
Słuchawki Bose QuietComfort® 25 Acoustic Noise Cancelling® (Samsung, Android) 

Aktywne nauszne słuchawki QuietComfort® od Bose to produkt dla wszystkich, którzy uważają, że nie 
trzeba słuchać muzyki na maksymalnej głośności, by odciąć się od szumów otoczenia. QC25 
stworzone wcześniej pod urządzenia marki Apple, teraz dostępne są dla posiadaczy telefonów marki 
Samsung lub innych smartfonów z systemem Android.  

Nienarzucający się design  

Bose QuietComfort® 25 Acoustic Noise Cancelling® to pełne słuchawki z dużymi nausznikami, ale 
jednak w ich designie zachowana została lekkość. Ma na nią wpływ nie tylko linia zwężającego się ku 
górze pałąka, ale także doskonale skrojone nauszniki, które okalają ucho dokładnie. Zauważalnie 
jednak nauszniki są pozbawione ciężkości charakterystycznej dla większości słuchawek casualowych. 
Wyściółka nauszników jest odporna na ścieranie i wyjątkowo miękka. Zastosowany tu materiał 
wyklucza pocenie się ucha i szkodliwe zmiany w waszej fryzurze.  

Słuchawki, które lubią hałas 

Producent QC25 firma Bose nie ukrywa, że jego słuchawki nie będą konkurować z tymi, które 
świetnie sprawdzają się w studiach nagrań czy podczas treningów w cichej siłowni. QC25 to sprzęt dla 
wszystkich, którzy zmuszeni są funkcjonować w bardzo głośnym otoczeniu. Zaś odcinając się od 
niego, nie chcą regulować skali głośności tak, by obciążać swój słuch. W tych słuchawkach za sprawą 
technologii Bose® Active EQ i TriPort następuje idealne odseparowanie dźwięków z otoczenia od 
tego, co dzieje się wewnątrz nausznika. Nie trzeba zatem wciąż zwiększać głośności, by wyeliminować 
szum z zewnątrz. Słuchawki QuietComfort® 25 Acoustic Noise Cancelling® są przede wszystkim 
świetnym izolatorem, w którym słuchanie muzyki może odbywać się na naprawdę niewysokiej 
głośności.  

System separowania ścieżki wewnątrz słuchawek od tego, co dzieje się na zewnątrz jest dość 
skomplikowany. Warto jednak wiedzieć, że poza tłumieniem dźwięków z otoczenia QC25 potrafią 
skutecznie wycinać te częstotliwości, które najczęściej wchodzą w pole słyszenia osoby w 
słuchawkach. Takich częstotliwości nie jest wiele, ale jeśli natkniemy się na nie w zwykłych 
słuchawkach, będziemy regulować dźwięk z miernym skutkiem dla naszego ucha. Tu jest inaczej, bo 
nawet przy średniej głośności, redukcja szumów z zewnątrz jest skuteczna. A wszystko to bez szkody 
dla ucha, które jest okalane miękką wyściółką z alcantary – materiału stosowanego do tapicerek na 
jachtach i w samolotach. Taki komfort sprawia, że słuchawki można mieć na uszach naprawdę cały 
dzień.  

Szczegóły techniczne  

Dźwięki w Bose QuietComfort® 25 Acoustic Noise Cancelling® są łagodne i czyste. Nawet w ścieżkach 
o stosunkowo dużej dynamice niesłyszalne są zniekształcenia. Mimo iż bas jest w tych słuchawkach 
łatwo wyczuwalny, „nie zabrudza” pozostałych dźwięków linii.  

W kablu słuchawek zainstalowany został zarówno pilot jak i mikrofon, dzięki którym można sterować 
odtwarzaniem oraz rozmowami telefonicznymi. Słuchawki są przewodowe i obsługiwane złączem 
minijack 3,5 mm, a długość ich kabla to 1,4 m.  

Zasilanie  

Zielona dioda na nauszniku informuje nas o tym, że słuchawki są w użyciu. Co istotne w przypadku 
długiego użycia, w przypadku rozładowania baterii umieszczonej w jednym z nauszników, słuchawki 
działają dalej jeszcze przez jakiś czas, tylko zostają pozbawione redukcja szumów wewnątrz.  



 

 


