
True Wireless slúchadlá

Ako už z názvu vyplýva, ide o skutočne
plne bezdrôtové slúchadlá. Ich čaro tkvie v
praktickosti, pričom ide zároveň o
minimalistické slúchadlá, avšak, so 100 %
zachovalou úžasnou kvalitou zvuku.
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Výhody a prednosti wireless slúchadiel
Slúchadlá wireless sa pýšia mnohými kladnými vlastnosťami, preto nesmú chýbať žiadnemu
milovnikovi kvalitného zvuku obľúbenej hudby. Oceníte ich najmä na cestách, pričom sa
vyznačujú svojou ľahkosťou, praktickosťou a jednoduchým skladovaním.

True wireless sú jednoduché aj na údržbu, preto by nemali chýbať ani medzi vašim PC
príslušenstvom. Silnou stránkou je zároveň aj ich perfektná ergonómia, pričom väčšina
značiek vyrábajúcich true wireless používa namiesto gumených štupľov tie z pamäťovej
peny, ktoré sa nielen ideálne prispôsobia tvaru každého ucha, ale slúžia aj ako perfektný
izolant okolitého hluku, ktorý počas používania slúchadiel môže pôsobiť rušivo.

Wireless slúchadlá si naši zákazníci z vyššie uvedených dôvodov okamžite obľúbili, ale vždy
existujú aj negatíva a to u všetkých produktov. Wireless slúchadlá majú našťastie len jedno -
slúchadlá true wireless počas nabíjania nie je možné používať.

Top vlastnosti true wireless
● technológia ANC - slúchadlá dokážu prostredníctvom mikrofónu zachytiť okolité

zvuky, čím vyšlú protihlukový signál a vy si tak užijete ničím nerušenú kvalitu zvuku
nech ste kdekoľvek

● ovládanie hlasom - true wireless slúchadlá na slovo načúvajú vašim povelom
● IP krytie - toto krytie má viacero úrovní, pričom platí = čím vyššie krytie IP, tým

vyššia odolnosť voči prachu či vode
● detektor nasadených slúchadiel - tu platí automatické vypínanie a zapínanie hudby

na základe detektora, ktorý sníma, či sú slúchadlá nasadené alebo nie
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● kvalitné slúchadlá disponujú dvomi reproduktormi - takzvaný Tweeter a Woofer je
ideálnou voľbou milovníkov kvalitného a čistého zvuku hudby

● multifunkčné puzdro - ktoré viete využiť aj ako powerbanku či úložisko pre svoje
obľúbené true wireless
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Rozdiel medzi true wireless a bežnými bezdrôtovými
slúchadlami
Najväčší rozdiel je v spôsobe prepojenia slúchadiel medzi sebou. Kým pri true wireless
slúchadlá medzi sebou komunikujú prostredníctvom Bluetooth, u klasických bezdrôtových
slúchadiel ide takmer vždy o prepojenie káblom, ktorý väčšinou slúži na zavesenie na krk.

Klasické slúchadlá bez drôtu sa vďaka tomu vyznačujú podstatne dlhšou výdržou batérie,
nakoľko Bluetooth je pre batériu dosť náročný, pretože ju nadmerne zaťažuje. Avšak,
otázkou je najmä kvalita vybraných slúchadiel, pričom aj true wireless produkty dokážu
zázraky.

True Wireless dokážete spárovať a akýmkoľvek Bluetooth zariadením ako je napríklad
smartfón, tablet či dokonca notebook. Zároveň sú vďaka Bluetooth prepojené aj samotné
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slúchadlá true wireless medzi sebou, preto môže byť, obzvlášť u lacnejších variantoch, výdrž
batérie o niečo kratšia.

Pozor! Takéto pripojenie je možné len v rámci prenosných zariadení.

Opatrnosť pri výbere slúchadiel wireless

Štuple - výber podľa účelu využívania slúchadiel
Keďže sú slúchadlá true wireless vhodné pre každého, vrátane športovcov, v takomto
prípade preto venujte opatrnosť obzvlášť typu štupľov. Produkty true wireless nájdete v
dvoch prevedeniach:

● takzvané kôstky
● špunty

Batéria ako zásadný parameter správneho výberu
Druhým, pre mnohých veľmi podstatným parametrom a zároveň rozhodujúcim faktorom je
samotná výdrž a životnosť batérie. No aj napriek tomu, že komunikácia medzi slúchadlami
true wireless prebieha počas ich používania nepretržite prostredníctvom systému Bluetooth,
kvalitné typy slúchadiel, akými sú napríklad AirPods značky Apple či XIAOMI Mi 2S, majú
chvályhodnú výdrž batérie.

Párovanie zariadení s true wireless
Pri už spomínaných AirPods slúchadiel platí, že pri párovaní s ostatnými Apple zariadeniami
ich nie je potrebné nijako nastavovať - rovnako ako medzi seboou komunikuje MacBook s
iPhone, tak aj true wireless AirPods komunikuje so zariadeniami svojej značky a to
automaticky.
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Význam technológie wireless
TWS alebo true wireless technológia sa vyznačuje kvalitou a praktickosťou a to skutočne
bez akéhokoľvek spojenie káblom (samozrejme, okrem nabíjania). Kvalitné true wireless
slúchadlá sú spojené cez Bluetooth, čo zaručuje kvalitnú hudbu bez akýchkoľvek
vynechaní jedného či oboch slúchadiel.

Klasické káblové slúchadlá sú známe najmä obmedzenou životnosťou, ktorá je v mnohých
prípadoch (najmä u variantoch s nižšou úrovňou kvality) ešte kratšia ako sa na prvý pohľad
javí. Problém predstavuje práve spomínaný kábel, ktorý má tendenciu sa častým
používaním v krátkom čase opotrebovať a vy tak, v tom lepšom prípade, skončíte s
funkčným len s jedným slúchadlom.

Preto je potrebné klásť dôraz najmä na kvalitu nielen pri výbere slúchadiel, ale toto pravidlo
platí všeobecne pre všetko.
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