�LÚCHADL�

Focal si to namieril na mladších
zákazníkov, ktorí milujú
bezdrôtové počúvanie na ceste,
v MHD, hocikde. Tí však budú
celkom isto prekvapení, ako
dobre môžu bezdrôtové slúchadlá
znieť. A to napriek tomu, ako šik
a vyslovene módne vyzerajú!
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R Francúzsku značku Focal vďaka
jej takmer 40-ročnej histórii
hádam ani netreba nikomu
bližšie predstavovať
– skvelé reproduktory a highendové
audio komponenty
sú celosvetovo
známe a uznávané. Slúchadlám
sa začala firma
venovať od roku
2012 a na stránkach nášho magazínu ste už mali to
potešenie prečítať si
testy špičkových modelov ako Utopia alebo Elear.
V rámci dostupných Hi-Fi bezdrôtových slúchadiel tvorí tento model nazvaný
jednoducho Listen Wireless akúsi vlajkovú
loď. Focal sa s nimi obracia na nových zákazníkov, veď v dnešnom svete už viac ako 50 %
predaja slúchadiel tvoria bezkáblové.
Za necelých 250 eur dostanete úhľadnú
krabicu s veľkým nápisom Listen (počúvať) a menším Wireless (bezdrôtovo), ktorá
ukrýva okrem slúchadiel aj návod, puzdro so
zipsom na prenos s ochrannou funkciou, USB
kábel na nabíjanie, ale aj parádny minicinchový kábel na klasické prepojenie s vaším
hudobným zariadením. Slúchadlá tak dnes
majú moderný, jednoduchý vzhľad vytvorený z kombinácie matného a lesklého plastu
odolného voči poškriabaniu. V mieste dotyku
s hlavou majú slúchadlá na spodku mostíka
mäkké čalúnenie, s náušnicami z mäkkého
materiálu pripomínajúceho jemnú kožu.
Všetky ovládacie tlačidlá sa pre zjednodušenie nachádzajú na pravej mušli. Slúchadlá
sa veľmi ľahko skladajú a sú ľahko prenosné.
Stav dobitia batérie a prepojenia cez Bluetooth zreteľne indikujú farebné LED diódy.
Spárovanie môže prebiehať manuálne alebo
maximálne jednoducho vďaka NFC. Slúchadlá vybavené najnovšou bezdrôtovou
technológiou Bluetootth 4.1 v sebe ukrývajú
skvelé meniče s priemerom 40 mm (materiál
mylar-titán), ktoré garantujú excelentnú
zvukovú reprodukciu. Optimálny komfort
počas nosenia na ušiach zaručuje špeciálna
pamäťová pena citlivá na teplo. Slúchadlá
Listen Wireless umožňujú vďaka dvojici zabudovaných mikrofónov aj funkciu telefonovania v najvyššej kvalite zvuku. Zabudovaná
batéria (lithium polymer 500 mAh) ponúka
výdrž až 20 hodín, pričom jej nabitie trvá len
tri hodiny. Od zdroja hudby sa pritom môžete
vzdialiť až na 20 metrov.

FOCAL LISTEN
WIRELESS
Výborné odlúčenie od okolitého sveta zaručuje aj bez Noise Cancelling systému uzavretá konštrukcia slúchadiel. Napriek nej hrajú
krásne priestorovo, autenticky, na vysokej
úrovni. Mne ako milovníkovi funky jazzu
a najmä saxofónistov typu Eric Marienthal či
basových gitaristov ako Robert Vizvári tieto
slúchadlá vyslovene ulahodili. Netvrdím, že
sa nehodia aj na tvrdý hardrock, ale aj takéto
viac senzibilné hudobné žánre zvládajú na
jednotku. Basy majú parádne dimenzované
– nie sú prehnané ani poddimenzované. Ako
krásna kočka, ktorej nechýba „ani cici, ani
rici“...
Na bezdrôtové slúchadlá hrajúce cez Bluetooth to bol priam magický zvukový zážitok.
Zvuk je precízny a jednotlivé nástroje poctivo
odlíšené. A „parádička“ to bola aj cez kábel,
ktorý sa dá jednoducho a stabilne uzamknúť
v ľavej mušli slúchadiel. Tieto slúchadlá sú
jednoducho skvelé – za 250 eur lepšie uzavreté bezdrôtové nenájdete. A ak by vám náhodou čierny lak nevyhovoval, od tohto roka
si môžete vybrať aj nádherné modré, trendy
purpurové alebo šik olivové vyhotovenie. !
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Typ: Circum aural closed-back
ear cup headphones/technológia Bluetooth 4.1
Dosah: >15 m
Výdrž batérie: do 20 h
Impendancia (pasív. režim): 32 Ω
Citlivosť (pasív. režim): 122 dB @ 1 kHz – /1 Vrms
THD @ 1 kHz/100 dB SPL <0,4 %
Frekv. rozsah: 15 Hz – 22 kHz
Menič: Mylar Titanium/40 mm
Mikrofóny: 2 – omnidirectional
(Clear Voice Capture)
Hmotnosť: 300 g
Cena: 249 €
www.enigma-audio.sk

- dobre vyzerajú, ale rovnako dobre aj hrajú
- za príjemnú cenu dostanete vysokú kvalitu
- aj bez kábla odzrkadľujú vysoké nároky
značky Focal

– žiadne
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