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T řebíčská mateřská společnost Variant plus 
se věnuje velkoobchodu, takže sluchátka 

představují typický produkt OEM (Original 
Equip ment Manufacturer), kdy je výrobek pro-
dáván i propagován pod jinou značkou. Zemí 
původu, kterou na obalu ani sluchátkách ne-
vypátráme, je většinou Čína, ale tamní výrobci 
dodávají vícero značkám včetně renomova-
ných a bývají technologicky na výši. V sympa-
tické ceně sluchátek F5A, která jsou proti 
srovnatelné konkurenci velkých značek více 
než dvakrát levnější, tak neplatíme vývoj, což 
koncového zákazníka určitě trápit nebude.

Praktické skládačky
Sluchátka F5A se vyrábějí v černém provedení 
s doplňky v barvě bílého kovu, které jsou imi-
tací jen z menší části: posuvky na vnější části 
jsou totiž ozdobeny vsadkami z broušeného 
anodizovaného hliníku. Mezi materiály však 
samozřejmě jinak plasty převažují. Hlavový 
most tvoří tvarovaný ocelový pásek, který je 
čalouněný umělou kůží a na vnitřní straně na-
víc opatřený hlubokým měkkým polstrováním. 
Na koncích přechází ve sklopné mechanismy 
s výškově polohovatelnými posuvkami, k nimž 
jsou mušle uchyceny s jistým stupněm vol-
nosti, aby se přizpůsobily nerovnostem hlavy. 

Složená sluchátka mají kompaktnější tvar, ale 
vzhledem k sympatické ceně už transportní 
pouzdro ve výbavě nelze očekávat. Obdél-
níkové plastové mušle se zaoblenými rohy 
jsou osazeny širokopásmovými dynamickými 
měniči (ø 40 mm); prostor mezi nimi a ušní-
mi bubínky dobře uzavírají měkké náušníky, 
čalouněné prodyšnější umělou kůží. Kaná-
ly rozlišují písmena L a R na vnitřní straně 
posuvek. Většinu ovládacích prvků (tlačítka 
regulace hlasitosti a multifunkční pro párová-
ní, vyřizování telefonických hovorů i vypnutí 
sluchátek) a dvoubarevnou kontrolku (indi-
kuje párování a nabíjení) soustřeďuje zadní 
hrana pravé mušle a mikrofon, dobíjecí port 
micro-USB a vstup pro 3,5mm jack (sluchátka 
fungují i vypnutá v pasivním režimu) najdeme 
o kus níž na hraně dolní. Aktivní potlačení hlu-
ku se zapíná na přední hraně, což indikuje svit 
modré LED diody.

Solidní výdrž
Bezdrátové rozhraní Bluetooth odpovídá mlad-
ší verzi 4.0+EDR, která se vyznačuje nižší 
energetickou náročností, a vzhledem k ceně 
vedle potřebných profilů a standardních ko-
deků docela překvapivě podporuje i zvuko-
vě sofistikovaný kodek aptX (současně lze 

Technologicky tuplovaná
Sluchátka bezdrátová s Bluetoothem, nebo raději aktivním potlačením 
hluku? Obě finesy spojuje do jediného modelu nadále málo 
zavedených značek a vzniká tak prostor pro nové tváře. Vzhledem 
k poměru užitné hodnoty k ceně si zaslouží pozornost sluchátka F5A 
s mušlemi na uši, jež nabízí tuzemská značka CEL-TEC.

BE ZDR ÁTOVÁ SLUCHÁT K A S AK T IVNÍ M POT L AČENÍ M HLUKU    CEL-TEC F5A  2 982 Kč

 bezdrátově spárovat až dva chytré telefony). 
Aktivní potlačení hluku zajišťuje technologie 
ANC (Active Noise Cancelling), která snímá 
hluk z okolí prostřednictvím dvojice rucho-
vých mikrofonů, instalovaných na vnější stra-
ně mušlí. Princip této finesy je bez ohledu na 
obchodní značku stejný: u signálu z ruchových 
mikrofonů otáčí fázi a posílá ho na vstupní 
svorky obou měničů, kde se zvukové vlny se 
stejnou amplitudou, ale opačnou fází v uza-
vřeném prostoru navzájem vyruší (podle do-
kumentace eliminuje až 90 procent z okolního 
hluku). S vestavěnou baterií vydrží sluchátka 
při přehrávání hudby v provozu až 14 hodin, 
když na její dobití obvykle stačí jen dvě hodi-
ny. Signálový kabel o délce 1,3 m, který končí 
poniklovanými 3,5mm jacky, poslouží v pasiv-
ním režimu i se zapnutým aktivním potlačením 
hluku. Výbavu doplňuje už pouze půlmetrový 
dobíjecí USB kabel. Zapnutá sluchátka na-
bízejí čistý a kmitočtově rovnoměrný zvuk, 
kterému nelze vzhledem k ceně nic vytknout. 
Velmi dobře však hrají i vypnutá a vzhledem 
ke jmenovité impedanci 32 ohmů si s jejich 
vybuzením poradí libovolný chytrý telefon či 
osobní přehrávač.        Pavel Víšek

P A R A M E T R Y
typ  circumaurální uzavřená s Bluetooth 

a aktivním potlačením hluku
Bluetooth 4.0
kmitočtový rozsah 20–20 000 Hz (pásmo neuvádí)
impedance 32 Ω (pasivně)
max. akustický tlak 118 dB (±3 dB)
max. zatížitelnost neuvádí
výdrž baterie až 14 hodin (na jedno nabití)
délka kabelu 1,2 m
hmotnost 255 g
web  cel-tec.cz

H O D N O C E N Í
X  Bluetooth i aktivní potlačení hluku; skládací 

mechanismus; nízká cena

Z ve výbavě chybí pouzdro
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