PROFILY

Hraje přiměřeně ke své ceně

Levný a slušně vybavený box
B E Z D R ÁT O V Ý R E P R O S Y S T É M G O G E N B S 4 20 B

GoGEN sice nabízí možnost telefonování přes
vestavěný mikrofon jako s plnohodnotnou
hands-free, nicméně kvalita volání není příliš
dobrá. Zatímco já jsem slyšel volaného z reproduktorů čitelně a kvalitně, z druhé strany
mi přicházely stížnosti na špatnou srozumitelnost a můj velmi zastřený hlas, navíc druhý účastník slyšel při svém mluvení ozvěnu
svého hlasu ve svém telefonu, což je patrně
důsledek vazby mezi reproduktory a mikrofonem v reprosystému. Reprosystém nemá ve
výbavě žádné tónové korekce nebo ekvalizační režimy, proto se musíte
spokojit s jeho schopnostmi,
jaké dostal do vínku od výrobce. Populární muziku,
jak taneční, tak i rockovou,
zvládne BS 420 B obstojně
a bez problémů. Ani s hlasitostí na maximum se zvuk nestane
nečitelným nebo nepříjemným. V reprodukci
převládají výškové složky, které znějí docela
výrazně, až lehce sykavě, basový doprovod
hraje tak akorát, aby výsledek nebyl příliš dunivý a opulentně znějící.
Michal Zetek

1 4 9 0 Kč

Sympatická česká značka, která si troufá svým sortimentem
i na čínské nebo jihokorejské giganty, nabízí u svých výrobků
především vysokou užitnou hodnotu, tedy za málo peněz hodně muziky.

Rivalové: Niceboy RAZE 3 Radion

(1 299 Kč) a Sencor SSS 6400N

(1 599 Kč).
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oGEN BS 420 B to dokládá i funkční výbavou a příslušenstvím, neboť u něj najdete
doplňky, které jiná konkurence nedodává ani
k mnohem dražším produktům. Z krabice na
vás při rozbalení vykoukne jak popruh na přenášení přes rameno, tak i dvojice kabelů – jeden s USB-C konektorem pro nabíjení, druhý
s 3,5mm jacky pro signálový vstup Aux. Samotnou nabíječku si ale musíte půjčit od jiného aparátu. Typicky válcová reproskříň má
vespod nožičky z tuhé pryže a zpod membrán
zářičů na bocích problikávají různobarevné
diody k dokreslení poslechu. Přední panel je
ještě doplněný čtyřmi bílými diodami, které
indikují úroveň dobití vestavěné baterie. Reproduktory jsou kryté průzvučnou tkaninou,
GoGEN můžete ponechat i na větru a dešti,
aniž by došel k úhoně, neboť je chráněný proti intenzivně tryskající vodě a zčásti také proti
prachu podle indexu IPX6. Tomu odpovídá
provedení ovládacích prvků, které tvoří pryžové hmatníky a také umístění veškerých propojovacích míst pod gumové odklopné víko.
Tlačítka doplňuje kolébka řízení hlasitosti
a krokování předvoleb rádia, která má celkem
nelogicky plus umístěný vlevo a minus vpravo.
Přístroj kromě obligátního Bluetooh připojení
dokáže spolupracovat i s USB flash pamětí
(návod uvádí maximální velikost 32 GB) a analogově připojeným zdrojem přes Aux. Při
vy užití Bluetooth můžete vyvolat hlasovou
asistenci Siri nebo Google Assistant. S ohledem na cenu je celkem pochopitelná absence
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dalších nadstaveb typu Google Home nebo
Apple HomeKit, stejně jako ovládací aplikace
do mobilu. Na druhou stranu umí přístroj díky
mikrofonu fungovat s mobilem v režimu hands-free. Nechybí mu dokonce ani klasické FM
rádio s pamětí, do níž se stanice ukládají automaticky a pak je lze krokovat kolébkou ovládání hlasitosti. Reprosystém zvládá i stereofonní reprodukci, i když vzhledem k jeho
menším rozměrům není stereobáze kdovíjak
slavná. V případě, že si pořídíte GoGENy dva,
však můžete využít bezdrátového propojení
True Wireless Stereo a pak dostanete z obou
systémů plnohodnotný reproduktorový stereofonní pár.

PAR AME TRY
přehrávané formáty
kmitočtový rozsah
bezdrátová kompatibilita
přípojky
výkon zesilovače
akumulátor/výdrž
rozměry (š × v × h)
hmotnost
web

MP3, WMA, WAV, FLAC
100–20 000 Hz
Bluetooth4.2 (SBC)
Aux In (3,5 mm), USB-A, USB-C
2× 15 W
4500 mAh, LiIon/až 10 h
28,3 × 12,6 × 12,3 cm
1,8 kg
gogen.cz

HODNOCENÍ
X velice přátelská cena; nadstandardní výbava;
FM rádio
Z chybějící tónové korekce; problematický handsfree režim

zvuk

výbava

obsluha provedení

vynikající

