
Slúchadlá s mikrofónom
Slúchadlá s mikrofónom sú ideálne nielen
na cesty, ale aj na rôzne web meetingy v
rámci práce či home office. Dokonca sú
obľúbenejšie ako bezmikrofóbové
slúchadlá, pričom ich počas telefonátu nie
je potrebné vyťahovať a to nielen z uší, ale
aj zo zariadenia, čo môže byť nepohodlné.
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Druhy slúchadlových mikrofónov
● smerový
● všesmerový

Smerový mikrofón sa vyznačuje najvyššou kvalitou, pričom potláča okolitý zvuk, preto
poslucháčovi prenáša ten najčistejší zvuk bez akýchkoľvek šumov či vypadávaní.

Všesmerový, naopak, ako už z jeho názvu vyplýva, doslova hltá každý, aj ten najmenší
okolitý zvuk, čo v konečnom dôsledku môže pôsobiť negatívne. Väčšinou týmto druhom
mikrofónu disponujú lacnejšie slúchadlá nižšej kvality.

TOP výhody a vlastnosti slúchadiel s mikrofónom
Štupľové slúchadlá s mikrofónom, ktoré väčšina zákazníkov využíva najmä pri počúvaní
hudby cez telefón, majú integrovaný mikrofón a to väčšinou na kábli pravého ucha, kde je
väčšinou hneď vedľa j tlačidlo na pauzovanie hudby a taktiež zdvíhanie a skladanie hovoru.
Takéto slúchadlá tak slúžia aj ako handsfree, ktoré sú ideálne na cesty pre samotných
vodičov.

Slúchadlá headset s mikrofónom, ktoré ženám zároveň slúžia ako čelenka, majú vo väčšine
prípadov vyklápací alebo vysúvací mikrofón a to väčšinou z ľavého slúchadla.

Typy slúchadiel vybavených mikrofónom
● športové slúchadlá - slúchadlá s mikrofónom stavané na otrasy pri behu či jazde na

koni, ktoré zároveň dokonale izolujú zvuky okolia. taktiež sa vyznačujú svojou
odolnosťou voči poškodeniu pri náraze, čo je pri športe bežné.

● herné slúchadlá s mikrofónom - pre ešte väčší zážitok z hry a to len vďaka možnosti
komunikácie so spoluhráčmi či priateľmi. Keďže sa väčšina herných slúchadiel
konštrukčne používa na hlave, mikrofón je u tohto typu slúchadiel vysúvací.
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● slúchadlá na bežné použitie - väčšinou ide o bežné káblové slúchadlá, ktoré sa
najčastejšie využívajú pri počúvaní hudby na telefóne a to s 3,5 mm jackom. Tieto
slúchadlá majú integrovaný mikrofón.

Mikrofón - vysúvací alebo zabudovaný

Vysúvací typ mikrofónu
Mikrofón na slúchadlách sa uplatnil najmä pri práci v kancelárii, ale aj v rámci home office či
pri online vyučovaní. Taktiež, takýmto typom mikrofónu disponujú všetky herné slúchadlá
okolo uší, vďaka čomu je zvuk čistý a presný, čo zaručí dokonalú súhru hráčov medzi sebou
a tým sa tak nenaruší kvalita hry.

Integrovaný mikrofón priamo v slúchadle
Ideálny na cesty, prechádzky alebo beh. Nevýhodou slúchadiel s integrovaným mikrofónom
predstavuje nutnosť dvíhať mikrofón čo najbližšie k ústam, aby sa eliminoval okolitý hluk a
zároveň sa tak skvalitnil hlas volajúceho.
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Charakteristika
Kvalitné slúchadlá s mikrofónom majú niekoľko výnimočných vlastností, ktoré zároveň slúžia
ako skvelé merítko kvality, aj ako rozhodujúci faktor pri výbere tých najvhodnejších.

Hlasitosť a jej ovládanie - túto vlastnosť určite ocenia vášniví hráči, ktorí využívajú herné
slúchadlá, s ktorými si dokážu naladiť ten správny zvuk, čo určite pozitívne ovplyvňuje
výsledky hráča.
Odolnosť - pri športových slúchadlách je odolnosť voči nárazom a prípadným poškodeniam
na mieste
Potláčanie okolitého hluku - môže, nemusí, závisí od vašej preferencie. Avšak, ľudia so
zhoršenou kvalitou sluchu určite ocenia slúchadlá s funkciou Ambient Sound
Všestranné tlačidlo - na prijímanie a skladanie hovoru, zároveň vypínanie zapínanie hudby
na jeden klik
NFC - v prípade bezdrôtových slúchadiel zaručuje rýchlejšie a jednoduchšie pripojenie s
dokonalou presnosťou a kvalitou prenášaného zvuku

Účel využitia slúchadiel určených na volanie

Práca či škola
Nech už pracujete z kancelárie alebo z domu, slúchadlá s vysúvacím mikrofónom si určite
obľúbite a to len vďaka skvalitnením online meetingov, čo sa určite odzrkadlí na vašej
celkovej efektivite v práci.

Na svoje si prídu aj študenti, ktorí študujú z domu. Prostredníctvom slúchadiel s
mikrofónom sa dokážu jednoducho spojiť s vyučujúcimi či spolužiakmi, čo pre úspešné
štúdium predstavuje prioritu.

Cestovanie
Nezáleží na tom, či vozíte alebo sa necháte voziť. Slúchadlá s mikrofónom a systémom
handsfree môžete používať aj za volantom a to bez obmedzení. Keďže to zákon o cestnej
premávke povoľuje, nie je možné vodiča používajúceho handsfree za jazdy pokutovať ani
nijako napomínať.

Šport
Pre šport stvorené, športové slúchadlá s mikrofónom, sú vynikajúcim riešením
neobmedzeného volania  to počas vykonávania akejkoľvek športovej aktivity. Hovor
dokážete prijať, ale aj zrušiť jediným stlačením tlačidla.

Hranie hier
Hráči obzvlášť ocenia možnosť komunikácie medzi sebou a to formou slúchadiel s
mikrofónom, čo určite dodá každej hre nové rozmery a skvalitní tak herné zážitky.
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Kamkoľvek, nech už ste vodič, chodec či dokonca jazdec
Vďaka technológii handsfree, ktorou sú slúchadlá s mikrofónom vybavené, ich môže
používať úplne každý. Dokonca sa vyrábajú vo variante pre športovcov, ktoré sú zároveň
odolné voči otrasom, nárazom pri prípadnej nehode a taktiež perfektne držia na svojom
mieste. Ich kvalita, samozrejme, neklesá - práve naopak.

Ide o modernizáciu slúchadiel tak, aby vyhovovali naozaj každému a to bez ohľadu na to,
akú aktivitu práve vykonávate. Kvalitnejšie a, samozrejme, drahšie slúchadlá či už
bezdrôtové, true wireless alebo klasické s drôtom, sa v niektorých prípadoch dokonca pýšia
odolnosťou voči vode, vďaka čomu sú plne využiteľné aj za nepriaznivých poveternostných
podmienok.
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S káblom alebo bez
Káblové slúchadlá okolo uší sa hodia predovšetkým tým, ktorí sa nemusia príliš pohybovať -
kancelária, hranie hier. Štupľové slúchadlá s káblom do uší už je možné využívať
kdekoľvek, no pri pohybe môže kábel spôsobovať určité obmedzenia či dokonca vytvárať
nepohodlie (nepriaznivé poveternostné podmienky, preplnená MHD).

Na druhej strane je kábel veľmi dobrým priateľom tých, ktorí obľubujú dokonalosť a presnosť
zvuku, čo zabezpečí práve kábel.

Bezdrôtové, NFC či Bluetooth mikrofónové slúchadlá zaručia voľnosť a slobodu, a to v plnej
kvalite. Občas sa však stane, najmä u lacnejších variantoch slúchadiel s mikrofónom, že
môže nastať výpadok jedného alebo oboch slúchadiel, keďže ich nespája priamo kabel.
Môže sa tak jednoducho nečakane prerušiť spojenie a to na krátku, ale aj dlhšiu dobu. No je
to otázka kvality.


