Análise: auscultadores Xiaomi Relaxed Version
Date : 9 de Novembro de 2017
A evolução nos auscultadores está relativamente estagnada. Na baixa gama as marcas
apostam em melhorar o conforto e impressionar com o seu design, mas a qualidade de som
está sempre condicionada por materiais e processos de fabrico que fazem subir o preço a
pique.
A Xiaomi, como não podia deixar de ser, tem também a sua posição no mercado de
auscultadores. Na área dos headphones tem apenas dois produtos atualmente no mercado,
com os Xiaomi Relaxed Version na gama baixa, que cumprem muito bem o prometido nessa
gama de preços. Conheça-os em pormenor.

No que diz respeito a auscultadores, é na área dos auriculares in-ear que a Xiaomi tem maior
oferta. De facto, atualmente, é o tipo de auscultadores mais procurado no mercado, por serem
muito práticos de transportar e terem uma boa qualidade de som em geral.
No entanto, há quem não aprecie colocar algo dentro do ouvido e prefira os típicos headphones
que cobrem toda a orelha. É verdade que não são tão cómodos de transportar mas têm várias
vantagens, onde também a higiene é relevante.
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Os headphones Xiaomi Relexed Version pretendem abranger esse público, numa gama abaixo
de 40€, oferecendo uma qualidade e conforto pouco comum nesta gama de preços.
Na caixa

headphones Xiaomi Relaxed Version
bolsa de transporte com inscrições da marca
manual do utilizador

Análise completa em vídeo

Especificações completas
Resposta em frequência: 20 Hz - 40 kHz
Impedância: 32 ohm
Sensibilidade: 107 dB
Tamanho cabo: 1,4 m
Tipo ligação: jack 3,5mm de 4 contactos
Microfone: sim
Peso: 220 g
Cores: branco, verde menta e laranja
Preço: cerca de 38€

Veredicto
Estes headphones Xiaomi Relaxed Version, considerando o preço de menos de 40€, revelaramse uma excelente opção.
Prezam, acima de tudo, o conforto na utilização, oferecendo um design minimalista e uma boa
qualidade de construção.
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Em termos de qualidade sonora, tal como referido no vídeo, senti a falta de maior intensidade
nos graves mas, por responderem bem a partir de 25 Hz, uma pequena correção na
equalização resolve o problema. Por terem microfone e uma ligação jack 3,5 mm de 4
contactos, podem também servir de auriculares, permitindo ainda controlar a reprodução de
música e atender/rejeitar chamadas com a simples utilização de um botão do lado esquerdo.
Os headphones Xiaomi Relexed Version estão disponíveis em branco por cerca de 38€.
O Pplware agradece à Gearbest a cedência dos headphones Xiaomi Relaxed Version para
análise.
Xiaomi Headphones Relaxed Version
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