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GoGEN Smilee BPS 636
Ideální společník pro kolejní mejdany i garden party, ale stejně dobře po-
slouží i ve studentském pokojíčku, ateliéru či loftu. Dispozice i odolnost 
jej k tomu přímo předurčují. Lze k němu připojit i mikrofon, takže v případě 
potřeby se umí proměnit i v improvizovaný PA systém třeba na školní slav-
nosti či oslavách všeho druhu. 40wattový výkon ozvučí bez námahy i vět-
ší prostor a ani při vytočení Volume doprava nedochází k dramatickému 
zkreslení a degradaci zvuku. Výhodou je i snadná manipulace, intuitivní 
obsluha a přiměřená hmotnost. A to vše za velmi sympatickou cenu. Pokud 
k němu připojíte stejného parťáka, lze z nich vytvořit stereo tandem. 
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JBL Boombox 2
Až bude někdo psát diplomku na téma Bezdrátové reprosystémy v dějinách 
času, neměl by zapomenout v úvodu poděkovat vedoucímu práce, své 
mamince, ale také firmě JBL. Bez ní by možná tato svérázná kategorie 
spotřební elektroniky existovala také, ale rozhodně jinak a určitě ne lépe. 
Na rozhraní BT systémů s lidskými rozměry a gargantuovskými party boxy 
se pevně usadil Boombox, produkt výše zmíněné firmy, tentokrát již ve 
druhé generaci. A stejně jako jeho předchůdce, který získal dokonce pres-
tižní cenu EISA 2017–2018, šíří prostřednictvím vyladěného setu měničů 
a pasivních zářičů do světa natlakované hudební evangelium. Stupeň 
ochrany IPX7 naznačuje, že jeho tvůrci jej na misi řádně připravili. A neza-
pomeňte – tento hudbojem to má rád opravdu nahlas.
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USB D/A převodník

Zorloo Ztella
Streamování pěstuje čím dál větší počet hudebních posluchačů a firmy 
všech velikostí i tradic jim vycházejí vstříc pestrou nabídkou zařízení, kte-
rá jim tuto bohulibou činnost zprostředkují a hlavně posunou kvalitativně 
výše. Jednou z nich je původně hongkongská společnost Zorloo, jež ne-
dávno představila několik verzí USB D/A převodníku Ztella – od základní 
verze s USB-C až po kompletní sadu zahrnující i applovský Lightning a schop-
nost „číst“ i progresivní hi-res formát MQA, který využijí například předpla-
titelé služby Tidal HiFi. Je úžasné slyšet, jak toto na první pohled jednodu-
ché zařízení za dostupnou cenu umí třeba z „obyčejného“ záznamu 
koncertu v HD na YouTube udělat neurážející hudební zážitek. Podmínkou 
jsou samozřejmě adekvátní sluchátka.
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Niceboy Raze 3 Guru
Hmotnost a rozměry kompaktního systému Niceboy oceníte nejen na ces-
tách, kdy jej bez problému schováte i do menších kufrů či cestovních tašek, 
ale také při jeho instalaci třeba na psacím stole vedle notebooku. Jeho 
čistý zvuk vyzařující do všech stran pod úhlem 360° si vede velmi dobře 
ve středních a vysokých partiích poslechového spektra, ale kvůli hypertro-
fovaným basům si podobné hudební přístroje nejspíš nepořizujeme. Na-
bíjí se prostřednictvím kabelu s koncovkou USB-C, poradí si i s „neBT“ 
přehrávači a zdířka USB-A poslouží jako další brána pro distribuci hudby 
například z flashových klíčenek, anebo jejím prostřednictvím může proudit 
energie do spolupracujícího smartphonu. Leckdo ocení i stupeň ochrany 
IP6 a slušnou desetihodinovou výdrž akumulátoru.
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