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Výstupní zařízení 

- Zařízení, které nějakým způsobem zobrazuje výstup z počítače 

 

Reproduktory a sluchátka:  

- Zařízení, která mění elektrický signál přicházející vodičem na signál akustický 

(zvuk) 

- Reproduktorů (resp. reproduktorových soustav) je velké množství (pro běžné ozvučení 

počítače, pro poslech hudby, filmů, pro profesionální použití jako je koncert, diskotéka 

ad.) 

- Můžeme je dělit podle počtu použitých pásem (reproduktorové soustavy):  

 

1) Stereofonní reprosoustavy (2+0, 2+1): 
- Složeny ze dvou reprobeden (2+0), někdy obsahují ještě 

subwoofer (basový reproduktor) (2+1) 

- Stereofonní reprobedny jsou schopny přehrát dva nezávislé 

zvukové kanály → vytváří dojem prostorového zvuku, protože 

stopy z levé a pravé strany nejsou stejné 

 

 

2) Vícekanálové reprosoustavy (4+1, 5+1, 7+1, 9+1): 
- Mají více reprobeden a subwoofer 

- Tyto reprosoustavy jsou také označovány jako „domácí 

kino“ 

- Bývají označovány 4+1, 5+1, 7+1, 9+1 atd., tato čísla 

označují počet reproduktorů v sestavě plus subwoofer 

- Reproduktory se rozestavují okolo místa poslechu a tím 

vytvářejí prostorový zvuk 

- Aby tyto reprosoustavy byly využity, je potřeba, aby i 

příslušná zvuková nahrávka (případně film apod.) měla 

zvuk nahraný ve více kanálech, pro každý reproduktor 

zvlášť 

 
Sluchátka:  

- Pár speciálních malých reproduktorů, které se umisťují přímo na hlavu nebo do uší 

posluchače 

- Některá sluchátka v sobě mají integrovaný mikrofon či jiné zařízení 

- Podle konstrukce je sluchátka možné rozdělit na uzavřená, polootevřená a otevřená 

- Při poslechu stereofonní nahrávky je prostorový vjem ve sluchátkách jiný než při 

poslechu přes reproduktorové soustavy 

 

 

 

 

Stereofonní reproduktory (2+0) 

Vícekanálová reprosoustava 5+1 
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