
Egyik este haverokkal találkoztam egy alkohol 
tartalmú szeszes italokat felszolgáló létesítmény-
ben. Innen hazaérve még aznap este vásároltam 
meg ezt a fülhallgatót, amire utána már nem em-
lékeztem. Így nagyon meglepődtem, mikor a postás 
csomagot hozott. Első ránézésre egy egész jó kis 
mikrofonos fülesnek tűnik!

//  NewPlayer

SADES
SA-901
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Gyártó: Sades

Modell: SA-901

Weboldal: 
sades.cc sades.cn 
sades.us

Kábel hossz: 2.2m

Frekvencia: 
20-20000Hz

Érzékenyésg: 110 dB

Ellenálás: 32 Ohm

Mikrofon érzékenyé-
ség: 54 dB

Csatlakozó: USB

Extra: 7.1-es effekt
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Folytatás a következő oldalon!

A gyenge pillanatomban vásárolt 
fejhallgató átvételekor így azt sem 
tudtam, hogy igazából mi is az. Utána 
kellet járnom, hogy én ilyet mikor és 
mennyiért vettem, aztán megnyu-
godtam, hogy rendben, annyira sokat 
nem költöttem rá (az Ozone Onda 
3HX, amit használok, kb 2-szer annyi-
ba került).

Már a csomagátvételnél feltünt, 
hogy furcsán benyomódik az egyik 
oldala és az a tipikus műanyagos, 
pattogó hangja van. Reménykedtem 
benne, hogy nem a füles sérült meg 
és szerencsém is volt, ugyanis csak a 
doboz átlátszó műanyag kis ablakát 
engedte el a ragasztás. Ezt egyébként 
néhány (szerintem Technokol) pöttyel 
erősítették fel a tervezők, így nem is 
csodálkozom, hogy nem volt hosszú 
életű! Amúgy maga a doboz egész 
jól néz ki, jól látható benne a füles, a 
csatlakozója és a távirányítója is. Ezt 
a ragasztós dolgot leszámítva nem 
igazán lehet rá panaszom. Az viszont 
nagy meglepetés volt, hogy a doboz 
hátulján 6 féle nyelven szerepel a ter-
mékinformáció.

A másik meglepetés, amihez kínai 
termékek kapcsán nem nagyon va-
gyok hozzászokva, hogy adtak hozzá 
egy driver cd-t és egy leírást is. A leírás 
csak kínaiul olvasható, így a meglepő-
désem gyorsan alább hagyott, viszont 
a driver cd kellett, ugyanis anélkül a 
fülhallgatót eléggé kellemetlen, vagy 
inkább lehetetlen beállítani.

Mielőtt rátérnénk a fülesre, néz-
zük meg a céget. Mivel a Sades név 
nekem teljesen ismeretlen volt, így 
utána néztem egy kicsit. Az oldalukat 
meglátogatva jött az első ledöbbe-
nés, ugyanis a sades.cc-n csak egy 
landing page fogadott, hogy az sa-xxx 
jelzésű termékeiket csak Kínában for-
galmazzák és arra semmilyen külföldi 
támogatásuk nincsen! Hát akkor ezek 
szerint az én SA-901-esem nem léte-
zik, csak Kínában. A sades.us oldalt 
felkeresve pedig jött a másik megle-
petés, ugyanis ott meg csak 2 féle fü-
lest árulnak, amik így ránézésre kicsit 
jobb minőségűek, mint az enyém. Van 
még egy harmadik oldaluk is a sades.
cn, ami egy flash alapú, csak kínaiul 
beszélő egy lapos weboldal. Itt már 
megtaláltam az én fülesemet és még 
jó pár másikat is! Azt hogy miért van 
nekik ennyiféle oldaluk, nem tudom, 
de jó látni, hogy nem csak Ázsiában, 

hanem a világ többi részén is próbál-
nak kicsit jobb cuccokat eladni. Ami 
viszont meglepetés volt nekem, hogy 
csak fülest árulnak. Még egy egyszerű 
egerük sincsen. Úgy látszik nem min-
den gaming gear cég árul mindenfé-
lét, vagy a Sades még nem alakította 
ki a saját portfólióját!

Az anyagfelhasználást tekintve ve-
gyes érzelmeim vannak. Szép a füles 
dizájnja, jól néz ki. Ez a fekete-piros 
keverék nekem különösen bejön! Ám 
maga a műanyag felület tapintása, va-
lahogy annyira rossz érzést kelt. Nem 
tudom megmagyarázni, de olyan az 
ember érzése, mintha egy gagyi vala-
mit fogna a kezében. Pedig próbáltam 
eltörni, ütögetni, meg mindenféle 
dolgot csinálni, de még csak meg sem 
karcolódott. Szerintem ez a fényes ré-
teg az, ami ezt a rossz érzést kelti az 
emberben!

Csomagolás

Sades

Maga a füles
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Nagyon tetszik, hogy a mikrofont 
elrejtik magában a hangszóróban, és 
hogy a szivacs választásuk is egészen 
jól sikerült! Prémium minőségre utal 
a vastag usb csatlakozó és a szövettel 
védett kábel is, ami így törés ellen 
elég jól védve van. A kábel közepén 
található távirányító is egészen kézre 
áll, egyértelmű, hogy mit kell nyomni 
és egyáltalán nem zavaró vagy nehéz, 
így játék közben sincs útban.

Amivel viszont nem számoltam 
és a készítők is valószínűleg a kínai 
emberekre méreteztek mindent: a 

fülhallgató kicsi! Már maguk a hang-
szórók is ránézésre eléggé picikék, 

így a fülem nem is fér beléjük 
rendesen, a szi-

vacs lenyomja 
a fülcimpá-

mat, ami 

eléggé kellemetlen. Ha sikerül is vala-
hogy bejátszanom a kilógó fül része-
ket, akkor pedig azért kényelmetlen, 
mert visszahajlik a fülem. Ezenkívül 
még a maximális méretre kihúzva is 
éppenhogy rámegy a nagy fejemre! 
A kemény műanyag ami eddig jónak 
bizonyult, most lesz igazán rossz, 
mert nincs annyi mozgástere, hogy 
valamennyire idomuljon az ember 
fejéhez, így azt egy kis idő után már 
eléggé nyomja.

Na erre megint csak nem lehet 
egy rossz szavam sem, ugyanis a hoz-
zá adott program segítségével olyan 
szinten be lehet állítani, hogy az vala-
mi hihetetlen! Hány csatornás legyen, 
milyen szobában vagyunk, mennyire 
legyen hangos, sőt még egy hangszín-
szabályzó is van itt. Minden beállítás 
pedig azonnal, valós időben történik, 
így zene hallgatás közben csak egy 
gombot átállítva máris teljesen más 
élményt nyújt, mint eddig! Még a mik-
rofonja is egészen használható, csak 
kár, hogy fix.

Hangminőség

Hivatalosan csak pc-hez ajánlják, 
sőt csak Windowsra, de szeirntem Ma-
cen és Linuxon is simán elmenne. Ezt 
arra alapozom, hogy több Androidos 
eszközre is rákötöttem és hiba nélkül 
működik, sőt a távirányítóval még 
hangerőt is lehet szabályozni!
Sajnos PS3-on nem működik, viszont 
PS4-en már van esélye, ám ezt nem 
tudom megerősíteni.

Hogy összességében megérte-e a 
füles az árát? Azt kell mondjam, hogy 
nekem nem, ugyanis nyomja a fejem! 
Ha egy kisgyereknek vagy egy nőnek 
lesz, akinek kisebb a fej mérete, ak-
kor nekik lehet, hogy megéri. Anyag 
használata jó, hang minősége telje-
sen egyedileg állítható, szóval akinek 
rámegy a fejére, annak szerintem 
megéri!

Kompatibilitás

Összegzés
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