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P R O F I L Y

GoGEN patří svojí cenou mezi základní ka-
tegorii stereofonních přístrojů, čemuž od-

povídá i jeho výbava a konektivita. Kromě di-
gitálního a FM rádia je schopný se spárovat 
přes Bluetooth s vaším mobilem a přehrávat 
skladby na něm uložené nebo streamované. 
Provedení je celoplastové, skříňka má sice na 
stěnách náznaky dýhového povrchu, ty však 
nejsou na černém kabátě příliš patrné. Podob-
ně je na tom font popisu ovládacích prvků, 
který je v přítmí téměř nečitelný. GoGEN je na-
pájený pouze ze sítě, a to externím adaptérem 
do microUSB zásuvky na zadním panelu, kde 
najdete také hlavní vypínač, dvojici bassre-
flexů a sluchátkový výstup. Bateriové napájení 

nebo držadlo mu chybí. Nesmí scházet teles-
kopická anténa. Na čele jsou po stranách pod 
děrovanými kryty dva reproduktory pro stereo-
fonní přednes nahrávek. Barevný LCD displej 
ukazuje kompletní informace k DAB i FM sta-
nicím. Pod ním najdete veškerá ovládací tla-
čítka. Šikovným prvkem na čelním panelu 
je váleček, který má multifunkční využití a kro-
mě projíždění voleb v menu, výběru z ulože-
ných stanic či zesílení zvuku potvrzujete jeho 
stiskem i zadanou volbu. Ten stisk musí být 
ale dostatečně pevný, respektive pokud 
se vám při něm váleček pootočí, dostanete 
zcela jinou volbu, než jakou jste požadovali. 
Je škoda, že točítko kvůli tomu nemá alespoň 

Praktické DAB 
„přijímátko“
Digitální rozhlas postupně, ale neúnavně proniká do čím dál 
většího množství přístrojů, ať jsou určené pro automobily (tam 
je dokonce od 1. ledna letošního roku povinný), nebo na doma. 
Výhody oproti starému FM pásmu jsou zřejmé: poslech ve stabilní 
kvalitě (odpovídající MP3 s vyšším datovým tokem) bez rušení 
šumem či odraženými signály a přenos většího množství doplňkových 
informaci k naladěné stanici, než jaký nabízelo RDS. Nejen proto 
mají DAB rádia jako standard barevné displeje.
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nějakou aretaci. V ovládacím menu lze navolit 
dvoustupňově dynamickou kompresi digitální-
ho audia DRC, úroveň jasu displeje a jeho pod-
svícení. Ladit stanice umí přijímač také auto-
maticky, ale jejich ukládání do paměti lze 
provést pouze manuálně. Přijímači nechybějí 
vestavěné hodiny, které se umí seřídit i z RDS 
a DAB, budíky má celkem dva a k nim Sleep 
Timer nebo odložené buzení (Snooze). Po vy-
pnutí přístroj ukazuje čas a datum, byť poně-
kud ostře svítícími znaky, což může v noci 
někdy rušit. 

Hraje poněkud levně a plastově
Dva reproduktorky pod plastovými kryty dělají, 
co můžou, nicméně s ohledem na konstruk-
ci a provedení přístroje není možné od nich 
čekat nějaké zázraky. Přijímač hraje, jedno-
duše řečeno, jako typický umělohmotný tran-
zistorák, byť na druhou stranu je stereofonní 
přednes v rámci jeho možností celkem slušný. 
Situaci příliš nepomáhá ani to, že mu chybí 
jakákoliv tónová korekce nebo třeba zdůrazňo-
vač nízkých kmitočtů. Reproduktorky nemají 
širokopásmové vlastnosti, proto se veškeré 
dění v písničkách odehrává hlavně na stře-
dech s mírně syntetickým nádechem.

Michal Zetek

P A R A M E T R Y
tuner – rozsah/předvolby FM/10; DAB, DAB+/10
bezdrátová konektivita Bluetooth 5.0 (SBC)
přípojky 1× sluchátkový jack (3,5 mm)
výkon zesilovače 2× 2 W (RMS)
příkon/Standby 18 W/< 1 W
rozměry (š × v × h) 28 × 11 × 12 cm
hmotnost 0,86 kg
web  gogen.cz

H O D N O C E N Í
X  dost slušná výbava; kvalitní provedení; příjem 

DAB+ i FM

Z  nízký počet předvoleb; chudší zvukové 
schopnosti

velmi dobrý

výbavazvuk obsluha provedení
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