
Športové slúchadlá

Nič nie je lepšie, ako pri vykonávaní
obľúbenej športovej aktivity počúvať
obľúbenú hudbu prostredníctvom
športových slúchadiel s kvalitným zvukom
a ideálnou priliehavosťou, brániacou
padaniu a taktiež odolnosťou voči vode či
prípadnému poškodeniu.
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Športové slúchadlá a ich výhody
Ako už z názvu vyplýva, športové slúchadlá sú prispôsobené na počúvanie hudby počas
športovania akéhokoľvek druhu. Preto sú slúchadlá na šport plne prispôsobené aj tým
najdrsnejším podmienkam. Kvalitným športovým slúchadlám by však nemali chýbať
výnimočné vlastnosti, ktorých cieľom by bola odlišnosť od ostatných typov slúchadiel na
trhu.

● jednoduché ovládanie, ideálne na jedno stlačenie alebo ovládanie pomocou hlasu
● mikrofón, vďaka ktorému budete môcť aj počas športovania vybavovať neodkladné

telefonáty
● náhradné štuple v balení
● ANC, ktorý slúži ako filter priaznivého a nepriaznivého, rušivého zvuku
● dokonalá priliehavosť, čo zaručí pevné osaenie slúchadla, vďaka čomu nevypadne

ani napríklad pri behu

Podstatné parametre, vďaka ktorým si prídete na svoje

Tlmenie
Izolácia pred okolitým zvukom môže byť v ojedinelých prípadoch nebezpečné. Preto sú
dobre tesniace slúchadlá vhodné najmä pre plavcov.
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Výkon
Maximálne dosiahnutá hlasitosť slúchadiel sa udáva v miliwattoch. Bez ohľadu na to, akú
úroveň hlasitosti obľubujete, nezabúdajte, že všetkého veľa škodí a to najmä z dlhodobého
hľadiska.

Batéria a jej výdrž
Bezdrôtové či True Wireless Sport slúchadlá je potrebné nabíjať, preto je aj ich výdrž časovo
obmedzená, avšak to nemení nič na tom, že značkové slúchadlá, často však o niečo
drahšie, dokážu bez nabíjania vydržať aj 24 hodín.

Ovládanie
Ak by si športové slúchadlá vyžadovali priveľa pozornosti počas ich používania, určite by po
nich žiadny športovec nesiahol. Keďže mnohokrát ide v športe najmä o sústredenie a
koncentráciu, bolo by zbytočne náročne ovládanie kontraproduktívne.

Preto sú športové slúchadlá ovládateľné jednoduchým tlačidlom alebo dokonca hlasom.

Odolnosť
Vodeodolnosť či zabezpečenie slúchadiel proti potu samotným výrobcom. Áno, športové
slúchadlá musia byť odolné voči všetkým nástrahám a nepriaznivým vonkajším vplyvom.
Preto nie je výnimkou ani kvalitne stavaná konštrukcia slúchadiel, ktorá zdolá akékoľvek
otras či dokonca škaredý pád.
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Typy Sport slúchadiel
● drôtové - vďaka priamemu spojeniu káblom je zvuk kvalitnejší, presnejší, čistejší
● bezdrôtové - moderné, neviditeľné. Je potrebné ich nabíjať. Bezdrôtové športové

slúchadla nižšej kvality v prípade výpadku spojenia vynechávajú, dokonca môžu byť
nepresné

Novinka vo forme slúchadiel na lícne kosti
Spojenie dokonalej rovnováhy vďaka opore lícnych kostí. Pritom sú konštrukčne stavané
tak, že nijako neprekážajú, netlačia  - naopak dodávajú imidž každému a to svojím
elegantným dizajnom.

Interpretácia zvuku je dokonale prispôsobená a vyvážená, čo opäť garantuje kvalitu a
spokojnosť so športovými slúchadlami, obopínajúcimi lícne kosti. Zároveň sú ľahké, čo
znova poukazuje na pohodlie počas nosenia.
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Najlepšie bezdrôtové športové slúchadlá
Jednoznačne štupľové slúchadlá - do uší. U väčšiny športových aktivít môžu predstavovať
slúchadlá s káblom prekážku, preto sú bezdrôtové športové slúchadlá tou najlepšou voľbou.

Pozor si dávajte najmä, ak športujete vonku, v bežnej premávke. Tu sú ideálne bežecké
slúchadlá, vďaka ktorým budete z časti vnímať aj okolie, aby ste mohli včas reagovať a
vyhnúť sa tak hroziacemu nebezpečenstvu.

Ak hľadáte dokonalosť a vysokú kvalitu športových slúchadiel, siahnite po značke Apple.

Typy v ponuke

Športové slúchadlá do uší

MP3 prehrávač so športovými slúchadlami

Sport slúchadlá na hlavu

True Wireless Sport
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Čo by mali spĺňať športové slúchadlá podľa druhu
vykonávaného športu
Každý šport je svojou povahou a náročnosťou jedinečný. Rovnaké by mali byť aj vysoko
kvalitné športové slúchadlá.

Plávanie
Určite neodmysliteľnou vlastnosťou športových slúchadiel pre plavcov je vodeodolnosť,
skvelé tesnenie, bezdrôtové pripojenie a v žiadnom prípade nesmú vypadávať z uší.

Cyklistika
Cyklistika je šport, pri ktorom jednoznačne potrebujete správne tesniace športové slúchadlá
z dôvodu silného prúdenia vzduchu. Rovnako by ste mali dbať na typ slúchadiel, ktoré
nebudú nijako brániť nasadenej prilbe.

Joga
Keďže joga predstavuje svojim spôsobom nenáročnú športovú činnosť, rovnaké sú aj
slúchadlá určené na jogu.

● nízka hmotnosť
● dokonalá izolácia
● odolnosť voči potu

Beh
Beh je sám o sebe náročný, preto si vopred veľmi dobre preštudujte, aké slúchadlá s vami
budú držať krok. V prvom rade zohľadnite bezpečnosť a športové slúchadlá na behanie
vyberajte tie, ktoré budú mať miernu priepustnosť okolitého zvuku tak, aby ste stihli včas
reagovať a vyhnúť sa hroziacemu nebezpečenstvu (trúbenie vozidla).

Taktiež je pri behu veľmi podstatné čo najväčšie odľahčenie a také sú aj športové slúchadlá
na beh. Ľahučké, no zároveň schopné udržať sa pevne na svojom mieste aj napriek otrasom
zapríčinených pohybom. Preto sú bežecké slúchadlá vhodné napríklad aj na jazdu na koni.

Vodeodolnosť je bezpodmienečne zásadnou vlastnosťou bežeckých slúchadiel vysokej
kvality. Nielenže odolávajú prípadnému poteniu počas športovania, zároveň vydržia aj v
nečakaných nepriaznivých poveternostných podmienkach.

Pri štupľových slúchadlách dbajte na ich zvýšenú hygienu.
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Odporúčanie predajcu
Nikdy nie je na škodu vyzbrojiť sa poriadnou výbavou. Moderné športové slúchadlá
dokážete párovať prostredníctvom rôznych aplikácií, čo ešte viac obohatí pôžitok pri
počúvaní vašej obľúbenej hudby. Preto siahnite po najnovších fitness náramkoch či Smart
hodinkách, čím si okolo seba počas športu vytvoríte neobyčajnú Smart súhru.

https://www.planeo.sk/vyhladavanie/index$179.html?queryBase=fitnes%20naramok
https://www.planeo.sk/katalog/2006096-smart-naramky-a-hodinky.html
https://www.planeo.sk/katalog/2006096-smart-naramky-a-hodinky.html

