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Kabely jsou na draka
B E Z D R ÁT O VÁ S L U C H ÁT K A G O G E N T W S B U D DY
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Značka GoGEN má katalog s širokým sortimentem malé spotřební
elektroniky, kterou spojuje příznivý poměr užitné hodnoty k ceně.
To platí samozřejmě i pro firemní sluchátka, mezi něž se nedávno
zařadily i první opravdu bezdrátové špunty TWS Buddy.

J

eště před několika roky málokdo tušil, jaký
zájem vyvolá u bezdrátových sluchátek do
uší odstranění krátké kabelové propojky.
Špunty s přívlastkem „opravdu bezdrátové“
se staly šlágrem a nabízí je v různých cenových kategoriích čím dál více značek. Sluchátka GoGEN TWS (akronym z True Wireless
Stereo) Buddy si uživatelským komfortem
nezadají s dražší konkurencí, ale firemní aplikaci zde ještě nemůžeme očekávat. Nebývale kompaktní nabíjecí pouzdro překvapí nejen svými rozměr y, ale také značnou
kapacitou, umožňující baterie ve sluchátkách
„zotavit“ hned čtyřikrát (a ještě máme k dobru hodinovou rezervu). Jediné provedení je
vyladěné do černé barvy.

Hlasoví asistenti v pohotovosti
S ohledem na minimální hmotnost narazíme
u sluchátek i nabíjecího pouzdra pouze na
přesně slícované plastové díly. Vlastní špunty
jsou osazené dynamickými měniči, o nichž se
dokumentace blíže nezmiňuje. Díky anatomickému tvarování do boltců dobře zapadnou
a také v nich drží, i když se výbava omezuje
na nízké ušní nástavce ze silikonové pryže ve
třech konfekčních velikostech (kanály rozlišují
písmena L a R na vnitřní straně sluchátek).
Přes velice sympatickou cenu umožňují TWS
Buddy ovládání prostřednictvím kruhových
dotykových senzorů na jejich vnějších stranách: vedle vyřizování telefonních hovorů
a obsluhy přehrávače slouží také k párování,
aktivaci hlasových pomocníků Apple Siri či
Google Assistant i k jejich vypnutí (zapnutí
aktivuje automaticky otevření víčka nabíjecího pouzdra). Samozřejmostí je také hlasová
podpora v angličtině, takže sluchátka nám
o své činnosti nezapomenou dát vědět. Bluetooth odpovídá mladší verzi 5.0. Ta vedle nižší
energetické náročnosti, kterou nabídla už verze 4.2, zvyšuje především rychlost přenosu.
Bezdrátové rozhraní kromě nezbytných profilů
pro vyřizování telefonních hovorů a stereofonní distribuci hudby (kodeky HSP, HFP, A2DP,

AVRCP), podporuje pouze standardní kodek
SBC, širší portfolio v této kategorii ještě očekávat nelze.

Výdrž i na cesty
Lithium-polymerové baterie, jež mají kapacitu 75 mAh v každém sluchátku, postačují na
nadprůměrných osm hodin provozu a pochválit musíme také velikou kapacitu 500 mAh
u baterie nabíjecího pouzdra, která po opakovaných dobitích zajistí špuntům energii na
dalších 25 hodin. Nabíjení „zadokovaných“
sluchátek signalizuje červený svit LED diod,
které se při plném nabití vypínají; o aktuálním
stavu nabíjené baterie pouzdra informují tři
zelené LED diody na jeho čelní stěně, při dosažení plné kapacity svítí všechny trvale.
Sluchátka nás potěšila vyváženým a dostatečně prokresleným zvukem, u něhož plným
basům odpovídají jasnější, ale neagresivní
výšky, na velmi dobré úrovni je také dynamika.
Jemnější zvukové nuance sice chybějí, ale za
kvalitnější měniče i sofistikovanější zvukové
kodeky se obecně připlácí.
Pavel Víšek

PAR AME TRY
typ
kmitočtový rozsah
jmen. impedance
citlivost
Bluetooth
výdrž baterie
hmotnost
rozměry (š × v × h)
web

intraaurální uzavřená s Bluetooth
50–20 000 Hz (pásmo neuvádí)
32 Ω
96 dB (1 kHz, 126 mV)
5.0, podporují kodek SBC
8 h (+ 25 h s nabíjecím pouzdrem)
11,6 g (špunty), 70 g (nabíjecí pouzdro)
6,5 × 3,1 × 4 cm (nabíjecí pouzdro)
gogen.cz

HODNOCENÍ
X harmonický a vyrovnaný zvuk; praktické
dotykové ovládání; vysoká výdrž baterie;
podpora hlasových asistentů
Z vzhledem k ceně nic podstatného

zvuk

výbava

ovládání provedení

vynikající
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