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Stoosemdesiatjednotky sú DJské slúchadlá od legendárnej značky AKG s prijateľnou cenou. Dá sa kúpiť slušné 
DJské slúchadlá za primeranú cenu? To sa dozviete v nasledujúcom teste. 
 

Balenie 
Balenie je bohaté a obsahuje všetko to, čo slúchadlá tohto typu majú v krabici mať. Okrem K181-tiek nájdete v 

priehľadnom plastovom balení nadstavec na 6,3 mm jack a puzdro. 
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Dizajn a konštrukcia 

K181-ky sú ďalším typickým modelom viedenskej značky. Nijak špeciálne nevybočujú z radov štandardných 
slúchadiel, no aj tak majú niečo do seba. Nie je to ten bežný industriálny look. 

Telu týchto supraaurálnych slúchadiel dominuje plast, čo má za následok nízku hmotnosť. Slúchadlá sú naozaj 

až zanedbateľne ľahké a príjemne sa nosia na hlave. Po konštrukčnej stránke sa nemusíte obávať o kvalitu 
materiálov, Rakúšania sú známi svojou precíznosťou. A nie je tomu inak ani pri modeli K181 DJ. Slúchadlá ani 
pri hrubšom zaobchádzaní nevŕzgajú a nepraskajú. 

 
 
Čo robí AKG-čka K181 DJ zaujímavé, sú prepínače SMALL/LARGE CLUB na každej mušli slúchadiel. Po ich 
prepnutí dostanete do daného slúchadla okamžitý boost v basoch. Pri bežnom počúvaní poslúžia prepínače na 
reguláciu basov. DJov určite poteší aj ďalší prepínač, ktorý sa nachádza na ľavom slúchadle.. Ide o okamžitú 
voľbu medzi mono a stereo zvukom. Okrem toho sa môžete spoľahnúť aj na otočné mušle slúchadiel v 
horizontálnom smere o 270 stupňov. Poskladať slúchadlá do kompaktnejších tvarov ale už nejde. 

 
 

Zvuk 

K181-ky majú veľmi slušný zvuk s výraznými basmi (a to aj pri režime SMALL, teda vypnutom booste). 
Stoosemdesiatjednotky sú skvelou kombináciou basov a pre AKG dobre známeho verného podania stredov. Aj 
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pri vysokej hlasitosti a zapnutom booste reprodukujú stredné pásmo čisto. Čo sa týka výšok, prv som mal 
pripomienky voči trocha nejasným miestam. Potom som však K181-ky prirovnal k nedávno testovaným Beats 
by Dre Mixr a názor som okamžite zmenil. AKG pôsobia oveľa čistejšie, jasnejšie a presnejšie naprieč celým 
pásmom. Plus nie sú až tak prebasované. Naozaj, či si pustíte rave, jazz, hip-hop alebo house, zvuk vás 

nesklame. Navyše, slúchadlá sa po zabehnutí po pár hodinách hudby ešte o level zlepšili. 

 
 
Čo sa týka tlmenia okolitého hluku, slúchadlá sú na tom priemerne. To sčasti na starosti aj supraaurálna 
konštrukcia. Naopak, smerom von prepúšťajú iba hygienické minimum. 

 
Záver 

Slúchadlá AKG K181 DJ sú skvelým kandidátom pri výbere DJských slúchadiel. Majú výborný zvuk, sympatickú 
cenovku, konštrukčne sú kvalitne spracované a nesklamú ani obsahom balenia. V podstate im nemáme čo extra 
vytknúť, nakoľko vzhľad je vecou vkusu. Priznajme si, imidžové nie sú, ale to im neuberá na funkcionalite. Ak 
nad týmto modelom váhate, máte moje odporúčanie. 
Cena: od 120 € 
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Za zapožičanie ďakujeme spoločnosti AudioMaster s.r.o. 
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