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Dobře hrající lowend
B E Z D R ÁT O VÁ S L U C H ÁT K A G O G E N T W S B A R 

8 99 Kč

Výrobky značky GoGEN neatakují vysoké cenové příčky, ale naopak
se snaží o co nejlepší poměr výkonu k ceně. U sluchátek to mnohdy
znamená kompromisní zvukové podání a chudou výbavu.
Jak je to tedy v případě GoGENů?

(990 Kč)

schránce nabitá nebo vybitá pod 25 %. Svoji
diodu má i každé ze sluchátek, u nichž indikuje spárování mezi sebou a s mobilem. Sluchátka drží ve schránce tradičně pomocí magnetu,
který je poměrně silný, takže kvůli jejich hladkému povrchu mají při jejich vytahování výhodu majitelé silnějších, či šikovnějších prstů.

Slušně telefonují i hrají
Při volání jsem slyšel protistranu čistě, nezkresleně a srozumitelně, na opačném konci
mi hlásili, že můj hlas doprovází menší ozvěna
a je slyšet velmi výrazně, až pronikavě, což na
druhou stranu dopomohlo k jeho srozumitelnosti. Zvukem patří ve své cenové třídě k té
lepší skupině, v hudební scéně nic nechybí,
přestože ve věrnosti zvukového podání nemohou sluchátka soupeřit s dražšími modely.
Slušně, byť spíš střídmě, jsou zahrané basové
složky, výrazná a pronikavá jsou naopak hlasová a středovýšková pásma, např. hlas Evy
Olmerové v jejích jazzových písních je podám
s poněkud osobitým nádechem. Akustický
doprovod Moniky Načevy na jejím albu Možnosti tu sou je rovněž obyčejnější a fádnější
než u modelů z vyšších cenových příček, tomu
se ale nelze divit nebo dokonce sluchátkům
vytýkat. GoGENy jsou celkem logicky předurčeny k přehrávání populární a taneční hudby,
což dělají více než dobře a soužití s nimi při
poslechu internetových rádií s taneční hudbou
mi dělalo především radost.
Michal Zetek

PAR AME TRY
verze Bluetooth
podporované kodeky
kmitočtový rozsah
kapacita akumulátoru
doba přehrávání/hovoru
rozměry (v × š × h)
hmotnost
web

5.0
SBC, AAC
20–20 000 Hz
30 mAh (sluchátka)/ 500 mAh (dok)
až 4 h
4,6 × 1,8 × 1,9 cm (sluchátko)
6 × 4 × 2,6 cm (dok)
5 g (sluchátko)/ 47 g (dok + sluchátka)
eta.cz; gogen.cz

(799 Kč); Realme Buds Air 2 Neo

luchátka nabízejí design ne nepodobný
etalonu v této kategorii, Apple AirPods.
Stejně jako ony jsou také tzv. peckového provedení v bílé barvě s úzkými dlouhými krčky,
na nichž jsou umístěny dotykové výstupky pro
ovládání základních funkcí. K těm patří vyvolání asistentek Google nebo Siri, přijetí, ukončení či zamítnutí hovoru, přehrávání a pauznutí hudby i krokování skladeb. Sluchátka mají
v uších příjemný posez, který nedělá problémy
ani při delším nošení, i když vzhledem k peckovému provedení nepoužívají změkčující polstrování nebo návleky. Stupeň krytí jim zajišťuje ochranu proti stříkající vodě ze všech úhlů
(IPX4). Vzhledem k cenové hladině by bylo
pošetilé hledat nějaké nadstandardní funkce,
jako ANC, NFC párování s mobilem nebo vyhledávání po vypadnutí z ucha na ulici pomocí
Google Maps. Neumí ani zastavit přehrávání,
když je vyndáte z uší a položíte na stůl. Pro
ovládání není k dispozici ani žádná aplikace
do mobilu, ať v Androidu nebo iOS. Na druhou
stranu je lze používat i odděleně. Oznámení
o tom, co se se s nimi právě děje (párování
mezi sebou a s přístrojem), avizují sluchátka
ženským hlasem v angličtině. Pro nabíjení dostala kromě kablíku i dokovací schránku s tvarem krabičky na malé mýdlo, která má micro
USB konektor a diodu, jenž při nabíjení
schránky blikáním ukazuje, na kolik procent je
její baterie doplněna. Další (bílá) dioda je pod
víkem a ukazuje, zda je baterie v dokovací

HODNOCENÍ
X c ena; příjemná „nositelnost“
Z chybí aplikace; micro USB
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