
Niceboy HIVE 2 joy

Chcete-li poslouchat svou oblíbenou hudbu 
prostřednictvím pohodlných sluchátek klasické konstrukce, 
ale nechcete být omezováni kabelem, máte k dispozici 
širokou nabídku sluchátek bezdrátových. Ivan Heisler

Skládací sluchátka bez kabelů

Model Niceboy HIVE 2 joy stojí 
necelých 1 500 Kč, a patří tedy 
do kategorie levnějších (niko-

li však nejlevnějších) bezdrátových slu-
chátek. Jde o uzavřená sluchátka „na uši“ 
(supraaurální), měkce polstrované náušní-
ky mají vnější průměr 70 mm. Polstrován 
je i pružný temenní most, k němuž jsou 
náušníky připevněny pomocí nastavi-
telných kloubových úchytů z ocelového 
drátu. Sluchátka jsou skládací a velmi leh-
ká. Díky zmíněnému polstrování a nízké 
hmotnosti (138 g) se velmi pohodlně nosí, 
na hlavě je téměř neucítíte. Kombinace 
černé a výrazné azurové barvy je pro pro-
dukty značky Niceboy typická. 

Ke zdroji zvuku se tato sluchátka připo-
jují prostřednictvím bezdrátové techno-
logie Bluetooth 4.2, využít však můžete 
i standardní připojení kabelové. Přiložený 
audiokabel má délku 125 cm a díky tex-
tilnímu opletení se nezamotá a je odolný 
proti poškození. Kabel má na straně zaří-
zení standardní audiokonektor typu jack, 
ale ke sluchátkům se připojuje do zdířky 
micro USB (tato zdířka zároveň slouží pro 
dobíjení baterie). Kvůli tomuto řešení ne-
lze kabel nahradit jiným audiokabelem.

Výborný zvuk
Nejdůležitější vlastností je kvalita re-
produkce. V tomto ohledu jsme byli se 
sluchátky velmi spokojeni. Zvuk 40mm 
reproduktorů je čistý na všech úrovních 
hlasitosti, hluboké tóny jsou (nikoli pře-
hnaně) posíleny prostřednictvím technolo-
gie MaxxBass. Díky použitým materiálům 
a kvalitnímu zpracování jsme nezazname-
nali žádné šustění ani drnčení.

Ovládací tlačítka
Na levém náušníku snadno nahmatáte tři 
ovládací tlačítka. Stiskem vypínače lze poza-
stavit a opět spustit přehrávání a rovněž při-
jmout příchozí hovor a následně jej ukončit 
(delším stiskem tohoto tlačítka hovor od-
mítnete). Tlačítko vypínače slouží zároveň 
jako světelný indikátor stavu sluchátek (při-
pojení, nabíjení). Krátkým stiskem tlačítek 
„plus“ a „minus“ lze měnit hlasitost, delší 
stisk těchto tlačítek slouží k přeskakování 
mezi přehrávanými skladbami. Ovládání 
je tedy standardní a intuitivní.

Handsfree a hlasoví asistenti
Jsou-li sluchátka připojena k mobilnímu te-
lefonu, slouží zároveň jako handsfree sada, 
jejímž prostřednictvím lze pohodlně telefo-
novat. Na spodní straně levého náušníku je 
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CENa: 1 490 Kč

POSKytl: Niceboy
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REPROduKtORy: stereo, 2× ø 40 mm, 
20–20 000 Hz

PřIPOjENí: bluetooth 4.2,  
micro uSb (dobíjení, audio)

batERIE/VýdRž: 300 mah, až 15 hodin

další VýbaVa: mikrofon (handsfree), 
3 ovládací tlačítka

PříSlušENStVí: 26cm dobíjecí kabel  
micro uSb, 125cm opletený audiokabel  
(3,5mm jack / micro uSb)

HmOtNOSt (bEz KabElu): 138 g

ROzměRy: náušníky ø 70 × 28 mm,  
šířka mostu 39 mm,  
složená sluchátka 70 × 100 × 130 mm

představujeMe

PROč KOuPIt: Pohodlná, lehká a skladná bezdrátová 
sluchátka Niceboy HIVE 2 joy nabízejí kvalitní reprodukci 
hudby, funkce sady handsfree a dlouhou výdrž baterie.

umístěn citlivý mikrofon, díky němuž vás 
druhý účastník hovoru dobře slyší.

Dvojitým stiskem vypínače aktivuje-
te funkci hlasového asistenta (Google 
Assistant, Siri nebo Amazon Alexa – po-
dle toho, kterou službu máte v telefonu 
nastavenu). Prostřednictvím hlasového 
ovládání tak můžete například vyhledat 
potřebné informace nebo zavolat na čís-
lo uložené v kontaktech, aniž byste vzali 
telefon do ruky. Dvojitý stisk vypínače je 
však třeba trochu nacvičit – sluchátka jej 
rozpoznají, jen když trefíte přesný odstup 
obou stisků. 

Výdrž baterie
Na jedno nabití vestavěného akumulátoru 
o kapacitě 300 mAh vydrží sluchátka hrát 
nepřetržitě až 15 hodin. To znamená, že 
byste mohli hudbu poslouchat doslova od 
rána do večera; při běžném používání bu-
dete sluchátka nabíjet jednou za tři až čtyři 
dny. A když se baterie vybije, můžete slu-
chátka ke zdroji zvuku připojit dodaným 
audiokabelem a poslouchat dál. 

lehká, skládací konstrukce, 
výborný zvuk, výdrž baterie
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