slúchadlá

PERFECT SOUND?
OF COURSE!
Test sluchadiel
Perfect Sound m100 a s301

Perfect
Sound
M100

Rovno z výstavy High End 2014 som si
uchmatol dvojicu slúchadiel taiwanského
výrobcu, ktorý stavil na moderné technológie
a progresívny dizajn a dvere do audiofilského sveta si vykopol s eleganciou a zároveň
razanciou, ktorá európskych lídrov segmentu
zaskočila. Pražský dovozca eXaudio má vo
svojom portfóliu kompletný modelový rad
PS, ktorý pozostáva zo slúchadiel do uší
s klenotníckym stvárnením až po masívne
modely s robustnými mušľami, ktoré znesú
porovnanie s tým najlepším, čo sa na tomto
poli urodilo.

m100

Už to, ako sú tieto streeterské slúchadlá
s ambíciou vernej reprodukcie zabalené,
napovedá čosi o produkte v krabici so štylizovaným motýľom loga výrobcu na veku. Tieto
modulárne slúchadlá pre komfortný posluch
hudby doma aj na cestách sú vybavené mikrofónom a vyrábajú sa v dvoch farebných
kombináciách – oranžovo-modrej a červeno-čiernej. Mušle so strieborným lemom
sú osadené 40 mm dynamickými meničmi
s možnosťou jednoduchej výmeny za nadštandardne (v prípade eXaudio v aktuálnej
akcii grátis) dodávané meniče so zosilnenou
reprodukciou najhlbšieho pásma. 1,3 m dlhý
červený kábel z OFC vodiča harmonizujúci
s materiálom mostíka je osadený mikrofónom
typu MEMS. Pohodlný nastaviteľný mostík je
obšitý žiarivo červenou koženkou s výrazným
štepovaním ohnivou niťou a spodným mäkčením. Netradične hlboké mušle majú čierne
príjemne mäkké náušníky a nachádzajú sa
v nich terminály na pripojenie vodičov.

s301
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O tom, že tieto slúchadlá sú už predsa len iná
liga, svedčí ich vyhotovenie. Čierno obšitý
mäkčený mostík plynulo prechádza smerom
nadol do robustných hliníkových segmentov so zalomením. Tie umožňujú pohodlné
zloženie slúchadiel. V spodnej dlhšej časti
sú uchytené mušle s kovovou perforovanou
miskou, ktorá plynulo prechádza do plastovej
časti s chrómovou obručou na styku s komfortnými náušníkmi asymetrického prierezu
so zvýšeným komfortom nosenia vďaka výplni z pamäťovej peny. Pri všetkých variantoch
vyhotovenia ostávajú kovové časti identické,
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m100
Priemer meniča: 40 mm

skúsený audiofil neostane neuspokojený. Je
na pováženie, kam až dokázal Perfect Sound
posunúť latku kvality slúchadlovej reprodukcie.

POSLUCH s301

Prechod k tristojednotkám nebol nijako šokujúci – naopak – kontinuálny posun v charakteristickom sounde mal svoju imanentnú
logiku a vývoj. Tieto dizajnové highendové
slúchadlá reprezentujú nový kvalitatívny
štandard prednedávnom ešte sotva predstaviteľný v tejto cenovej triede. Suverénny
tonálny prenos a ľahkosť reprodukcie spolu
s dobrou dynamikou, transparentnosťou
a kontrolovaným basom charakterizujú
prednes, ktorý je na dôvažok ešte aj prekvapivo muzikálny. Či si pustíte klasiku, country,
jazz, soul alebo drum´n´bass, vždy môžete
očakávať solídne podanie s finesou a dobre
zobrazenými elementmi zvukového poľa.
Frekvenčná paleta je homogénna a vyvážená.
Na svoje som si prišiel aj pri komparatívnom
posluchu hneď niekoľkých značiek a druhov
slúchadiel, kde sa s301 nestratili
ani v konkurencii výrazne
drahších kolegýň.

Typ meniča: dynamický
Impedancia: 16 Ω
Typ konektora: 3,5 mm
Hmotnosť: 192 g
Mikrofón: MEMS
Kabeláž: OFC
Dĺžka kábla: 1,3 metra
Frekvenčný rozsah:
20 Hz – 20 kHz
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zatiaľ čo polstrovanie môže byť čierne alebo
biele. Kábel sa do slúchadiel pripája podľa
potreby do jednej z dierok po oboch stranách. 325 g vážiace slúchadlá majú 40 mm
dynamické meniče v kovovom puzdre.

RESUMÉ

Slúchadlá Perfect
Sound sú skvelou ukážkou
Perfect
pokrokovej
Sound
technológie
S301
a kvalitného
dielenského
spracovania
za rozumný
budget. Ich
dizajn a predovšetkým zvuk
akiste zaujme aj
napašmaného audiofila, ktorý už počul
onakvejšie „hluchátka“.
Odporúčam ich do ulíc
a dopravných prostriedkov, ale aj
na doma, kde dobre poslúžia pri nerušenom
a nerušiacom počúvaní vašej obľúbenej hudby prakticky z akéhokoľvek zdroja súčasnosti.
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POSLUCH m100

Z pochopiteľných dôvodov som začal
s menšími zo „sestier v triku“. Príjemne ma
prekvapila solídna porcia korektne ohraničených basov už so základnými meničmi.
Stredy sa od samého začiatku prejavovali ako
energické a informatívne. Nie sú však otravne
uškriekané, ako je to nezriedka pri slúchadlách podobnej cenovej kategórie. Výšky
majú záblesky najjemnejšieho hodvábu a ani

s301
Priemer meniča: 40 mm
Typ meniča: dynamický
Impedancia: 16 Ω
Typ konektora: 3,5 mm
Hmotnosť: 325 g
Dĺžka kábla: 1,3 m
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