
Herné slúchadlá

Herné slúchadlá predstavujú jedinečnosť,
ktorá nesmie chýbať žiadnemu aktívnemu
hráčovi. Rovnako sú dostupné s rôznymi
komponentami a nevyhnutným
príslušenstvom. Ašak, gamer slúchadlá nie
sú vhodné na počúvanie hudby.
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Prečo herné slúchadlá nesmú chýbať žiadnemu vášnivému
hráčovi

● priestorový zvuk prispôsobený aj tomu najnáročnejšiemu hráčovi
● kompatibilita aj v rámci herných konzol
● vhodné aj na sledovanie filmov, avšak nie na počúvanie hudby
● verzia s mikrofónom dodá hráčovi nové rozmery a to vďaka možnosti komunikácie

hráčov medzi sebou
● istia komfort hráčov a doprajú im nepoznané zážitky z hry vďaka kvalitným bassom
● na výber z rôznych značiek aj v bezdrôtovom prevedení

Rozhodujúce parametre
Kvalitné slúchadlá s dlhou životnosťou, full výbavou a perfektným audiom - to je to, po čom
každý pozerá ihneď. No nie je sú to jediné pozitívne faktory poukazujúce na kvalitu, preto
si zhrňme, na čo všetko by ste mali pri výbere pre vás vhodných herných slúchadiel
dohliadať.

● kvalita zvuku - tu platí nielen zlepšenie výkonu hráča vďaka ideálne
prispôsobenému priestorovému zvuku, ale aj potláčanie prípadného šumu či iných
okolitých zvukov, čo zabezpečí technológia 7.1.

● podstatná je taktiež konštrukcia slúchadiel, preto si musíte vopred zvážiť, či sa vám
viac hodia hráčske slúchadlá, okolo, do alebo na uši.

● ešte pred samotnou kúpou herných slúchadiel si položte otázku, na akom zariadení
ich budete plne využívať. Nie všetky z ponúkaných slúchadiel pre hráčov na trhu sú
kompatibilné napríklad s hernými konzolami, akými sú Xbox či PlayStation.

● s káblom alebo bez - je to otázkou komfortu, keďže každému vyhovuje niečo iné
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● možnosť jednoduchého ovládania - mnohé z herných slúchadiel disponujú
gombíkom, vďaka ktorému môžete jednoducho na jeden klik zdvihnúť hovor či
nastaviť primeranú hlasitosť.

● potlačenie okolitých zvukov - čaro spočíva v samotnej kvalite dokonalého tesnenia
slúchadiel bez toho, aby tlačili či inak znepríjemňovali ich používanie. Taktiež sú na
trhu dostupné aj vodeodolné varianty hráčskych slúchadiel.

Ponúkané typy hráčskych slúchadiel

Okolo uší
Slúchadlá okolo uší sú ideálne, keďže dokonale obopínajú tvar každého ucha a tým
dobre tesnia a zároveň chránia voči okolitým rušivým zvukom, sú hygienickejšie, pre sluch
bezpečnejšie a je možné ich používať hodiny, keďže nevyvíjajú neželaný nadmerný tlak vo
vnútri ucha (netlačia). Ich nevýhodou je podstatne väčší rozmer a váha, čím sa stávajú
horšie skladovateľnými.

Do uší
Ľahké, praktické. Avšak, na druhej strane musíme poukázať na rýchlejšie opotrebenie,
slabšiu kvalitu zvuku či mikrofónu, a taktiež, štuple nemusia sadnúť každému.

Obzvlášť pri štupľových herných slúchadlách existuje riziko poškodenia sluchu, najmä pri
dlhodobom pôsobení nadmerne vysokej hlasitosti, ktorá sa dostáva priamo do ucha.

Na uši
O niečo ľahšie slúchadlá s významne lepšou manipuláciou, v porovnaní so slúchadlami
okolo uší. Avšak, herné slúchadlá na uši majú tendenciu častejšie padať a taktiež o niečo
horšie izolujú okolitý šum.

Dokonalú či nedokonalú izoláciu a dokonalú priliehavosť herných slúchadiel má na starosti
samotná konštrukcia slúchadiel:

● otvorená konštrukcia - slabý izolant
● polouzavretá konštrukcia - zlatá stredná cesta
● uzavretá konštrukcia - silný izolant

Na ucho
Menej známe slúchadlá pre hráčov tvoria tie jednostranné. Síce si s nimi neužijete dokonalý
priestorový herný zvuk, no sú skvelou voľbou pre tých, ktorí sa počas hrania hier z časti
potrebujú sústrediť na okolie (napríklad, ak máte deti alebo očakávate návštevu).

Každý typ hráčskych slúchadiel má aj svoje kvality



Mikrofón

Kvalitný mikrofón by mal dokázať preniesť čistý a reálny zvuk v reálnom čase, preto sa pri
výbere zamerajte na samotnú odozvu mikrofónu.

Zvuk

● citlivosť - ako jeden z hlavných ukazovateľov kvality zvuku
● frekvencia - udáva sa v Hz a dokonalé slúchadlá by mali korigovať rozsah Hz tak,

aby bol zvuk jasný a nepôsobil rušivo
● meniče - ich veľkosť určuje kvalitu podaného zvuku. Platí, že čím väčší menič, tým

lepší zvuk

Kompatibilita zariadenia

Akékoľvek príslušenstvo určené pre herné konzoly by malo mať špeciálny certifikát, čo
garantuje kompatibilitu výrobkov, čím sa zabezpečí aj ich správne, dokonalé fungovanie.

Preto vyberajte starostlivo s ohľadom na konzolu, akými sú napríklad:

● PS4
● PS5
● Xbox ONE
● Xbox Series
● Nintendo Switch
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Slúchadlá pre hráčov - s káblom alebo bez
Trh ponúka ozaj širokú škálu druhov herných slúchadiel a to tak, aby si na svoje prišiel
naozaj každý. Vyberte si preto ideál, ktorý sa vám hodí..

Kábel
Bezstarostnosť, no zároveň predsa len niektorým vytvárajú problém. Síce sú káblové
slúchadlá lídrami na trhu a prinášajú pohodlie a to tým, že nie je potrebné ich nabíjať,
mnohým hráčom kábel nevyhovuje a doslova zavadzia.

Bezdrôtové slúchadlá
Využívajú sa najmä pri hraní hier z väčšej vzdialenosti, čo je ich primárnou funkciou. Ich
nevýhodou je ale častá potreba nabíjania a niekedy aj zdĺhavé párovanie zariadení. Zároveň
existuje riziko, že odozva nemusí byť presná, čo automaticky hráčovi neprospieva.

True Wireless game
Rovnako ako u bezdrôtových, aj u True Wireless gaming slúchadiel platí potreba nabíjania,
no dnes sú už k dispozícii herné True Wireless slúchadlá s možnosťou nabíjania priamo vo
vlastnom puzdre, ktorý zároveň slúži ako powerbanka.

Svietiace slúchadlá
Dodajú každému hráčovi vlastný imidž a to prezentovaním sa v obľúbených, ľubovoľných
farbách.

Moderná technológia gaming slúchadiel
Dnešná, moderná doba so seboou prináša aj moderné riešenia, ktoré nielen zjednodušia
používanie herných slúchadiel, ale dokonca ich používanie obohatia o bonusový
nadštandard ako napríklad vývoj aplikácie, vďaka ktorej si so svojimi slúchadlami užijete
kopec nepoznanej zábavy.

Obľúbené značky herných slúchadiel tej najvyššej kvality
Pri výbere sa môžete riadiť aj na základe overených a poctivých značiek. Medzi výrobcov
kvalitných herných slúchadiel patrí napríklad SteelSeries, Razer alebo MSI.

Svietiace slúchadlá
Osvetlenie, ktorým moderné herné slúchadlá dnes už disponujú, neplní žiadnu špeciálnu
funkciu ani inak neovplyvňujú kvalitu výrobku ako napríklad klávesnice s podsvietením.
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Predovšetkým ide o odlíšenie sa, jedinečnosť, vynikanie a taktiež rozoznanie od ostatných
hráčov. Farby svietiacich slúchadiel je dokonca možné ľubovoľne kombinovať.
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Príslušenstvo slúchadiel určených k hraniu hier
O kvalite slúchadiel väčšinou veľa napovie už samotný obsah balenia.

Vo výbave herných slúchadiel by nemali chýbať:
● z hygienických dôvodov náhradné štuple, pokiaľ ide o vnútroušné slúchadlá pre

gamerov. Rovnako je vďaka náhradným štupľom možné prispôsobovať si veľkosti
presne podľa vášho ucha, čo zabezpečí dokonalý komfort a nepoznaný zážitok z
hrania hier

● dokonalé slúchadlá pre hráčov by mali aj mať svoje špeciálne puzdro, ktoré im tak
dopraje ochranu voči prípadným poskodenim a zároveň hráčske slúchadla puzdro
ochráni pred  vonkajším znečistením ko je napríklad prach či nepriaznivá, nadmerná
vlhkosť

Okrem slúchadiel však nezabúdajte ani na ostatné herné príslušenstvo, ktoré dodá vašim
herným zážitkom nové, doposiaľ nepoznané rozmery.
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