
JBL Everest Elite 750NC
Silná konkurence
Nejvyšší model Bluetooth sluchátek 
s funkcí aktivního potlačení okolních 
ruchů od JBL se na trhu utká s těžkou 
konkurencí v podobě sluchátek Sony 
WH-1000XM2 (9 990 Kč) a Bose Quiet-
Comfort 35 II (9 990 Kč), ale má startov-
ní výhodu v podobě nižší doporučené 
ceny 7 990 Kč. Z hlediska komfortu při 
nošení se sluchátka JBL 750NC zcela 
vyrovnají zmíněné konkurenci. Na hla-
vě drží velmi pohodlně, přítlak je tak 
akorát a povrch náušníků z umělé kůže 
je příjemný i při delším poslechu, tak-
že sluchátka lze snadno nosit i několik 
hodin. Použité materiály působí pré-
miovým dojmem. Pro snadnější přená-
šení je konstrukce skládací a součástí 
balení je i pevné pouzdro. V balení je 
rovněž adaptér do letadla a audiokablík 
s 2,5 mm audiojackem na jednom konci 
a 3,5 mm jackem na konci druhém, tak-
že sluchátka lze používat i jako drátová. 
Moderní je i možnost ovládat ekvalizér 
a intenzitu Noise Cancellingu prostřed-
nictvím aplikace na mobilním telefonu 
(iOS i Android), ale stejně jako u Sony 
a Bose je aplikace spíš pro efekt a nej-
lepšího zvukového profilu jsme dosaho-
vali v defaultním nastavení. Sluchátka 
jsou osazena 40mm měniči s frekvencí 
od 10 HZ do 22 kHz, a ačkoliv nenabízejí 
„high-res“ specifikace, rozsah dostateč-
ně překrývá běžné slyšitelné frekven-
ce. Trochu škoda, že nepodporují kode-
ky AptX pro zvýšení kvality Bluetooth 
přenosu, to ale bude mrzet jen majitele 
AptX kompatibilních telefonů a přehrá-
vačů, běžné smartphony jej většinou ne-
podporují. Audiofilové si sluchátka stej-
ně raději připojí přes kabel, který se hodí 
i v případě, že sluchátkům dojde baterie. 
Ta vydrží okolo 15 hodin přehrávání se 
zapnutým noice cancellingem, bez něj 
okolo 20 hodin. Sluchátka obsahují ně-
kolik ovládacích tlačítek, jejichž rozlo-
žení nám zpočátku připadalo méně in-

tuitivní, ale po několika dnech jsme si 
zvykli, stále lepší než dotykové ovládání 
na sluchátkách od Sony.

U funkce ANC lze nastavit intenzitu 
aktivního potlačení okolních ruchů, což 
je příjemné, protože někdy je dobré mít 
základní sluchový kontakt s okolím. Mo-
bilní aplikace umožňuje nastavení po-
tlačení ruchů okolí v několika stupních. 
Sluchátka jsme zkoušeli v různém pro-
středí od metra až po letadlo a ve všech 
případech byla funkce ANC spolehlivá 
stejně jako u Sony nebo jako u Bose. Na 
špičkové úrovni je rovněž kvalita repro-
dukce, pro nejlepší zážitek je však dobré 
vypnout ANC a ideálně se připojit ka-
belem. I v režimu kombinujícím připo-
jení přes BT se zapnutým ANC byl ale 
přednes sluchátek perfektní pro běžný 
poslech při práci nebo při cestování. Hu-
dební reprodukce je živá, s trochu větším 
příklonem k basům, ale prý to má vět-
šina zákazníků ráda. Komu se to nelíbí, 
může si pohrát s ekvalizérem v aplikaci. 
Při zapnuté funkci aktivní kontroly po-
tlačení okolních ruchů (hlavně v reži-
mu propouštějícím víc okolních ruchů) 
sluchátka vydávají lehký šum, ten je ale 
slyšet hlavně při poslechu mluveného 
slova, ne při hudební produkci. Oceňuje-
me dokonalé utěsnění přehrávané hud-
by, díky kterému nebudete vůbec rušit 
okolí. JBL Everest Elite 750NC se v kon-
kurenci Sony a Bose rozhodně neztratí 
a jsou o něco levnější.

Avacom HomeRAY S10
Bezdrátové nabíjení
Čím dál víc telefonů lze dnes nabíjet bez-
drátově. Nabíječka Avacom HomeRAY 
S10 podporuje standard Qi a s rozměry 
128 × 70 mm umí dobíjet i velké telefony  
typu Galaxy Note 8. Zařízení lze dobíjet 
jak v horizontální, tak ve vertikální polo-
ze, takže uživatel může během toho sle-
dovat film. Díky maximálnímu výkonu 
10 W (zařízení obsahuje dvě cívky) je na-
bíjení rychlé. Zařízení má stavovou dio-
du, která uživatele informuje o plném do-
bití. Překvapila nás absence napájecího 
adaptéru, pro plné využití možností nabí-
ječky je nutné dokoupit alespoň 2A adap-
tér. Součástí balení je ale microUSB kabel 
pro připojení Qi nabíječky do adaptéru. 
(640 Kč, www.avacom.cz)

Niceboy Raze
Bluetooth repro
Bluetooth reproduktor Niceboy Raze 
představuje dobře vyvážený mix mezi 
mobilitou (405 gramů, 71 × 74 × 170 mm), 
cenou a kvalitou reprodukce. Plasto-
vé tělo potažené textilem je robustní 
a dodává se ve třech barvách. Chválí-
me vodotěsné provedení. Připojení je 
díky NFC snadné. K ovládání slouží tři 
velká tlačítka. Ve výbavě nechybí ani 
mikrofon, takže jej lze používat i jako 
handsfree. Nechybí možnost připojení 
audiokabelem. Výdrž na 2 200mAh ba-
terii je cca osmihodinová. Dvojice šesti-
wattových reproduktorů ozvučí středně 
velkou místnost, kvalita reprodukce je 
velmi dobrá. (1 990 Kč, www.niceboy.cz)
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T E C H N I C K Á  DATA
Typ sluchátek circumaurální
Frekvenční rozsah  
a citlivost 10–22 000 Hz / 104 dB

Výbava BT, NC, microUSB, odní-
matelný audiokabel

Hmotnost 283 g
Cena 7 990 Kč

Známka Chipu velmi dobrý (1,3)
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