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Ne nadarmo se říká, že cena hovoří. Ta 
zvláště u sluchátek podle gusta domácích 

zákazníků leží podle výzkumů agentury GfK 
dlouhodobě nízko. To jde vesměs na vrub pro-
dukce OEM (Original Equipment Manufactu-
rer), původem hlavně z Číny. Tady najdeme 
specializované firmy spolupracující s globální-
mi společnostmi, které volnou výrobní kapaci-
tu nabízejí pro zakázkovou spotřební elektro-
niku, a technologické zázemí ruku v ruce 
s nízkými náklady lze promítnout do zajímavé 
koncové ceny. Žádoucí vysoká sériovost často 
souvisí s jediným designovým provedením, 
což je také případem obou modelů Lamax.

Nadstandardní výbava
U sluchátek NoiseComfort ANC převažuje čer-
ná, jež v detailech ustupuje přírodní barvě hli-
níku. Hlavový most tvoří ocelový pásek v pol-
strovaném pouzdře, čalouněném umělou kůží. 

Po stranách přechází ve výškově polohovatel-
né posuvky se sklopnými kloubovými mecha-
nismy, které umožňují mušle pootočit o 90° 
a sluchátka uskladnit do pevného pouzdra na 
zip, opatřeného uvnitř uzavíratelnou kapsou 
na příslušenství. Dvoubodově uchycené ovál-
né mušle z tuhého plastu, jež na vnější straně 
zesilují efektní hliníkové vsadky (v jejich dolní 
části nelze přehlédnout výřezy pro mikrofony 
snímající hluk z okolí), jsou osazené dynamic-
kými měniči (ø 40 mm). Prostor mezi měniči 
a ušními bubínky uzavírají měkké náušníky 
čalouněné opět dobře prodyšnou umělou 
kůží. Hlavový most vyvíjí větší, ale stále ještě 
snesitelný přítlak, takže sluchátka na hlavě 
dobře sedí a neunavují ani při delším posle-
chu. Nejfrekventovanější ovládací prvky sou-
střeďuje zadní hrana pravé mušle – z trojice 
tlačítek je jedno multifunkční (kromě základ-
ních funkcí přehrávače a vyřizování telefonátů 

Na cesty i na doma
V kategorii bezdrátového audia u tuzemské značky Lamax Electronics 
převažují reprosystémy, ale stranou nezůstávají ani sluchátka. 
V nabídce nechybějí ani dva modely s mušlemi kolem uší, cestovní 
NoiseComfort ANC s aktivním potlačením hluku a jednodušší Base 1.

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTK A    LAMAX NOISECOMFORT ANC a BASE 1  1 990 Kč/790 Kč

zvládá aktivaci hlasového asistenta Apple Siri 
či Google Assistant), jež obklopují krajní, regu-
lující hlasitost; jedinou přípojkou je zdířka pro 
3,5mm jack signálového kabelu, který využije-
me u sluchátek s vybitou baterií (nebo prostě 
vypnutých). Dolní hrana levé mušle nabízí jen 
tlačítko ovládající obvody aktivního potlačení 
hluku (ANC), a dobíjecí port USB-C. Bluetooth 
odpovídá verzi 5.0 a ze zvukových kodeků se 
kromě standardu SBC těší podpoře AAC. Ve-
stavěná baterie s kapacitou 1050 mAh, která 
se na plnou kapacitu nabije za tři hodiny, udrží 
sluchátka v bezdrátovém provozu až 50 hodin, 
se zapnutým ANC pak 26 hodin, což je hodně 
slušný výsledek. Kromě dvou kabelů, dobíje-
cího USB a signálového o délce 1,3 m, který 
končí přímými pozlacenými 3,5mm jacky, za-
hrnuje výbava mimo zmíněné pouzdro ještě 
adaptér pro audio rozvody v letadlech.

Hrají sama!
Černá barva dominuje i sluchátkům Base 1. 
Hlavový most z ocelového pásku v plastovém 
pouzdře je na vnitřní straně v kontaktu s te-
menem hlavy opatřený tyrkysově zeleným 
pneumatickým profilem, suplujícím náklad-
nější polstrování a čalounění. Konstrukce 
je obdobná jako u sluchátek NoiseComfort 
ANC, ale provedení jednodušší: výškově po-
lohovatelné posuvky končí sklopnými klou-
by, jež umožňují mušle pootočit o 90° a slu-
chátka zformovat do kompaktnějšího tvaru, Ri
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N O I S E C O M F O R T  A N C
typ  circumaurální uzavřená 

s Bluetoothem a ANC
kmitočtový rozsah 20–20 000 Hz (pásmo neuvádí)
Bluetooth 5.0, kodeky AAC, SBC
kapacita baterie 1050 mAh
doba přehrávání až 50 h, s ANC až 26 h
hmotnost 260 g
web  lamax-electronics.com

B A S E  1
typ  circumaurální uzavřená 

s Bluetoothem
kmitočtový rozsah 20–20 000 Hz (pásmo neuvádí)
Bluetooth 5.0, kodek SBC
kapacita baterie 480 mAh
doba přehrávání až 20 h
hmotnost 174 g
web  lamax-electronics.com

H O D N O C E N Í
X  Bluetooth se zvukovým kodekem AAC; podpora 

hlasových asistentů; ANC; velice solidní výdrž 
baterie; bohatá výbava

Z  vzhledem k ceně nic

H O D N O C E N Í
X  kompaktní skládačky; solidní pasivní izolace 

před hlukem z okolí

Z  Bluetooth jen se standardem SBC; skromná 
výbava; jednodušší zpracování

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení

velmi dobrý 

výbavazvuk obsluha provedení

ve výbavě však nenajdeme ani transportní 
váček. Přítlak hlavového mostu je přiměře-
ný, sluchátka vykazují slušnou pasivní izola-
ci před okolním hlukem. Oválné mušle jsou 
osazené dynamickými měniči (ø 40 mm), kte-
rým prostor mezi ušními bubínky pomáhají 
uzavírat měkké náušníky, čalouněné jemnou 
polyuretanovou kůží. Tlačítka a přípojky sou-
střeďuje zadní hrana pravé mušle. Po tlačít-
cích regulujících hlasitost následují další dvě, 
jež slouží k vyřizování telefonátů, respektive 
(de)aktivaci sluchátek a ovládání základních 
funkcí přehrávače (přechod na další a před-
chozí skladbu však zastanou multifunkční tla-
čítka regulace hlasitosti). Přípojky zastupují 
zdířka pro 3,5mm jack signálového kabelu, 
s nímž sluchátka poslouží vypnutá či s vybi-
tou baterií, a dobíjecí port micro USB. Base 1 
disponují jednoduchým přehrávačem, takže 
spojení s chytrým telefonem nebo jiným zdro-
jem není nezbytné. Stačí do slotu pod vidlicí 
pravé mušle vložit paměťovou kartu microSD 
s uloženou hudbou; o její maximální kapacitě, 
případně podporovaných formátech se návod 
ani firemní web nezmiňují, komprimované au-
dio v souborech MP3 v datových tocích do 
320 kb/s však představuje jistotu. Blue tooth 
odpovídá i zde verzi 5.0, ale ze zvukových 
kodeků podporují Base 1 jen SBC. LiIon ba-
terie s kapacitou 480 mAh udrží sluchátka 
v provozu až 12 hodin, její dobití na plnou ka-
pacitu si nárokuje asi 2,5 hodiny. Příslušen-

ství se omezuje na dva kabely, dobíjecí USB 
a kratší signálový, který měří 0,9 m a končí 
přímými poniklovanými 3,5mm jacky.

Rozdílná výbavou, zvukově blízká
Oba modely sluchátek s vestavěnými mik-
rofony obstojí coby plnohodnotné headsety. 
V bezdrátovém provozu mají mírně navrch 
NoiseComfort ANC, jež mají k dobru sofisti-
kovanější zvukový kodek AAC, zohledňující už 
částečně zásady psychoakustiky. Účinnost 
ANC je průměrná, s konkurencí zvučných jmen 

(např. Bose, Sennheiser či Sony) se nemůže 
měřit, ale za taková sluchátka také zaplatíme 
více než dvojnásobek, u Lamaxů je však třeba 
kvitovat docela tichou elektroniku. V pasivním 
režimu při kabelovém propojení si však Noise-
Comfort ANC a Base 1 dynamickým zvukem 
s plnými basy i čistými výškami navzájem ne-
zadají. Jemnější detaily i větší transparentnost 
sice u obou modelů chybějí, ale to není sla-
binou konkrétních sluchátek, nýbrž typickým 
znakem celé základní třídy sluchátek.

Pavel Víšek

BASE 1


