
Focal Spirit One S
Francúzsky výrobca hlavne špičkových reproduktorov si povedal, že je čas 
na zmenu a predstavil nový model slúchadiel Spirit One S. Nový model 
je dizajnovo takmer identický s predchádzajúcimi modelmi Spirit Classic 
a Sprit Professional. Líšia sa však spracovaním. Novinka je primárne 
zameraná na mladšiu generáciu a ľudí, ktorí radi počúvajú hudbu aj 
v exteriéri. A pokojne aj cez mobil. Spirit One S totiž majú na kábli malý 
valček s tlačidlom na prijímanie hovorov a mikrofónom. Milo ma prekvapilo 
balenie, v ktorom okrem pevného puzdra nájdete aj tenký látkový obal, 6,35 
mm audio konektor, lietadlový konektor a gumičku na kábel. Ten je možné 
od slúchadiel odpojiť a použiť i vlastný. Spracovanie slúchadiel nie je zlé, 
ale prišlo mi akési príliš plastové a vŕzgajúce. Omnoho horšie to však bolo 
po viac hodinách počúvania. Veľmi pevný hlavový most zviera slúchadlá na 
hlave tak silno, že ma až začala bolieť hlava. To som nečakal, hlavne keď pri 
prvom nasadení uši príjemne obopnú vankúše z pamäťovej peny. Vankúše 
výborne tlmia okolité zvuky, takže si obľúbenú hudbu užijete aj v mestskej 
doprave. A užijete si ju naplno. Zvuk, ktorý Spirit One S produkujú je 
výborný. V niektorých skladbách dokonca objavíte zvuky, ktoré ste doteraz 
nepočuli. Výrobca tvrdí, že Spirit One S majú rozsah od 5 Hz do 22 kHz. 
Jedinou chybičkou „krásy“ môžu byť výšky, ktoré majú občas tendenciu 
splývať s ostatnými tónmi. Mimochodom, na to, ako masívne tieto slúchadlá 
so 40 mm meničmi vyzerajú, prekvapí ich hmotnosť len 280 gramov. 
Druhým prekvapením je cena. V tejto kategórii nájdete viacero modelov,  
no po zvukovej stránke ich veľa konkurenčných nebude.

Focal Spirit One S
Francúzsky výrobca hlavne špičkových reproduktorov si povedal, že je čas 

predstavil nový model slúchadiel Spirit One S. Nový model 
predchádzajúcimi modelmi Spirit Classic 

Sprit Professional. Líšia sa však spracovaním. Novinka je primárne 
ľudí, ktorí radi počúvajú hudbu aj 

totiž majú na kábli malý 
mikrofónom. Milo ma prekvapilo 

ktorom okrem pevného puzdra nájdete aj tenký látkový obal, 6,35 
gumičku na kábel. Ten je možné 

vlastný. Spracovanie slúchadiel nie je zlé, 
vŕzgajúce. Omnoho horšie to však bolo 

po viac hodinách počúvania. Veľmi pevný hlavový most zviera slúchadlá na 
hlave tak silno, že ma až začala bolieť hlava. To som nečakal, hlavne keď pri 

pamäťovej peny. Vankúše 
výborne tlmia okolité zvuky, takže si obľúbenú hudbu užijete aj v mestskej 

produkujú je 
niektorých skladbách dokonca objavíte zvuky, ktoré ste doteraz 

majú rozsah od 5 Hz do 22 kHz. 
Jedinou chybičkou „krásy“ môžu byť výšky, ktoré majú občas tendenciu 

ostatnými tónmi. Mimochodom, na to, ako masívne tieto slúchadlá 
so 40 mm meničmi vyzerajú, prekvapí ich hmotnosť len 280 gramov. 

tejto kategórii nájdete viacero modelov, 

 výborný zvuk, bohaté balenie, prijateľná cena
 nepohodlné dohodobé nosenie, vŕzgajúce plasty, občasné straty vyšších tónov 

Števo Porubský 179,00 €
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