
Podsumowanie 
wyników testu

ROC SpORt
BlaCk platinum  
Cena: 1500 zł

ROC SpORt 
FReedOm 
Cena: 1250 zł

ROC SpORt 
SupeRSlim 
Cena: 850 zł

Jak dobrze brzmią słuchawki? 68% Jeszcze dobrze, ciche basy 4,47 Mocne basy i tony wysokie 4,15 Tylko przeciętnie 3,84
Test słuchania 50% smukły, trochę jasny dźwięk 4,70 mocny dźwięk, głosy ciche 4,40 mrukliwy dźwięk, basy za mocne 3,90
Wierność dźwięku (odchyłki charakterystyki częstotliwościowej) 12% niska (50%) 3,00 bardzo niska (43%) 2,30 niska (54%) 3,35
Maksymalna głośność bez zniekształceń / głośność przy napięciu 
wejściowym 150 mV / napięcie wejściowe potrzebne do 90 dB (A) 
/ współczynnik odkształcenia 90 dB (A) 

6% głośniej niż 105 dB / 92 dB / 115 mV / 
0,044%

5,51 głośniej niż 105 dB / 96 dB / 78 mV / 
0,036%

5,76 głośniej niż 105 dB / 84 dB / 301 mV / 
0,295%

4,28

Jak dobrze słuchawki współpracują ze smartfonem? 10% Z funkcją headsetu 4,20 Z funkcją headsetu 5,82 Z funkcją headsetu 4,80
Regulacja głośności / mikrofon z przyciskiem przyjęcia połączenia 7% nie / tak 4,00 tak / tak 6,00 tak / tak 6,00
Wartość przyłączeniowa (impedancja) / głośność słuchawek  
na przeciętnym wyjściu

3% 22 omy / normalna 4,68 39 omów / głośne 5,40 285 omów / ciche 2,00

Jak dobrze słuchawki nadają się do zastosowań mobilnych? 10% Trochę ciężkie, składane 4,52 Kompaktowe i składane 5,38 Bardzo małe i lekkie 5,97
Waga / pozycja słuchawek w stosunku do ucha i rodzaj 3% 335 gramów / pałąkowe 3,04 219 gramów / pałąkowe 4,90 20 gramów / douszne (uszczelniające) 6,00
Wielkość / możliwość składania duże / tak 4,00 średnie / tak 5,00 małe / – 6,00
Długość przewodu / przedłużacz w komplecie / średnica wtyki 3% 200 cm / brak / 3,5 mm 5,00 słuchawki radiowe (kabel opcjonalnie) 6,00 słuchawki radiowe 6,00
Obciążenie hałasem w odległości 1 metra przy 80 dB (A) / 90 dB (A) 
głośności słuchania

4% bardzo cicho (0,20 sona) /  
trochę głośno (0,66 sona)

5,26 bardzo cicho (0,18 sona) /  
trochę głośno (0,71 sona)

5,28 bardzo cicho (0,08 sona) /  
bardzo głośno (0,08 sona)

5,92

Jak wygodne są słuchawki? 10% Dobre poduszki, ciężkie 3,60 Uciskają uszy 3,08 Dobrze pasują 5,03
Komfort noszenia / przydatność podczas uprawiania sportu 8% trochę niewygodne / trochę ograniczona 4,25 niewygodne / trochę ograniczona 3,60 wygodne / wysoka 4,88
Kolejne poduszki w komplecie / wymiana poduszek 2% brak / nieprzewidziana 1,00 brak / nieprzewidziana 1,00 są, trzy rozmiary / łatwa 5,65
Jakie akcesoria są w komplecie? 2% Wszystkie ważne 6,00 Trochę mało 3,50 Trochę mało 3,50
Adapter w komplecie 1% wtyczka mała na dużą (3,5 na 6,3 mm) 6,00 brak 1,00 brak 1,00
Torba w komplecie 1% worek nylonowy 6,00 worek nylonowy 6,00 worek nylonowy 6,00
Inne akcesoria kabel bez mikrofonu kabel USB do ładowania kabel USB do ładowania

 Jakość 100% dobra 4,39 dobra 4,32 dobra 4,26
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