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ABSTRAKT 
Bakalářská práce se zabývá designem outdoorového bezdrátového reproduktoru. Cílem 

bylo navrhnout funkční přívětivý design, odolný nepříznivým vlivům v přírodě. Výsledný 

produkt je navržen s ohledem na ergonomii, hmotnost (do 750 g), přídatné funkce 

(osvětlení a FM) a technologii. Důraz byl kladen na pohodlný přenos, inovativní vzhled, 

příjemnou a snadnou manipulaci. Podstatným aspektem produktu je také obohacení 

o funkci osvětlení (dekorativní, výstražné, stroboskopické, nahrazující svítilnu a lucernu),

Power Banku a poslech radiových stanic díky FM. Jedná se o reproduktor s uzpůsobenými 

částmi pro vhodný úchop (madla),oplývající prostorovým zvukem a s celozaobleným 

krytem z odolného materiálu. Výdrž zaštiťuje baterie Li-pol 8 000 mAh s dobíjením 

z USB C. Návrh je cílen pro aktivní část populace, která jej může využít v terénu(krytí 

IP67). 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Outdoorový bezdrátový reproduktor, bezdrátový reproduktor, outdoorový reproduktor, 

audio zařízení, design, triangl, Bluetooth, Power Banka, svítilna 

ABSTRACT 
Thebachelor thesis dealswiththe design ofanoutdoorwirelessspeaker. Theaimwas to design 

a functionalfriendly design thatwillwithstandadverseeffects in nature. 

Theproductisdesignedwithergonomics, weight (up to 750 g), additionalfeatures (lighting 

and FM) and technology in mind. Emphasiswasplaced on comfortabletransmission, 

innovativeappearance, pleasant and easyhandling, enriched by additionallightingfunctions 

(decorative, warning, stroboscopic, replacingthe lamp and lantern), Power Bank and 

listening to radiostationsthanks to FM. It is a speakerwithadaptedpartsfor a suitablegrip 

(handles), abounding in surroundsound and with a fullyroundedcover made 

ofdurablematerial. Theenduranceisprotected by a li-pol 8,000 

mAhbatterywithrechargingfrom USB C. The design istargetedattheactive part 

ofthepopulation, whichcan use it in thefield (IP67 protection). 

KEYWORDS 
Outdoor wireless speaker, wireless speaker, outdoor speaker, audio equipment, design, 

triangle, Bluetooth, Power Bank, lamp 
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1 ÚVOD 

Sluch je jedním ze základních lidských smyslů. Již plod v děloze své matky vnímá údery 

jejího srdce, které na něj působí uklidňujícím dojmem. Po narození se zvuk kolem nás 

stává důležitou součástí našeho života, pro některé z nás dokonce až neoddělitelnou částí 

osobnosti. 

Zvukem můžeme předávat informace, vyjadřovat naši náladu, postoje, uklidňovat  

či vyburcovatse k nějakému výkonu. Reprodukce zvuku je proto pro mnohé z nás potřebná 

bez ohledu na situaci, čas a místo, v němž se zrovna nacházíme. Outdoorový bezdrátový 

reproduktor umožňuje aktivním jedincům této potřeby dosáhnout, a to především při 

nejrůznějších venkovních aktivitách. 

Záměrem této bakalářské práce je vytvořit nový design outdoorového bezdrátového 

reproduktoru, který bude skvělým společníkem svému majiteli. Proto je navržen jak  

s ohledem na venkovní užití, tak i na dodržení ergonomických pravidel a dále doplněno 

přídatné funkce zvyšující potenciál jeho využití. 

V teoretické části můžeme vidět některé produkty vyskytující se na trhu, které jsou 

popsány v designérské analýze a spolu s dalšími reproduktory rozebrané i v technické 

analýze pomocí parametrické tabulky (viz přílohy kapitola14: Tab. Analýza současných 

výrobků). Tabulka byla důležitá pro zjištění toho, co produkty této kategorie využívají pro 

svou funkčnost. Díky informacím o vnitřních i vnějších náležitostech, použité výrobní 

technologii spolu se získanými znalostmi v průběhu studia se analýzou problému  

a vytyčením cílů dostáváme k praktické části s vlastní tvorbou designu. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Designérská analýza 

2.1.1 Přehled současných výrobků 

2.1.1.1 Trust Urban Ambus 

Nizozemský výrobce elektroniky Trust se při designové studii zřejmě inspiroval sportovní 

lahví, čímž cílí především na aktivní část populace. Díky svému bidonovému tvaru 

je možné jej umístit například do cyklistického držáku na láhev. V případě, že držák 

potřebujete využít k jeho primárnímu účelu, se naskytuje možnost reproduktor zavěsit 

pomocí karabiny umístěné na pomyslném uzávěru (viz Obr. 2-1) například na batoh. 

Barevné provedení je kombinací světle zelené s matně černou. Pro outdoorové aktivity  

se zvolené barevné provedení nejeví jako vhodná volba, jelikož může snadno splynout 

s okolím, což nemusí každému zákazníkovi vyhovovat, ale není na výběr jiná další barevná 

varianta. Naopak při užívání v městském prostředí zejména světle zelená upoutává 

pozornost, působí energickým a atraktivním dojmem. 

Tělo reproduktoru je obepnuté pláštěm z tvrdého černého plastu. Do pláště jsou 

v pravidelných liniích vyřezány kruhové otvory, na jejichž spodině se nalézá ochranná 

mřížka reproduktorů. Plášť má matnou povrchovou úpravu, mimo již zmíněné otvory 

na něm nejsou jiná protiskluzová opatření.  

Ovládací prvky jsou sjednoceny s ochrannou mřížkou reproduktorů vizuálně jak po stránce 

barevné, tak po stránce konstrukční. Po vzhledové stránce působí design produktu uceleně  

a čistě. [1] 

 

Obr. 2-1Reproduktor Trust Urban Ambus [1] 
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2.1.1.2 Ion Patio Mate 

Reproduktor od americké společnosti ION Audio je navržen s myšlenkou vytvořit věc, 

která podle společnosti ForCamping s. r. o.bude inovativní:„Specializují se na produkty, 

které umí to, co žádné jiné výrobky neumí.“[2]. Zde se jedná o způsob připevnění na tyč 

slunečníku. Tento držící mechanismus se nachází uprostřed kruhového otvoru oboustranně 

vypouklého disku. Nacvaknutí na tyč je možné po rozevření disku v jedné ose symetrie 

kolmé na kruhový otvor (viz Obr. 2-2). 

Disk je rovnoměrně osázen čtyřmi spodními a čtyřmi vrchními led světly a obsahuje dva 

reproduktory - paralelně umístěné v každé části jeden. Světla jsou výhodou při poslouchání 

hudby ve tmě. Pro reproduktory je v plastovém plášti vytvořena perforace k výstupu 

zvuku. 

Zařízení imituje UFO talíř z odvětví sci-fi. Hladké tvarování spojené s drobně kropenatou 

strukturou pevného plastu nezajistí vhodný a pevný úchop rukou. Možnost přenášení 

je u reproduktoru vyřešena popruhem. Přestože produkt působí hravě a bytelně, není 

flexibilní zejména pro svou prostorovou náročnost. Proporce v světle šedohnědém tónu 

vzbuzuje dojem zemitosti, tíhy a náročné manipulace. [3] 

 

Obr. 2-2Reproduktor Ion Patio Mate [3] 

2.1.1.3 Hercules WAE Outdoor 04Plus FM 

S reproduktorem WAE Outdoor 04Plus FM přišla na trh francouzská společnost  

GuillemotCorporation BP. Výrobek má podobu drobného třístranného hranolu  

se zaobleným pláštěm (viz Obr. 2-3). Konce podstav ze silikonového materiálu jsou 

masivní, a poskytují tak ochranu při nárazech.Prostřední tělo je z větší části vyhrazeno pro 

reprosoustavu.  

Do střední části jedné ze stran lze našroubovat držák (na kolo) a nachází se zde také 

skulina k provléknutí bezpečnostního ouška pro pojistné držení v ruce. 
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Vrchní zakončení podlouhlého tvaru je určeno k ovládání a ke konektorovým připojením. 

Tlačítka jsou vyznačena plastickým symbolem pro spuštění/vypnutí, zesílení a zeslabení. 

Tento vystouplý prvek je vhodný pro rychlé nahmátnutí a zvolení požadované manipulace. 

Regulační tlačítka jsou umístěna každé do jedné ze tří bočnic zmasivněné části.  

V zastřešující ploše jsou stiskací tlačítka on/off a pro FM přijímač. Konektorové otvory 

jsou opatřeny ochranným uzávěrem. 

Barevné provedení je lehce ponuré díky zvolenému šedému tónu. Jednobarevnost, která 

působí spíše monotónně, je narušena úzkým bílým lemem na začátku spodního zakončení. 

Pod drážkou je vryto logo výrobku. Prohlubeň značky bude náchylná na usazení prachu 

a jiných nečistot. [4] 

 

 

Obr. 2-3Reproduktor Hercules WAE Outdoor 04Plus FM [4] 

2.1.1.4 Sony SRS-XB22 

Japonský výrobce elektroniky Sony pojal tvarovou formu bezdrátového reproduktoru 

ladným způsobem. Jedná se o hladký válcovitý tvar rádiusy zaoblený na obou koncích.  

Pro dvě třetiny pláště je užit měkčený plast, mezi těmito částmi je v přední části užita 

matná průsvitná pryž. Pryž chrání spáry vyplněné led osvětlením. Do třetí výseče válce 

jsou nasměrovány reproduktory, které překrývá zvukové síto z tvrdé umělé tkaniny (viz 

Obr. 2-4). 

Světelné linie podtrhují celý tvar a dodávají na zajímavosti produktu. Mohou zářit ve více 

odstínech barvy. Jde ovšem o osvětlení pro efekt. Nádech šedé přináší klid, pozitivní mysl 

a pocit čistoty a svěžesti. 
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V zadní části zařízení se nachází odvětrávací perforace a také krytem zabezpečené 

ovládání a vstupy pro micro USB a 3,5 mm Jack. Hlavní regulační tlačítka jsou umístěna 

v horní ploše vpravo nad světelným pruhem. Proti pohybu, který by tvar nabízel, jsou  

ve spodní části umístěny čtyři drobné výstupky, které působí jako stabilizační nohy. Tento 

reproduktor však evokuje spíše pocit, že je určen pro domácí použití. Nemá tak robustní 

ochranu ani zajištění pevného úchopu, které by venkovní prostředí vyžadovalo. [5] 

 

Obr. 2-4 Reproduktor Sony SRS-XB22 [5] 

 

2.1.1.5 Reproduktor Nota (koncept) 

Koncept je navržen jako tubulární písmeno „O“. Písmeno zajišťuje pomyslné madlo  

pro úchop. Celé tělo je potaženo gumovým silikonovým polymerem, který se přes 

reproduktory napíná v podobě mřížky tvořené ovály a kruhy přes velice jemně děrovanou 

síť (viz Obr. 2-5). Tato mřížka bude mít dvě pozitiva-  zajistí méně kluzké držení v ruce 

a slouží také k ochraně při nárazech. 

V levé podélné straně je uprostřed umístěno ozubené kolo rovněž v pogumované formě. 

Ozubené kolo je vpasováno rovnoběžně k průřezu tubusu a točí se na stejné středové ose. 

Tato součástka má zesilovací a zeslabovací funkci. Na obou stranách zde ukončeného 

tubusového pláště jsou dvě tlačítka: jedno k vypnutí/zapnutí aparátu a druhé pro 

spuštění/stopnutí hudby. Jednobarevné provedení je vždy vymodelované v pastelových 

odstínech. Návrh působí bytelně, objemně, zábavně, poutá pozornost a je nevšední.  

Konceptuální provedení se jeví značně propracované, přesto i zdelze vytknout několik 

věcí. Tlačítka nejsou uzpůsobena orientaci hmatem a nejsou také chráněna proti 

mechanickému poškození. Na pravé kratší straně se nachází dobíjecí USB slot, který není 

nijak krytý, což není vhodné pro venkovní užívání. [6] 
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Obr. 2-5Koncept reproduktoru Nota [6] 

2.2 Technická analýza 

Reproduktory vhodné do terénu (přírody) i na doma oplývají mnoha funkcemi. Kromě 

voděodolné vrchní vrstvy a přizpůsobenému vnějšímu vzhledu dokážou nahradit i jiná 

další zařízení. Setkáme se nejen s Bluetooth, Hands Free, ale i FM přijímačem, 

vestavěným osvětlením nahrazujícím svítilnu, Power Bankou, možností dalšího přehrávání 

hudby z USB portu a SD karty. Jedná se tedy především o multifunkční zařízení.  

K dobrému porozumění dané problematice a pro utříbení znalostí ke zpracovávanému 

tématu posloužila parametrická tabulka (přílohy tab. 14-1). Do tabulky bylo vybráno 

několik typů outdoorových bezdrátových reproduktorů a podrobně rozepsáno, jaké 

používají technologie, jaké mají přídatné funkce, rozměry, hmotnost, kapacitu a další 

poznatky. Tento typ analýzy byl užitečný pro vznik stanovisek, cílů a začátkem pro 

vyhledání konkrétních informací o užívaných komponentech. Obrázek níže (Obr. 2-6) 

slouží pro představu o základní elektronické výbavě bezdrátových reproduktorů. 
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Obr. 2-6 Schéma vnitřního uspořádání komponent bezdrátového reproduktoru 

2.2.1 Zvuk 

Zvuk je mechanické vlnění, které vzniká v pružném prostředí, kdy se částice vzájemně 

ovlivňují elastickými silami. Odsvého zdroje se šíří prostředím ve vlnoplochách.  

U reproduktorů je tímto prostředím zejména vzduch, jedná se tedy především o změnu 

tlakuv ovzduší. Zvuk je charakterizován zejména vlnovou délkou ʎ (m), frekvencí ƒ(Hz)  

a intenzitou I (W·m-2 nebo také dB). 

Rychlost zvukové vlny ovlivňuje tlak a hustota prostředí, kterým prochází. Nejlépe se zvuk 

šíří pevnými látkami. Například ocelí může procházet rychlostí 5 200 m·s-1, což 

představuje výrazně vyšší číslo než rychlost šířená vzduchem (při teplotě vzduchu 20 °C 

hodnota činí 343 m·s-1). 

Reakce lidského ucha na akustický tlak p (Pa nebo N·m-2) se v nejnižší detekované hladině 

rovná 0,000 02 Pa a v bolestivé hranici 200 Pa. Tyto hodnoty se z praktických důvodů 

pomocí logaritmu převádí do decibelové stupnice. 
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Sílu zvuku, jeho hlasitost (intenzitu), začíná lidské ucho vnímat na prahu slyšitelnosti 

zvuku 0 dB až po práh již bolestivých zvuků (120 až 140) dB, decibelovou stupnici zvuků 

vnímaných člověkem znázorňuje Obr. 2-7 níže. 

Frekvenční rozmezí pro slyšitelnost lidského ucha se pohybuje v rozmezí (16 až 20 000) 

Hz, lidská řeč má frekvenční rozsah (300 až 3 000) Hz. Zvuk není vždy čistý tón, obvykle 

zahrnuje dlouhou škálu zvukové energie. Tuto škálu šířenou v pásmu kmitočtů 

rozdělujeme dále na infrazvuk (pod kmitočtovou hranicí 16 Hz) a ultrazvuk (nad 

kmitočtovou hranicí 20 000 Hz).[11, 12, 13]1 

 

Obr. 2-7 Decibelová stupnice člověkem slyšených zvuků [12]  

                                                 

1 Odkazy [11, 12, 13] jsou použity pro celou podkapitolu 2.2.1 Zvuk 
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2.2.2 Jednotlivé komponenty a technologie  

2.2.2.1 Reproduktor 

Reproduktor je elektroakustický měnič. Principem jeho činnosti je vzájemné působení sil 

magnetického pole permanentního magnetu s magnetickým polem cívky, jíž protéká 

střídavý elektrický proud. Velikost síly je přímo úměrná síle pole magnetu, velikosti 

protékaného elektrického proudu vodičem a délce vodiče (počet závitů cívky)  

v magnetickém poli. Tímto dochází k přeměně elektrické energie na mechanickou energii 

na membráně, která je rozpohybovaná, čímž vydává zvuk, který je přenášen vzduchem.  

V našem případě jsou použity elektrodynamické reproduktory. [14] 

U bezdrátových reproduktorů se používají zejména širokopásmové reproduktory  

a v některých případech i basové (hloubkové) reproduktory (viz Obr. 8-2), nebo se pro 

vylepšení zvuku přidávají pasivní zářiče. 

 

Obr. 2-8 Dva širokopásmové a jeden basový reproduktor [15] 

 

2.2.2.2 Mikrofon 

Způsob fungování mikrofonu je přesným opakem fungování reproduktoru. Jde o přeměnu 

zvuku na elektrický signál. Hlasem se rozechvěje membrána, která svůj impuls předává  

na cívku. Cívka se rozkmitá okolo magnetu, čímž se vygeneruje elektrický proud, ten  

se dostává do zesilovače, který elektrický proud zesílí pro slyšitelnost zvuku.  

V bezdrátových reproduktorech se objevuje pro možnost telefonování. [16]  
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2.2.2.3 Hands-Free 

Pomocí handsfree je možné se spojit se spárovaným telefonem. Tímto zařízením můžeme 

vyřizovat telefonní nebo internetové hovory. Funguje jako dobrá pomůcka pro lidi, kteří 

potřebují mít volné ruce, ale při tom vyřizovat hovor a být stále na příjmu. Dělí  

se na drátové (připojení pomocí kabelu Jack 3,5 mm, USB C, USB A) a bezdrátové 

(bluetooth spárováním). [17] 

2.2.2.4 Zesilovač 

Zesilovač, jak již název napovídá, je elektronické zařízení, jehož základním účelem  

je zesilování signálu. Na vstupu zesilovače dostáváme signál, který je třeba na výstupu 

zesílit na takovou úroveň, která je bez zkreslení schopna napájet reproduktorovou 

soustavu. Zesílení musí být ovšem regulovatelné, což zajišťuje tzv. předzesilovač  

s regulací hlasitosti. Je důležité, aby zesilovač signál zesílil, aniž by změnil frekvenci  

či tvar zesilovaného signálu kvůli zkreslení. [18] 

2.2.2.5 Bluetooth 

Bluetooth je technologie, díky níž můžeme bezdrátově propojovat dvě a více 

elektronických zařízení mezi sebou. Bluetoothpracuje na bázi elektromagnetického vlnění  

ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz. 

Energeticky je tento způsob bezdrátového propojení nenáročný a podle výkonu  

se rozděluje do tří tříd. Výkon 1 mW má dosah signálu 1 metr, výkon 2,5 mW až 10 metrů 

a výkon 10 mW je schopen udržet připojení až 100 metrů vzdálených zařízení. [19] 

Bluetooth modul pro bezdrátová zařízení můžeme vidět například spolu se zesilovačem na 

jednom plošném spoji (viz Obr. 2-9). 

 

Obr. 2-9 Bluetooth 4.0 audio přijímač + zesilovač 2x25W (80 x 50 x 15) mm [20] 
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2.2.2.6 Baterie 

V dnešní době jsou nejefektivnější zejména lithiové akumulátory. Lithium stojí na prvním 

místě v elektrochemické řadě napětí kovů jedná se tedy o značně elektropozitivní kov. 

Kromě nejvyššího napětí je tento kov velmi lehký a je schopen plout na vodě. Nevýhodou 

tohoto prvku je omezené množství, náročné získávání z přírodních zdrojů a poměrně velká 

reaktivita, což má vliv na jeho cenu. [21, 22] 

Technologie těchto akumulátorů je poměrně složitá a náročná i na provoz této baterie 

(řízené nabíjení a vybíjení, nesmí se vybít pod určitou hodnotu). Průmyslově je užíváno 

několik typů lithiových akumulátorů, mezi něž patří tzv. Li-ion a Li-pol. Výhodou Li-pol 

baterií (viz Obr. 2-10) je,že při své nižší hmotnosti (takřka poloviční hmotnosti) ale stejné 

kapacitě jako Li-ion baterie vydrží stejný počet nabíjecích cyklů. [22] 

 

 Obr. 2-10 Li-pol článek [23] 

2.2.2.7 USB konektor 

USB (Universal Serial Bus) je označení pro univerzální sériovou sběrnici, původně 

vytvořenou k připojení dalších zařízení k počítači. Stala se náhradou za dříve používané 

porty (jako např. PS/2 či paralelní a sériový port). Slouží pro dnes již běžné připojení 

tiskáren, myší, klávesnic, MP3 přehrávačů, skenerů, fotoaparátů a jiných zařízení, 

a to i navzájem bez samotného počítače. Připojení USB je možné bez nutnosti znovu 

spuštěnípočítače tzv. připojením Plug& Play. Prostřednictvím USB lze snadno přenášet 

data. S jeho pomocí lze také napájet či nabíjet mnohá zařízení, přičemž proudový odběr  

je automaticky omezen. [24, 25] 

V současné době rozlišujeme několik typů USB konektorů (jako např. USB A, micro USB, 

mini USB, USB C) lišících se především tvarem, ale fungujících pod stejnou normou 

sběrnice (napájení a komunikační protokol). [26] 

http://droneweb.cz/akumulatory/item/107-akumulatory-lithium-lipol
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2.2.2.8 AUX - Jack 3,5 mm 

Zkratka AUX pochází z angličtiny a značí „auxiliarycable/connector“, což v překladu 

znamená „pomocný-přídavný kabel/konektor”. Toto označení se používá pro pojmenování 

vstupních konektorů, sloužících k připojení externích audio zařízení, která generují zvuk. 

Jack konektory se nejčastěji užívají pro audio kabely na propojení reproduktoru  

či sluchátek se zařízením přehrávajícím hudbu. Jsou schopny přenášet informaci v obou 

směrech, lze jimi připojit i mikrofon. [27] 

2.2.2.9 Slot pro SD/MMC kartu 

Zásuvka pro umístění paměťových karet, které jsou užívány u mnohých digitálních 

zařízení. Sloty v zařízeních slouží ke čtení informací z vložené karty. Jsou výhodné  

pro absenci mobilního telefonu, počítače či tabletu, z něhož by se hudba vysílala. 

Karty SD (Secure Digital) fungují na původním formátu MMC (Multi Media Card) karet. 

Liší se rozměrem. [28] 

2.2.2.10 Anténa 

Anténa slouží k bezdrátovému přenosu informací pomocí elektromagnetického vlnění. 

Antény mohou přijímat i vysílat elektromagnetickou energii, jsou vodičem. Pokud 

prochází střídavý elektrický proud vodičem, pak tento vodič vyzařuje elektromagnetické 

vlny. Naopak, když působí elektromagnetické pole na vodič, indukuje se v něm střídavý 

elektrický proud. Pro příjem potřebného signálu je nutné daný vodič (anténu) upravit 

velikostněv závislosti na kmitočtovém pásmu přijímaných elektromagnetických vln.  

Z tohoto důvodu existují různé typy antén. V našem případě pro rádiové FM vysílání  

se užívají antény menších rozměrů.[29] 

FM, kmitočtová modulace (nebo také frekvenční modulace),je jedním z typů přenosu 

informace pomocí elektromagnetického vlnění. [30] 

U bezdrátových reproduktorů je anténa již umístěná na modulu radiového přijímače - FM 

tuneru. 

2.2.2.11 DAB+ 

DAB (Digital Audio Broadcasting) je digitální rozhlasová technologie, která umožňuje 

velkoplošné vysílání rozhlasových stanic na jedné vlnové délce spektra. 

DAB+ je vylepšená verze systému DAB, přibližně dvakrát efektivnější díky novému audio 

formátu MPEG-4. Toto digitální vysílání je více odolné v kvalitě příjmu díky samo-

opravnému kódu.[31] 
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2.2.2.12 Tuner 

Tuner (viz Obr. 2-11) je elektronické zařízení, které z antény zpracovává vysokofrekvenční 

signál a pracuje s ním dále. V tuneru probíhá dekódování signálu (rádiového či televizního)  

a předává ho k zesilovači.„Tunery fungují buď jako samostatné zařízení, častěji však jako 

součást zařízení jiného. Typickými příklady jsou televize nebo rádio. Tuner může sloužit 

ale také k ladění některých kvalit zvuku u různých zvukových zařízení.“ [32]. 

 

Obr. 2-11 Tuner [33] 

2.2.2.13 IP krytí 

IP krytí je forma konstrukčního opatření pro elektronická zařízení, která splňuje normy  

dle ČSN-EN-60-529. Toto krytí poskytuje ochranu před poškozením vniknutím prachu, 

cizího předmětu, vodou či jakoukoliv jinou tekutinou, nebo plyny. Pro stupeň krytí před 

vniknutím pevného tělesa slouží označení číslicí na prvním místě za zkratkou IP v řádu  

od 1 po 6 (viz obrázek 2-12 levý sloupec). Druhá číslice označuje stupeň krytí před 

vniknutím vody. Tato škála stupňů je od 1 po 9 (viz obrázek 2-12 pravý sloupec). [34, 35] 
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Obr. 2-13 IP krytí [34] 

2.2.3 Materiál použitých dílů a prvků 

Materiál je vybírán tak, aby byl odolný vůči nárazům a povětrnostním vlivům. Většinou  

se jedná o pogumovaný povrch tvořený především silikonovým polymerem, běžně se 

používá také kaučukový silikon, umělá textilie (viz Obr. 2-13), tvrdý plast, hliník pro 

konstrukční prvky a mřížky k reproduktorům. 

 

Obr. 2-13 Umělohmotná tkanina jako mřížka u reproduktoru (detailní zvětšení) 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

V současné době jsou outdoorové bezdrátové reproduktory rozšířeným artiklem na trhu. 

Setkat se můžeme jak s levnými produkty horší kvality, tak s výrobky značně finančně 

nákladnými využívajícími nejnovější technologie a materiály. Základní rozlišnosti 

v rozměrech, hmotnosti, tvaru, ceně, užitém materiálu a především kvalitě přehrávaného 

zvuku jsou doplněny různými aditivními funkcemi, které jsou u těchto zařízení obzvláště 

ceněné. Mezi ně můžeme zařadit například integrované osvětlení, Power Banku,  

FM připojením či integrovaný mikrofon pro hands-free telekomunikaci.  Právě označení 

„outdoor“či-li „venkovní“ je základním aspektem, od kterého by se měly odvíjet všechny 

výše zmíněné vlastnosti. 

Často se však můžeme setkat s výrobky, které nejsou na užívání ve venkovních prostorech 

uzpůsobeny.V případě outdoorových reproduktorů se jako žádoucí jevípředevším  

požadavek na odolnostvůči nárazům, otěru, vodě, vlhkosti, prachu, výkyvům okolní 

teploty, UV záření a dalším povětrnostním vlivům. Častým problémem je také 

nedodržování zásad ergonomie. U řady produktů tak lze narazit například na ostré hrany 

hrozící poraněním; nesprávně zvolený celkový tvar a povrchovou úpravu, které zamezují 

bezchybnému úchopu; nadměrnou hmotnost nadbytečně zatěžující uživatele; nesprávné 

rozmístění a tvarování ovládacích prvků a mnohé další. 

Při outdoorových aktivitách, kdy jsou úchopové vlastnosti alterovány potem, může dojít 

k vyklouznutí reproduktoru. Proto je při navrhování produktu žádoucí vždy vzít v potaz 

také ergonomické tvarování pro správný úchop, vhodný výběr materiálua kvalitní reliéfní 

provedení. 

Dalším velice častým problémem je nevhodně zvolený rozsah u reproduktoru a tím pádem 

nekvalitní reprodukce zvuku, či dokonce doprovodný šum. Správně volený frekvenční 

rozsah je od 20 Hz do 20 000 kHz odpovídající rozsahu lidského ucha, kdy v tomto 

intervalu je obsažen nízký i vysoký tón. 
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3.2 Cíl práce 

3.2.1 Hlavní cíl 

Cílem této práce je navrhnout bezdrátový reproduktor, který bude vhodný pro pobyt 

v přírodě, bude respektovat ergonomické, estetické a technické parametry s ohledem na 

venkovní užívání. Hlavním použitým materiálem bude adekvátní plast a vhodná 

technologie, díky níž bude výrobek dlouhodobě odolávat negativním vlivům.  

3.2.2 Dílčí cíle 

 návrh funkčního designu outdoorového bezdrátového reproduktoru 

 dodržení maximální hmotnosti produktu do 750 g 

 doplňkové funkce: osvětlení, příjem rádiového signálu, Power Banka 

 grafické řešení ovládacích a sdělovacích prvků 

 nabíjení prostřednictvím micro USB C 

 vhodné pro audio konektor 3,5 mm Jack, micro SD karty a USB disk 
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 

4.1 Varianta I 

Variantu I tvoří dvě reproduktorové komory, které propojuje zúžená část určená pro úchop. 

Větší komora je navíc s osvětlením v podobě pruhu pod silikonovou ochrannou vrstvou.  

Reproduktor je tedy možné využít také jako lucernu zavěšením pomocí háčku v přední 

plošce. Ovládání se nachází v protilehlé plošce spolu se zakrytými vstupy (zároveň slouží 

jako Power Banka).  

U této varianty se podařilo docílit vhodného držení a esteticky zajímavého provedení. 

 

Obr. 4-1 Varianta I – 3D pohled 
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Obr. 4-2 Varianta I – rozměrové řešení 

4.2 Varianta II 

Varianta II je tvořena třemi reproduktory a třemi madly propojenými vzájemně v jeden 

„triangl”. Reproduktory jsou v rozšířených vrcholech trojúhelníku, čímž tvoří stabilizační 

prvek pro postavení celého bezdrátového reproduktoru.V jedné zkosené hraně komory 

je umístěno ovládání reproduktoru, ve druhé se nachází ovládání světel a ve třetí pod 

krytkou USB porty, slot SD karty a vstup pro 3,5 mm Jack. Tato část se vstupy bude také 

sloužit jako Power Banka. LED světla jsou umístěna na dvou místech, a sice ve vnitřním 

trianglu pro dekorativní osvětlení a v protilehlém místě k umístěným reproduktorům. 

U druhé varianty se podařilo docílit vhodného úchopu díky proporcím, netradičního 

sympatického vzhledu a prostorového zvuku (viz Obr. 2-3 a Obr. 2-4). 
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Obr. 4-3 Varianta II – 3D pohled  

 

 

Obr. 4-4 Varianta II – rozměrové řešení 
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4.3 Varianta III 

Varianta III je navržena pro jeden reproduktor, který směřuje do rozšířené stěny. Ve spodní 

části bude umístěno osvětlení s multifunkčním režimem (dekorativní, blikač, červené 

světlo, svítilna). Dominantou tohoto designu je oblý průhmat k zavěšení, navázání (fixační 

drážka) či protáhnutí popruhem. Pod touto zešikmenou částí s otvorem budou tlačítka  

k ovládání jemně vhloubené v bocích a v rozšířeném čele budou pod krytkou zabezpečeny 

sloty a porty. Produkt bude sloužit současně jako Power Banka. 

U třetí varianty se podařilo docílit netradičního designu, vhodných rozměrů, pro snadné 

zavěšení na batoh či krosnu(viz Obr. 4-5 a Obr. 4-6). 

 

 

Obr. 4-5 Varianta III – 3D pohled 
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 Obr. 4-6 Varianta III – rozměrové řešení 
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5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 

Finální tvarové řešení se odvíjí od druhé varianty (viz Obr. 5-1 a Obr 5-2). Hlavním 

důvodem této volby byl inovativní tvarový design, který se na trhu ještě neobjevil. Řešení 

respektuje člověka snadným a příjemným úchopem v madlových částech, podporuje  

reprodukci 

a poslech hudby díky efektivnímu rozmístění tří reproduktorů do vrcholů trojúhelníku 

(vzniká tak prostorový zvuk). Otvor vprostřed je dobrý nejen pro snadný úchop, ale 

zároveň odlehčuje celý design jak pocitově, tak fyzicky. Otvor je osvětlen dekorativním 

lemem s módy svítilna, lucerna, varovná signalizace, stroboskop s možností několika 

režimů a barevnosti (zelená, červená a bílá). Všechny hrany jsou dostatečně oblé pro 

bezpečnost a pohodlné přenášení. Tvar trianglu působí atraktivním dojmem. Průduchy jsou 

tvaru zaoblených malých trojúhelníků a podtrhují celkový dojem. 

 

 

Obr. 5-1 Finální varianta (z přední strany) 
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Obr. 5-2 Finální varianta (ze zadní strany) 

5.1 Vývoj tvarování 

Tvar se odvíjí od snadného úchopu. Z prvotní myšlenky větvit celkový tvar do tří stran 

vznikl obvodpropojující madly tři vypouklejší části určené pro reproduktory.  

Při tvorbě této varianty se měnilo rozložení ovládacích prvků, průduchů a tvar krytu 

světelného obvodu vprostřed (viz Obr. 5-3). K těmto změnám docházelo v průběhu detailní 

vizualizace  

a rozpracování funkčních prvků a komponent. Byl brán ohled na praktičnost užívání, 

možnost realizace při výrobě a konstrukční řešení s umístěním jednotlivých dílů. 

Kombinací těchto aspektů vzniklo finální řešení. 

 

 

Obr. 5-3 Vývoj rozmístění prvků (vlevo ovládání v hraně, vpravo ovládací prvky ve vnitřním trianglu a bez 
průduchů v bočních stěnách) 
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5.2 Tvarování 

Madla jsou lichoběžníkového průřezu se zaoblenými rohy a od svého středu se rozšiřují 

k reproduktorovým částem. Rozměry respektují proporce rukou. 

Ovládací prvky (viz Obr. 5-4) jsou umístěny v přední části na zkosené hraně madla podél 

světelného obvodu. Reliéf ovládacích tlačítek symbolizuje hlavní danou funkci tlačítek, 

tvořené silikonovou pryží a vystupují nad vnější kryt, tak aby bylo možné je hmatem 

rozeznat, zlepšují tak rychlou a přehlednou orientaci. Pod ovládacími prvky je vprostřed 

umístěna indikační dioda pod krytkou oválného tvaru (8 x 2,5) mm. 

 

 

 

Obr. 5-4 Detail na uložení ovládacích prvků v přední části 

 

Na protilehlé stěně madla jsou umístěny do stěny vstupy pro paměťová a dobíjecí zařízení 

(micro SD; Aux 3,5 mm Jack; USB A; USB C). Porty jsou zapuštěny v oválném pouzdře 

pod silikonovou krytkou (viz Obr. 5-5). Pro zamezení ztráty je krytka k reproduktoru 

připevněna tenkou propojkou ze stejného materiálu jako krytka.  

Pro zabezpečení montážních vrutů v zadním dílu jsou použity kruhové silikonové krytky.  

Ve vnějších vrcholových hranách zadního dílu jsou vytvořeny úchyty pro zavěšení.  

Je možné využít jen jeden pro zavěšení například na batoh nebo všechny tři pro zavěšení 

ve stanu jako lucerna. 
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Obr. 5-5 Detail na uložení portů v zadní části (pod silikonovou krytkou) 
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6 KONSTRUKČNĚ-TECHNOLOGICKÉ A 
ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1 Popis 

Outdoorový bezdrátový reproduktor je vytvořen ze dvou částí, které jsou k sobě 

smontovány vruty. Podélný spoj je opatřen přesahy do sebe zapadajících hran a těsnícím 

pryžovým lemem. Tyto kryty jsou z odolného silikonem pogumovaného plastu. Průsvitný 

plastový kryt ve středním obvodu je vsunut do drážek a rovněž opatřen těsnícím lemem po 

celém obvodu. Chrání se tím vnitřní elektronické komponenty proti vniknutí vlhkosti, aby 

bylo splněno krytí IP67 (viz Obr. 6-1). Pro dobrou mechanickou odolnost je konstruována 

tloušťka stěn krytů 2 mm. V předním dílu jsou umístěny zevnitř všechny elektronické 

komponenty, zadní díl funguje jako kryt, který po demontáži umožní servisní vstup ke 

všem komponentám. Elektronika je přehledně rozmístěna a servisně přístupná (viz Obr. 6-

2). Reproduktory jsou přišroubovány zevnitř předního dílu k mřížkám tak, že společně 

vytvoří samostatné komory, do nichž mezi mřížkou s průduchy a reproduktorem může 

vniknout vlhkost, ale nikoliv již za reproduktorovou membránu do prostoru s elektronikou. 

Samotné reproduktory jsou zvoleny s IP krytím 67 a tvoří vhodnou montáží zábranu proti 

vlhkosti. 

 

Obr. 6-1 Montážní rozložení (zleva do prava: přední kryt, síťky, elektronika, těsnící pryžový lem velký, první 
těsnící pryžový lem malý, průsvitný kryt, druhý těsnící pryžový lem malý, zadní kryt, montážní vruty  

(6 x konfirmát 4 x 40), silikonové zátky a krytka portů) 



 

39 

 

Obr. 6-2 Demontáž ve 3D pohledu 

 

Pro dlouhou výdrž zařízení je navržena kapacita baterií 8000 mAh a vzhledem k tvaru 

zařízení je navrženo rozložení váhy do dvou ramen dvěma bateriemi po 4000 mAh. 

Ovládací elektronika, zesilovač, tuner, bluetooth a porty jsou umístěny na plošném spoji ve 

spodní části. 

Ovládací prvky jsou umístěné v madle nad plošným spojem s ovládací elektronikou, 

z tohoto důvodu bylo nutné je navrhnout tak, aby nedošlo k nežádoucímu spuštění některé 

z funkcí při běžném stisku. Aktivace jednotlivých funkcí tlačítek je zahájena dlouhým 

stiskem tlačítka on/off (3 sekundy), spuštění potvrdí indikační dioda rozblikáním. Všechna 

tlačítka fungují stisknutím se záměrným zvýšeným tlakem. Pro přepínání vstupů audia je 

navrženo opakované stisknutí tlačítka on/off, pro kontrolu spuštěného módu bude 

potvrzeno hlasovým upozorněním. Pro jednotlivé režimy bude také indikační dioda 

změněna v jinou barvu (Bluetooth – modrá, FM – červená, paměťová zařízení – bílá, Aux 

– zelená). Dioda rovněž bude nastavena pro jiný způsob blikání, například při kontrole 

stavu baterie bude červené zablikání dle počtu po sobě jdoucích bliknutí určovat stav 

baterie: 1x = (0 - 25) %, 2x = (26 - 50) %, 3x = (51- 75) %, 4x = (76 - 100) %.  

Reproduktor je možné pokládat libovolně, aniž by se poškodila jeho funkčnost, díky 

hyperbolickému profilu. Pomocí úchytů jej lze dle potřeby zavěsit k dalším věcem (na 

batoh, uvnitř stanu apod.). 
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6.2 Rozměrové řešení 

Rozměry reproduktoru podléhají rozměrům rukou dle ergonomických tabulek [36]. 

Nejmenší rozměr úchopu je zde (38 x 44) mm, což je vhodný úchopový rozměr  

i pro drobné ruce. Celkové parametry (184 x 204 x 69) mmmůžeme vidět v rozměrovém 

řešení Obr. 6-3. 

 
Obr. 6-3Rozměrové řešení 
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6.3 Vnitřní mechanismy a komponenty 

Pro zařízení jsou navrženy tyto vnitřní elektronické komponenty (viz Obr. 6-4 a Obr. 6-5): 

 3x reproduktor (3 širokopásmové o průměru 50 mm) 

 Li-pol baterie 8000 mAh (2 ks 4000 mAh) 

 3x LED diodový pásek (s bílým amodrým světlem, červené světlo, zelené světlo) 

 plošný spoj s bluetoothmodulem, zesilovačem a FM tunerem 

 porty pro USB A, USB C, micro SD, Jack 3,5 mm 

 LED indikační dioda (vícerežimová), k určení zapnutého režimu 

 plošný spoj pro ovládací tlačítka 

 

 

 

Obr. 6-4 Vnitřní uspořádání elektronických komponent z přední strany bez krytu 
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Obr. 6-5 Vnitřní uspořádání elektronických komponent ze zadní strany předního krytu 

 

Aby byly splněny zadané požadavky, v tabulce níže (Tab. 6-1) níže ověřuje hmotnost 

celého návrhu. Výsledné váhy jsou orientační. U reproduktorů ve sloupci výpočtu je 

počítáno s hmotností 70g/ks. na trhu se nachází od 30 do 92g/ks v tomto rozměru. 

Kontrolní výpočet vyšel 741,8 g, což je menší než maximum 750 g a tedy byla splněna 

podmínka.  
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Tab. 6-1 Výsledky pro ověření dodržení hmotnosti do 750 g 

Komponenty 
Objem Hustota Výpočet Hmotnost 

V (mm3) V (m3) ρ (kg/m3) m = ρ·V m (g) 

těsnění 4 041,00 0,000004041 1 100,00 0,0044 4,4 

kabely 2 539,00 0,000002539 3 270,00 0,0083 8,3 

svorkovnice 2 950,00 0,000002950 2 306,67 0,0068 6,8 

12x šroub 1 509,00 0,000001509 2 700,00 0,0041 4,1 

6x vrut 1 504,00 0,000001504 2 700,00 0,0041 4,1 

zadníkryt 39 522,00 0,000039522 1 250,00 0,0494 49,4 

předníkryt 66 333,33 0,000 066333 1 250,00 0,0829 82,9 

průsvitnýkryt 12 954,00 0,000012954 1 250,00 0,0162 16,2 

LED pásky s podložkou 9 829,00 0,000009829 1 350,00 0,0133 13,3 

zátky 2 375,00 0,000002375 1 100,00 0,0026 2,6 

reproduktor 3x 143 886,00 0,000143886 1 468,00 0,2100 210,0 

LED d.+ tlač. pl .spoj 1 705,00 0,000001705 5 000,00 0,0085 8,5 

pl.spoj (zesil., moduly, porty) 15 314,00 0,000015314 5 500,00 0,0842 84,2 

baterie 2x4 000mAh 68 145,00 0,000068145 3 520,00 0,2400 240,0 

Síťkyreproduktorů 5 980,70 0,000 005 981 1 300,00 0,0070 7,0 

celkem 378 587,03 0,000378587  0,7418 741,8 

6.4 Materiálové řešení 

Vnější kryty (viz Obr. 6-6) jsou navrženy z odolného ABS (akrylonitrilbutadienstyren) 

plastu a tlačítka, zátky a povrchová úprava předního a zadního krytu s těsněním  

z kaučukového silikonu. ABS plast je dobře odolný vůči teplotním i chemickým výkyvům  

a nárazuvzdorný. Díky tomu bude produkt dostatečně chráněn ve venkovním prostředí, což 

je pro outdoorové zařízení velice podstatné. Kromě odolnosti ABS plastu je výhodou i jeho 

bohatá barevná škála, a tedy rozmanitý výběr z barev produktu. Povrch bude zmatněn 

silikonovým pogumováním, které zajistí protiskluzovost výrobku, další odolnost vůči 

oděrům a v neposlední řadě také příjemnější úchop. Pogumování má opět širokou škálu 

barevného provedení.  Tyto materiály dále poskytnou odolnost vůči povětrnostním vlivům 

v terénu i proti agresivnímu potu. 
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Obr. 6-6 Kryty 

 

6.5 Technologie 

Předpokládá se sériová výroba produktu, proto bude vhodná výrobní technologie 

vstřikování ABS plastů do forem. Pogumování bude prováděno tepelně za použití forem.  

6.6 Ergonomie 

Tvar je celkově zaoblený, aby nehrozilo poranění. Oblé hrany zajišťují také pohodlný 

přenos v ruce jak můžeme vidět na Obr. 6-7. Rozměr pro úchop rukojeti podléhá 

rozměrům jednotlivých percentil z tabulek [36]. Barevné provedení je v příjemných 

výrazných barvách (např.: neonová škála barev). 
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Obr. 6-7 Poměr Atrio3D s rukou (ergonomický úchop) 
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6.7 Bezpečnost a hygiena 

Povrch je možné oplachovat vodou díky vysokému stupni krytíIP67. Tento stupeň krytí 

zajišťuje ochranu vnitřních elektronických komponent, a tak poskytuje bezpečí i člověku. 

Elektronika bude zabezpečena pod krytem ze dvou částí. Sloty pro paměťová zařízení, 

audio a možnost nabíjení budou zabezpečeny pod silikonovou krytkou. Montážní vruty 

budou zakryty silikonovými zátkami. Vnější kryty se skládají z tvrdého plastu s matnou 

pogumovanou povrchovou úpravou. Průduchy pro reproduktor budou z vnitřní části 

zakryty nalepením jemné silikonové síťky s jemností 0,1 mm (možný proplach). 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

7.1 Barevné řešení 

Barevné provedení je navrženo ve výrazných barvách, které se pro sportovní aktivity hodí  

a podněcují veselého ducha. Pro milovníky zálesáctví bude i neutrální barevná kombinace 

v odstínech šedé/hnědé. 

 

 

Obr. 7-1 Barevné varianty 
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Obr. 7-2 Použité barvy RAL 

7.2 Grafické řešení 

Logo je inspirováno názvem produktu Atrio3D, který vystihuje hlavní vlastnost i vzhled 

reproduktoru. Odvíjí se od vnější siluety reproduktoru a při pootočení zobrazuje zkratku 

názvu A3D. Jedná se o nedokončené linie siluety, nedokončení přidává na zajímavosti 

znaku. Logo bude na produkt tištěno.  
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Obr. 7-3 Logo produktu 

 
Obr. 7-4 Aplikace loga na produktu (potisk)  
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8 DISKUZE 

Při sestavování parametrické tabulky již existujících outdoorových reproduktorů (viz 

kapitola přílohy: Analýza současných výrobků) byly u řady z nich zjištěny nedostatky v 

řešení dílčích vlastností. Seřazením zkoumaných parametrů a sledováním dílčích vlastností 

vynikly u některých vzorků problémy v důsledku upřednostnění některých vlastností nad 

ostatními - například tvar, mohutný tubulární, je řešen bez ohledu na ergonomii rukou 

(JBL Charge 3, CellularLine-Thunder), a tedy ubírá na praktičnosti a pohodlí. Některé 

produkty měly opomenutu jinou možnost přenosu než v ruce (Sony SRS-XB22, JBL 

Charge 3) atd. 

U návrhu outdoorového bezdrátového reproduktoru Atrio3D byl proto brán ohled na 

vysledované negativní vlastnosti a bylo navrženo řešení, které je ergonomicky 

propracované, má dobrou funkčnost i odolnost vpodmínkách exteriéru. Atrio3D svým 

vnějším krytem, vnitřními komponenty a netradičním přívětivým vzhledem splňuje kýžené 

cíle. 

8.1 Psychologická funkce 

Z tvarového hlediska působí návrh na člověka pozitivním energickým dojmem, který 

podněcuje i celková zaoblenost veškerých hran tvaru. Oblost hran je užita zejména kvůli 

bezpečnosti. Tvar jednotlivých částí vyhovuje příjemnému úchopu a rozměry jsou vhodné 

i pro drobné ruce. Barevné provedení je voleno v jemných odstínech teplých i studených 

barev, které jsou veselé a výrazné zároveň a tvar tímto získává na atraktivnosti.  

8.2 Sociální funkce 

Reproduktor užitím materiálu i konstrukčním provedením odpovídá požadavku IP krytí 67 

a díky tomu je vhodným doplňkem pro outdoorové aktivity. Integrovaným osvětlením  

a zároveň Power Bankou může rozšířit možnosti užití a tím i přispět ke své atraktivnosti na 

trhu. Díky možnosti upevnění k dalším věcem pomocí oček pro karabiny či provázek jej 

není nutné nosit stále v ruce a poslouží jako závěsná svítilna ve stanu. Při nehodě lze 

zapnout červené výstražné světlo, čímž nahrazuje výstražný trojúhelník. 
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8.3 Ekonomická funkce 

U návrhu byla upřednostněna kvalita, vysoká výdrž i životnost. Byly zvoleny kvalitní 

materiály a vnitřní elektronické komponenty. Pro dobrou výkonnost produktu byla 

navržena polymer-lithiová baterie 8000 mAh, která je nejdražšípoložkou z celkové ceny. 

Pokud by se produkt vyhotovoval z běžně dostupných komponent,výsledná cena by se 

pohybovala v řádu 2 000 Kč až 2 500 Kč. V případě průmyslové sériové výroby lze tuto 

částku snížit minimálně na 1/2ceny - záleží na realizované sérii. 
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9 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo navrhnout funkční design outdoorového bezdrátového reproduktoru 

s ohledem na maximální hmotnost do 750 g, doplněním o osvětlení a poslech radiostanic 

(FM). Na základě analýzy současného stavu poznání a vědomostí získaných v průběhu 

studia byly vytyčeny vlastní požadavky pro výsledný design. Záměrem bylo dosáhnout 

příjemného a pevného úchopu, dalších možností přenosu, kvalitní reprodukce zvuku, 

odolnosti, praktičnosti a přívětivého inovativního vzhledu. Všechny tyto atributy se 

podařilo splnit a vznikl tak outdoorový bezdrátový reproduktor s názvem Atrio3D (A3D) 

ve tvaru trianglu. 

Díky zužování od vnějších hran ke středu je možné reproduktor A3D postavit svisle  

i vertikálně ze všech stran, aniž by se poškodil či omezil zvukovou reprodukci. Madla 

propojující reproduktorové části se zužují, jsou mírně prohnutá a jejich průřezy jsou 

hranatého zaobleného tvaru, čímž zajišťují snadný, pohodlný a pevný úchop, což většina 

bezdrátových reproduktorů postrádá.  Zařízení je navíc doplněno o funkci Power Banky  

a lucerny s režimy osvětlení, výstražného světla a stroboskopického reflektoru. 
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11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A 
VELIČIN 

g  gram, jednotka hmotnosti 

FM frekvenční (kmitočtová) modulace, 

mAh miliampérhodina, jednotka pro vyjádření kapacity baterie 

USB Universal Serial Bus 

IP International Protection, stupně krytí 

on/off zapnout/vypnout 

SD Secure Digital 

ʎ  lambda, vlnová délka 

m metr, jednotka délky 

ƒ frekvence,  

Hz Hertz 

I Intenzita 

dB decibel 

m·s-1 metr za sekundu, jednotka rychlosti 

°C stupeň celsia 

Pa Paskal, jednotka tlaku 

N·m-2 newton krát metr na -2, jiné vyjádření jednotky tlaku 

GHz gigahertz 

mW miliwatt 

mm milimetr, dílčí jednotka délky 

W Watt 

Li-ion Lithium-iontový 

Li-pol Lithium-polymerový 

Konektor PS/2 ConectorPersonal Systém/2, zavedeno spol. IBM (myš a 

klávesnice) 

MP3 MultiPlayer 3 

MMC  Multi Media Card 
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AUX auxiliarycable/connector, pomocný-přídavný kabel/konektor 

DAB Digital Audio Broadcasting 

MPEG-4 Moving Picture Experts Group  metoda komprese video v. 4 

kHz kilohertz 

UV ultra violet, ultrafialové 

LED LightEmittingDiode, světlo vyzařující dioda 

ABS acrylonitrile butadiene styrene, akrylonitrilbutadienstyren 

ρ hustota 

V objem 

M hmotnost 
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Tab.: Analýza současných výrobků 

název produktu Sencor SSS 1100 
Hercules WAE 

Outdoor 04PlusFM Sony SRS-XB22 Trust UrbanAmbus 

rozměry (mm) 173 x 73 x 49 61 x 151 x 61 201 x 72 x 68 65 x 65 x 200 

hmotnost (g) 430 280 540 429 

bluetooth 4.1 3.0 4.2 4.0 

stereo ano ano ano ano 

reproduktory 
2+pasivní basový 

zářič 
2+pasivní basový 

zářič 2 x 1,65" +1 

2 kuželové se 
slídovou celulární 

membránou 

výkon (W) 10 10 10 12 

v provozu (h) 13 10-12 10-12 15 

slot pro 
paměťovou 
kartu ne ne ne ne 

USB vstup ano (micro) ano (micro) ano (micro) ano (micro) 

Aux-in vstup 
(3,5mm Jack) ano ano ano ano 

AM/FM rádio ne FM ne ne 

Ovládací panel stiskací tlačítka stiskací tlačítka stiskací tlačítka stiskací tlačítka 

Baterie (mAh) 2000 1500 integrovaná 1500 

Frekvenční 
rozsah (Hz) 150- 18 000 130 - 20 000 20 - 20 000 1000 - 20 000 

Napájení Micro USB kabel Micro USB kabel Micro USB kabel Micro USB kabel 

IP krytí IP X5 IP 67 IP 67 IP X5 

zabudované 
osvětlení ne ne 

proužkové LED 
světlo ne 

Upevnění, 
držák 

poutko, závit k 
našroubování 

(1/4") 

přídatný 
našroubovávací 

držák ne Karabina 

Další funkce hands free hands free 

hands free, NFC, 
MP3, partychain, 

extrabass hands free, NFC 

Výrobce (země) Japonsko Francie Japonsko Nizozemsko 

 [7] [4] [5] [1] 
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Tab.: Analýza současných výrobků 

název produktu LamaxStorm 1 ION PATIO MATE JBL Charge 3 
CellularLine-

Thunder 

rozměry (mm) 204 x 64 x 80 200 x 200 x 40 213 x 87 x 88,5 235 x 95 x 95 

hmotnost (g) 800 500 800 548 

bluetooth 5.0 ano 4.1 4.2 

stereo ano ano ano ano 

reproduktory 2 × 20 W, Ø 53 mm, 2 2 x 50 mm 2 + 2 zářiče 

výkon (W) 40 12 20 10 

v provozu (h) 14 48 20 10 

slot pro 
paměťovou kartu Micro SD ne ne ne 

USB vstup ano ne ano ano 

Aux-in vstup 
(3,5mm Jack) ano ano ano ano 

AM/FM rádio ne ne ne ne 

Ovládací panel stiskací tlačítka stiskací tlačítka stiskací tlačítka stiskací tlačítka 

Baterie (mAh) 6600 Li-Ion (48 h) 

(Li-ion 
polymerová) 

6000 Li-Ion (10 h) 

Frekvenční 
rozsah (Hz) 80 - 18 000 120 - 18 000 65 - 20 000 20 - 20 000 

Napájení USB-C kabel ze sítě/baterie Micro USB kabel Micro USB kabel 

IP krytí IP 67 IP X4 IP X7 IP X7 

zabudované 
osvětlení ne 

8 LED světel (2 
intenzity) ne ne 

Upevnění, držák očko 
popruh, uchycení 
na tyč slunečníku ne otvor 

Další funkce 

hands free, NFC, 
TWS, M.A., 
HallSound nic 

power bank, 
hands free 

MP3, Extra Bass, 
hands free 

Výrobce (země) Česko 
Cumberland, 

Amerika USA, Northridge Itálie 

 [8] [3] [9] [10] 
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