnéa
nezkresenéceépásmo]evlrovnanéabasyne]soulokdomnanlni]akouHD559..oŽ]ekuprospě.lru
Jaký]eledylná niverd l{l? Neni.ea ]ednonainý pokud.lr.eie uavřená suclrálka s Wváženým
pro]evem a dobrým dukem.l{lerý]e mirně anayr.ký ovšem ne.lryĎimu an krapelábavnosl pak]e deá ni
klerý má navi. skáda.ikonslruk. a muše]e možnéoloi l o 90'

Jesl Že.lr.ele koupl olevřená su.lrálka pro domá.ipose.lr mÚŽele do l]enenzmodeú HD 559 neboHD
579 rozdi meznm neni nainý. a e po .lrvi pose.lru]e]usyšne osobně]semsepota6týdnslr
pose.lru přesvědi . Že př válránimez lěm lo dvěma modey seVlpalipřpall s ]000 Ki a sálrnoul po HD
579 kleré ma]i.ekověWrovnaněšipro]ev a nžšipřilak..ožsepozlvně podepsu]e na komíonu použváni

zajímavost na konec
V době leslovánilélo lro].e su.lrálek]sem mě moŽnosl s Vem král.e pose.lrnoullaké novnku HD 660s a
nulno dodal Že rozdi oprol HD 579 pro mne by př lal{lo krátkém pose.lru pral{l.h/ m n má nipoeukové

slráncezpolredupolrodiumnewlrráyHD579za]imavým4šlěnimzlélokrálkézkušenoslbyoponáni.
želrran.e5000 Kč]epromneslrop o klerém má smys proméúieyuvažovalZvukový přinos nad louto
lrran.is.e slá e pozoru]. avšak rozdiyv.eně]sou násobněVlšši. než mnou vnimaný nárúsl kva ly duku
duku byo pc nolebook. smanphone Mp3 přelrrávai zkrálka
běžnáařizeni .omám doma. u který.lr neřešim lťa lu výslupu Toan řešlne.lr. Zkrálka
pouÉ]sem lr eda vlrodná su.lrálka která přpo]im k iemuko v a budu spoko]en pokud mále lťa tnizdro]
euku napřikad su.lrálkovýÉs ovai č epšipřenosnÝ H Res přelrrávai. vaše nárolry budou
pravděpodobněvlšši Jednoduše budeleloposou.lralvlnavašemařiÉni ludižváš m l múžeĎýl výše
Musim a e dúraně upoórn
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