
Problém s prenosnými reproduktormi na-
priek tomu, že niektoré z nich (spravidla
drahšie a väčšie) hrajú veľmi dobre, spočíva

v tom, že mnohé nedokážu riadne reprodukovať
stredové a výškové zvukové frekvencie. S basmi
problém nebýva, a tak sa často stáva, že zvuk je prí-
liš prebudený v spodnej frekvenčnej oblasti. Zákla-
dom zvuku v treVolo je elektrostatický budiaci
obvod, ktorý stimuluje rovnomerne celý povrch
membrány reproduktora. Membránu tvorí iba nie-
koľkomikrónový film z polyesteru a je potiahnutá
grafitom, aby bola elektricky vodivá. Tento film je
z oboch strán obklopený metalickou mriežkou
a k zakončeniu membrány je pripojený zdroj vyso-
kého napätia. Mriežky sú pripojené k transformá-
toru, ktorý je spojený so zosilňovačom. Keď
audiosignál dosiahne mriežku, vytvorí fluktuujúce
elektrostatické pole. Vodivá membrána je nabitá
vysokým napätím, a tak je pritiahnutá k jednej
z mriežok. S meniacou sa polaritou je priťahovaná
raz k jednej a raz k druhej mriežke, čím vytvára vý-
sledný zvuk. Polyesterové membrány sú vďaka
svojej veľmi nízkej hmotnosti schopné dosahovať
realistický a čistý zvuk aj vo vyšších frekvenciách.
V porovnaní s bežným štandardom im nízka hmot-
nosť umožňuje aj okamžite zastaviť svoj pohyb
v okamihu, keď zdroj zvuku stíchne, namiesto zo-
trvačnosti pri iných technológiách.

Vzhľad
Dizajn je na relatívne malé rozmery zariadenia ro-
bustný a v ruke pocítite väčšiu hmotnosť, ako by
ste podľa rozmerov čakali. Páčilo sa nám ele-
gantné kovové vyhotovenie s hlavným motívom
kruhových otvorov v tele reproduktora. S týmto
motívom ladia aj všetky tlačidlá, ktoré sú takisto

kruhové. Tlačidlo napájania je po obvode pod-
svietené, pričom farbou podsvietenia dáva použí-
vateľovi najavo stav, v ktorom sa zariadenie
nachádza. Netradičnosť riešenia podčiarkuje
efekt „sloních uší“, keďže zvukové panely sa od
tela prístroja vyklápajú smerom dopredu. V zad -
nej časti nájdete okrem konektora na adaptér aj
linkový vstup, linkový výstup a port micro USB.
Zvuk teda môžete prenášať aj inak ako bezdrô-
tovo. Dodáme, že treVolo možno získať v dvoch
farebných vyhotoveniach, a to v čiernom a strie-
bornom. Vcelku ide o vkusný kus techniky, ktorý
nebude kaziť dojem v akejkoľvek miestnosti, do
ktorej ho umiestnite.

Zvuk
Keďže ide o zásadnú novinku, podrobili sme ju
detailnému skúmaniu v reálnej prevádzke. Vý-
robca sa nemýli a zvuk je naozaj veľmi kvalitne vy-
kreslený v celom frekvenčnom rozsahu. Nebyť
netradičného dizajnu a vedomosti o unikátnosti
elektrostatickej technológie zariadenia, mali by
sme pocit, že počúvame väčší reproduktor z vyš-
šej triedy. Zaujalo nás, že reproduktor v porovnaní
s klasickou technológiou nie je natoľko náchylný
na prenos vibrujúcich basových frekvencií cez
podložku. Rozdiel je badateľný aj v priestorovom
šírení zvuku. Skúšali sme umiestnenie na voľnom
priestranstve aj vo výklenku. Smerovanie zvuku
je veľmi precízne, a tak priam prekvapí tým, že ne-
budete počuť ozvenu, ktorú akosi zo zvyku oča-
kávate. Spôsobené je to aj tým, že tu nie je vôbec
možná klasická rezonancia skrinky, a tak nedo-
chádza k vytváraniu nežiaducich zvukov. Vibruje
iba to, čo má vibrovať, čiže membrány. Zaujímavý
je takisto spôsob reprodukcie, ktorý umožňujú

„slonie uši“. Vďaka nim je zvuk reprodukovaný
nielen smerom dopredu, ale rovnako i dozadu.
Skúšali sme aj bočný uhol počúvateľnosti. Tam je
oproti konvenčnej technológii mierny rozdiel
a zvuk sa zdá sústredený viac na jedného poslu-
cháča, ktorý sa nachádza buď priamo pred repro-
duktorom, alebo za ním. Nie je to však nič tragické
a tento uhol je prijateľný.

Pochváliť musíme aj dosiahnuteľnú hlasitosť,
ktorá je pomerne vysoko. TreVolom ozvučíte aj
stredne hlučnú oslavu, a čo je ešte lepšie, bez
skreslenia aj pri najvyššej hlasitosti. Pochopiteľne,
že rozmery sú limitujúce a veľké priestranstvá
týmto zariadením neozvučíte, ale aj tak väčšine
používateľov hlasitosť postačí. S nadviazaním
spojenia cez Bluetooth sme problémy nemali.
Stačí podržať príslušné tlačidlo na tele reproduk-
tora a stane sa viditeľným pre zdroj zvuku. Dosah
je pomerne štandardný. Bez prekážky medzi tre-
Volom a zdrojom zvuku bude prehrávanie pre-
biehať bez problémov približne do vzdialenosti
9 metrov. Ak sa na ceste vyskytne prekážka
(naprí klad osoba), dosah je zhruba 7 metrov.
 Zabudovaná batéria poskytne dostatok energie
až do 12 hodín, čo je úctyhodná hodnota. Jej
výdrž však, pochopiteľne, závisí od toho, pri akej
hlasitosti budete treVolo prevádzkovať.

» PETER VNUK

PRVÝ ELEKTROSTATICKÝ PRENOSNÝ REPRODUKTOR NA SVETE

PARAMETRE:

 Frekvenčný rozsah: 60 Hz – 20 kHz
Batéria: Zabudovaná, Li‐Ion, výdrž do 12 h
 Konektivita: Bluetooth 4.1, 1× micro USB, 

1× linkový vstup, 1× linkový výstup, 1× napá‐
jací jack, 1× 3,5 mm vstupný audio jack 

 Prevádzková teplota okolia: 0 – 40 °C
Rozmery a hmotnosť: 174,6 × 134,6 × 78,5 mm 

v uzavretom stave, 1,2 kg
 Iné: Zabudovaný mikrofón
Zapožičal: BenQ 
Cena: 289 EUR

HODNOTENIE:

Elegantný dizajn, výborná kvalita zvuku,
unikátnosť technológie, veľká výdrž na
batériu, mikrofón na hovory, nízky pre ‐
nos vibrácií

Potenciálna zraniteľnosť „sloních uší“,
užší uhol počuteľnosti

+



VERDIKT:

Zdá sa, že spoločnosť BenQ svoj prvý krok
v audiotechnike neurobila ako iní nováčiko-
via. Ide o výrazný produkt, ktorý znie kva-
litne a púta pozornosť. Keďže ponúka túto
technologickú novinku za relatívne prija-
teľnú cenu, dá sa predpokladať, že sa bude
tešiť veľkej popularite a nasledovať budú aj
ďalšie kroky do oblasti zvukovej techniky.
Ťažiť z toho budeme my fanúšikovia dob-
rého audia.
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BenQ treVolo
TreVolo je po dvoch rokoch výskumu prvý počin spoločnosti BenQ
v oblasti audioproduktov a zároveň priekopnícky kúsok, keďže
využíva technológiu elektrostatických panelov, doteraz nepoužitú
v prenosných reproduktoroch.

Inovatívnosť, 

kvalita, mobilita
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