
parametry
Cena: 1 690 Kč

PosKytl: niceboy

web: www.niceboy.cz

RePRoduKtoRy: stereo, 2× ø 6 mm, 
20–15 000 Hz, 94 db ± 3 db

PřiPojení: bluetooth 5.0, micro usb

bateRie ve sluCHátKáCH: lithiumpolymerová –  
2× 70 mah, cca 6,5 hodiny

bateRie v PouzdRu: lithiumpolymerová –  
500 mah, sluchátka lze dobít 3× až 4×

další výbava: mikrofon 

odolnost: iPX5

Příslušenství: dobíjecí pouzdro 
s akumulátorem, dobíjecí kabel usb, 
náhradní silikonové vložky různé velikosti

Hmotnost: sluchátka 2× 5 g, s pouzdrem 46 g

RozměRy: sluchátka 31 × 23 × 19 mm, 
pouzdro 62 × 37 × 29 mm

niceboy Hive pods 2

True wireless sluchátka Niceboy HIVE pods 2 nabízejí skvělý zvuk, 
velmi dobře drží v uších, překvapí dlouhou výdrží a navíc jsou 
voděodolná. Sluchátka jsou tedy vhodná jak pro běžné používání, 
tak pro používání při sportu, a to i za nepříznivého počasí. michal Rett

sluchátka zcela bez drátů

Sluchátka Niceboy HIVE pods 2 
jsou sice o něco větší než sluchát-
ka Niceboy HIVE podsie, která 

jsme vám představili v minulém vydání 
našeho časopisu, ale také se velmi dob-
ře nosí a v uších drží pevně, takže jsou 
vhodná i pro rekreační běžce. Navíc jsou 
vybavena ochranou IPX5, takže se nepo-
škodí ani při silném dešti. Větší velikost 
umožnila vybavit sluchátka většími aku-
mulátory, takže výdrž na jedno nabití se 
posunula až na výborných šest a půl hodi-
ny. V kombinaci s přenosným pouzdrem, 
ve kterém se sluchátka dobijí 3× až 4×, se 
dají používat i několik dní bez přístupu 
ke zdroji elektrické energie. Sluchátka se 
v pouzdře dobijí zhruba za hodinu a půl, 
samotné pouzdro se pomocí USB kabelu 
dobije přibližně za stejnou dobu. O vy-
bití jste informováni akustickým signá-
lem. Dobíjení signalizují blikající diody na 
krabičce a červená dioda na sluchátkách.

Sluchátka se připojují k přehrávači po-
mocí technologie Bluetooth a spárování 
po prvním nastavení probíhá automa-
ticky, jakmile sluchátka vyndáte z pouz-
dra. Výjimečně se stalo, že se jednotlivé 
díly mezi sebou nepropojily a sluchátka se 
k mobilnímu telefonu připojila jako dvě sa-
mostatná zařízení. V takovém případě sta-
čilo sluchátka restartovat a pak už bylo vše 
v pořádku – došlo ke vzájemnému spáro-
vání a poté se sluchátka připojila k mobil-
nímu telefonu jako jedno zařízení.

Velmi nás překvapil skvělý zvuk: V ně-
kterých případech předčil i zvuk výraz-
ně dražších sluchátek od jiných výrobců. 
Technologie MaxxBass přináší výrazné 
basy, zvuk ale není zkreslený a je poměr-
ně čistý i při vyšší hlasitosti. Sluchátka také 
poměrně dobře izolují zvuky v okolí, i když 
v této cenové kategorii samozřejmě nelze 
očekávat, že by sluchátka okolní ruch po-
tlačila úplně. Sluchátka jsou opatřena mi-
krofonem a slouží tak i jako handsfree pro 
telefonování. Aby vás bylo slyšet, musí-
te mluvit poměrně nahlas, druhou stranu 
však ve sluchátkách slyšíte velmi dobře.

příznivá cena, velmi dlouhá výdrž 
baterie, čistý zvuk s výraznými basy, 
dobré odhlučnění od okolí, výborné 
usazení v uších



+

předStavujeme

PRoč KouPit: sluchátka niceboy Hive pods 2 jsou velmi 
pohodlná, nabízejí skvělý hudební poslech a mají dlouhou 
výdrž, a to vše za dobrou cenu.

true wireless
Systém True wireless znamená, že 
sluchátka jsou bezdrátově připojena 
k přehrávači a navíc jsou tímto 
způsobem navzájem propojeny oba 
jejich díly. Mezi nejznámější sluchátka 
s tímto systémem patří model Apple 
AirPods a taková sluchátka nabízejí 
dnes již víceméně všichni přední 
výrobci spotřební elektroniky.

sluchátka se dobíjejí v praktickém pouzdře, 
kde jsou uchycena ve správné poloze pomocí 
magnetů. diody na pouzdře informují 
o průběhu dobíjení

Ovládání sluchátek probíhá pomocí dvou 
multifunkčních tlačítek – na obou dílech 
je umístěno jedno. Tlačítka jsou dotyková 
a reagují velmi citlivě, a tak se může stát, 
že je při manipulaci se sluchátky stiskne-
te i nechtěně. Jedním stiskem libovolného 
tlačítka spustíte či pozastavíte přehrávání 
nebo přijmete, případně ukončíte hovor. 
Dvojitým stiskem pravého tlačítka zvýšíte 
hlasitost, dvojitým stiskem levého tlačítka 
hlasitost snížíte. Dlouhým stiskem pravé-
ho tlačítka přejdete na následující skladbu, 
dlouhým stiskem levého tlačítka přejdete 
na skladbu předchozí. Pokud podržíte obě 
tlačítka cca 6 sekund, sluchátka se vypnou. 
Sluchátka se ale automaticky vypínají po 
každém vložení do dobíjecího pouzdra 
a po vyjmutí z něj se opět zapnou a spárují. 
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