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Recenze: Harman Kardon Soho Wireless
Společnost Harman Kardon se zabývá audio produkty a má v portfoliu množství zajímavých výrobků. Bezdrátová sluchátka Soho Wireless patří do
luxusní třídy, kterou reprezentují dodaným příslušenstvím, zpracováním, ale v neposlední řadě i zvukem.
Po otevření krabice se nám naskytl pohled na sluchátka, bezpečně uložená v měkké pěně. Pod nimi jsme našli koženou kapsičku, která slouží na
přenos sluchátek a zároveň i na jejich ochranu. Chybět nemůže samozřejmě ani několik návodů, 3,5 mm jack kabel na propojení sluchátek se
zařízením a microUSB kabel na nabíjení.

Sluchátka se designem a zpracováním odlišují od ostatních modelů, přičemž působí mírným retro stylem. Po materiálové stránce jsou opravdu
luxusním kouskem, proti kvalitní kůži a lesklému kovu nemůžeme opravdu nic namítat. Měniče nejsou kruhové, jako je to zvykem, výrobce vsadil na
netradiční obdélníkový tvar.

Po prvotních obavách o pohodlí jsme po nasazení okamžitě změnili názor, protože i přes svůj tvar nám na uších seděla téměř perfektně. Může za to i
velmi příjemný a měkký materiál měničů, což by mělo být inspirací pro mnoho jiných značek. Na zadní straně najdeme logo výrobce z kovu, které se
pěkně vyjímá na hnědé kůži.

Útlum okolního hluku je i přes konstrukci, která nezakrývá celé uši, velmi dobrý. Nemohou se rovnat herním sluchátkům, to je však už úplně jiná
kategorie. Důležité je i správné nasazení, aby sluchátka zakrývala celé uši. Měniče jsou uchyceny ve středu na jedné ose, což umožňuje mírné
polohování pro pohodlnější držení na hlavě. Prodlužování se vykonává jednoduchým vysouváním, což jde téměř bez námahy. Konstrukčně to
výrobce vymyslel velmi dobře, protože jsme se nesetkali se samovolným vysouváním.
Na pravém sluchátku se nacházejí všechny ovládací prvky. Na spodní straně je konektor pro nabíjení (microUSB), 3,5 mm audio jack pro kabelové
připojení, ovládací tlačítko na zapnutí/vypnutí/Bluetooth párování a mikrofon. Výrobce použil i zajímavé ovládání pomocí dotyků na zadní straně
pravého sluchátka, což je vskutku originální funkce.

Stiskem je možné spustit nebo přerušit přehrávání, ale i zvednout telefonní hovor. Posouváním prstu nahoru a dolů je možné změnit hlasitost a
procházením do stran je možné přetáčet či měniť písně. Na toto ovládání jsme si museli nejprve zvyknout, po několika pokusech nám to ale přišlo
velmi intuitivní a úpřímně, vcelku jsme si to oblíbili.
Problém jsme měli při připojení k počítači přes Bluetooth, když dotykové ovládání téměř vůbec nefungovalo s Windows Media Playerem. S YouTubem
nebo po připojení k mobilu ale fungovalo ovládání bezchybně. Protože je dotykové ovládání pokryté kůží, předpokladáme, že vydrží i několik let bez
poškození, což by ale při takto prémiovém produktu neměl být problém.
Připojení k zařízení je možné buď pomocí audio kabelu, nebo díky bezdrátové technologii Bluetooth. Párování je velmi jednoduché, po stisknutí
tlačítka se stanou sluchátka viditelná pro ostatní zařízení, která se v průběhu několika sekund spárují. Opětovné připojování probíhá bez problémů,
dokonce i když měníme zdrojová zařízení.

Kvalita zvuku sluchátek je vynikající, zvuk je velmi čistý a jasný, problémem nejsou výšky nebo basy. Právě ty nás nejvíce překvapily, vzhledem na
rozměry bylo basové podání na velmi vysoké úrovni, což překonalo naše očekávání. Po připojení kabelem jsme měli pocit, že se zvuk ještě o něco
zlepšil (což je pochopitelné), i přesto jsme téměř vždy raději používali Bluetooth.
Harman Kardon Soho Wireless jsou velmi specifická bezdrátová sluchátka, která si rozhodně s žádnými jinými nespletete. Luxusní vzhled, kvalitní
použité materiály, perfektní zvuk a pohodlné nošení představují všechno to, co bychom očekávali od kvalitních sluchátek. Všechno toto ale i něco
stojí a proto nepřekvapí ani vyšší cena, doporučená je 7 990 Kč. Tento model sluchátek však doporučujeme všemi deseti.
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