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Aktivní ticho
Hluku je kolem nás více než dost: 
hlučná je ulice při otevřeném okně, 
hlučná je každá velkoprostorová 
kancelář i cestování vlakem či 
letadlem. Otestovali jsme 
sluchátka, která si s ním 
dokáží poradit
 autor   Vláďa Janeček

Technologie aktivního 
potlačení okolního 
ruchu není vůbec nová, slu-

chátka vybavená touto schopnos-
tí jsou na trhu již dlouhou dobu. 
Díky tomu jde již o patřičně odla-
děnou technologii, které můžete 
věřit. Opravdu totiž funguje.

Ke své činnosti používá 
jednoduchého triku. Na sluchátkách 
je mikrofon (v případě testovaných sluchátek 
pak rovnou dva), který snímá okolní zvuk. Ten pak vnitřní 
elektronika převádí na opačnou fázi a přehrává do uší. 
Díky tomu nedochází ke kmitání blány v ušním bubínku, 
ale k jejímu konstantnímu vychýlení, díky čemuž okolní 
ruch zkrátka neslyšíte.

Nejhlasitější z hlasitých
Protože jde o aktivní technologii, je třeba jí zajistit dosta-
tečné napájení. Testovaná sluchátka CEL-TEC FPA-ANC 
mají tuto baterii vestavěnou. Jde o dobíjitelné akumulá-
tory o kapacitě 270 mAh, které vystačí napájet sluchátka 
s aktivním režimem potlačení okolního ruchu více než 
deset hodin. Při přehrávání zvuku s vypnutím této funkce 
se pak dostanete na hranici patnácti hodin na jedno 
nabití. Jejich nabíjení probíhá standardním microUSB 
kabelem a trvá přibližně dvě hodiny.

Funkci aktivního potlačení okolního hluku 
lze totiž jednoduše ovládat přepínačem 
na boku sluchátek. Je umístěn tak, že jej 
dokážete ovládat bez toho, abyste museli 
sluchátka sejmout z hlavy. 

Sluchátka jde s počítačem nebo 
telefonem propojit jak prostřednictvím 
klasického audiokabelu, tak i bezdrátově 
prostřednictvím Bluetooth ve verzi 4.0. 
V takovém případě se pak také promění 

v náhlavní hands-free sadu, díky které můžete 
i telefonovat. Jistě jste totiž zaznamenali v před-
chozím textu, že sluchátka obsahují i mikrofony. 
Pomocí tlačítka na boku pravého sluchátka pak 
můžete příchozí hovory přijímat, nebo naopak 
ukončovat. Mimo něj zde najdete ještě kolébkový 
ovladač hlasitosti přehrávání.

U hlasitosti se musím pozastavit. Ještě 
jsem nepotkal tak hodně hlasitě hrající slu-
chátka. A slovo hodně by v této větě mělo být 
vysázeno opravdu výrazným písmem, protože 
sama hlasitost postačí k totálnímu přehlušení 
(společně s potlačením okolního ruchu) nejen 

benzinové travní sekačky, ale i cirkulární 
pily pracující v těsné blízkosti poslou-

chajícího.
Vzhledem k těmto okol-

nostem je až překvapivé, že 
ani při těchto extrémních 
zesíleních nedochází k žád-
nému výrazně slyšitelnému 

zkreslení a zvuk je stále velmi 
dobrý. Slušné je také naladění 

basů, které nejsou nijak nepříjem-
ně výrazné.

Příjemné překvapení
Sluchátka CEL-TEC F5A-ANC byla příjemným 
překvapením, a to zejména s přihlédnutím k jejich 
ceně. Například srovnatelný model od Bose se 
prodává pětkrát dráž a subjektivně bych mezi 
nimi nechtěl hledat rozdíly. Zejména v kvalitě 
potlačení okolního ruchu si mohou podat ruce. 
A ve srovnání se sluchátky od Energy Sistem (opět 
se systémem potlačení okolního ruchu) ve stejné 
cenové kategorii nabízí testovaný kus lepší zvu-
kovou kvalitu a poradí si dokonce s odfiltrováním 
nejen konstantního ruchu, ale i se stisky kláves při 
psaní textu. 

Akumulátor 
zajistí 

poslech 
s potlačením 

ruchu 
na více jak 

deset hodin

CEL-TEC F5A-ANC
sluchátka s aktivním systémem

líbilo se: kvalita reprodukce  dobře pracující 
systém ANC  skládací konstrukce

nelíbilo se: ostré hrany na hlavovém oblouku
superapple rating:   
cena: 2 890 Kč 
Kabelmanie.cz


