
Dual CS418

12 990 Kč

Gramofon Dual CS418 patří mezi testovanými 
vzhledově k těm konzervativnějším, kon-

strukcí je obdobou konkurentů. Základna šasi 
je sestavena z MDF desek s povrchovou úpra-
vou černou vinylovou dýhou, ze spodní strany je 
uzavřená plastovým krytem. Součástí základny 
je pevně uchycené sesazené nerozebíratelné lo-
žisko talíře včetně jeho hřídele. Pohonný stejno-
směrný motorek je tentokrát upevněný v levém 
předním rohu základny a pro zajištění největší-
ho odstupu a docílení co nejmenšího rušení je 
vzdálený od signálové části. Elektroniku, v tom-

to případě regulaci a přepínání otáček talíře či 
korekční RIAA předzesilovač, saturuje externí 
napájecí zdroj. Gramofon CS418 je třírychlostní, 
včetně otáček 78 ot./min., a po výměně přenos-
ky proto zvládne přehrávat staré šelakové desky. 
Knoflík přepínače otáček, spojený s vypínačem 
napájení elektroniky, je v pravém předním rohu 
s bezpečným odstupem od přenosky. Zapínání 
elektroniky není v reprodukci zaznamenatelné. 
Otvory v panýlku v polohách knoflíku pro jednot-
livé otáčky jsou přístupem k potenciometrovým 
trimrům, jimiž je lze přesně nastavit, a to do-

konce během reprodukce. Výrobcem nastavené 
skutečné otáčky měly hodnotu 33,42 ot./min., 
to je odchylka +0,45 %. Šasi je usazeno na čty-
řech elastomerových odpružených neseřiditel-
ných nohách, talíř je přesně obrobený odlitek 
z hliníkové slitiny, povrchově upravený matným 
stříbrným nástřikem. Přenoskové rameno tvoří 
samostatný konstrukční celek, ve kterém je 
i viskózně tlumený zvedáček. Nosník ramena 
je vyrobený z rovné hliníkové trubky zakonče-
né nenormalizovanou skořepinou. Nastavení 
svislé síly na hrot se provádí přesným kalibro-
vaným protizávažím, hodnota nastavených 2 g 
je ve skutečnosti 1,97 g (tedy velmi přesná). 
Ložiska závěsu ramena jsou kuličková a odol-
ná i proti méně šetrnému zacházení. Vertikální 
subakustická rezonance rameno/přenoska je 
10 Hz a je mírně zatlumená. Hluk pohonu není 
pozorovatelný.

H O D N O C E N Í
X  třírychlostní gramofon; snadné přesné 

nastavení otáček

Z  snad konzervativnější design, může to být ale 
pro někoho také přednost

N E T O P Ý Ř Í  U C H O
Slyším pevné, přesné basy, spektrálně vyváženou 
reprodukce s přehlednějšími detaily. Gramofon je 
citlivější na přenos hluku z podložky.

vynikající

inzerce
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P A R A M E T R Y
typ  uzavřené, pasivní satelity   

aktivní subwoofer
kmitočtový rozsah 30–23 000 Hz (pásmo neuvádí)
výstupní výkon  2× 300 W (satelity)   

450 W (subwoofer)
celk. harm. zkreslení neuvádí
odstup signál/šum neuvádí
max. akustický tlak 115 dB
podporované formáty  AAC, AIFF, ALAC, DSD, FLAC, MP3,  

Ogg Vorbis, WMA (Lossless), WAV
přípojky  vstupy: linkový, digitální optický,  

micro USB, LAN   
bezdrátová rozhraní: wifi, Bluetooth

příkon/Standby 1400 W/1,9 W
rozměry (š × v × h)  8 × 10 × 8 cm (satelity)  

24 × 27 × 22 cm (subwoofer)
hmotnost 0,6 kg/ks (satelity), 6 kg (subwoofer)
web  audiocenter.cz; cabasse.com

H O D N O C E N Í
X  kompaktní tuhé ozvučnice subwooferu a zvláště 

satelitu; značná výkonová rezerva; automatická 
kalibrace; komfortní ovládání

Z  některé přípojky se neobejdou bez redukcí; 
absence dekodéru MQA

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení
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P A R A M E T R Y
otáčky 33 1/3, 45 a 78 ot./min.
pohon řemínek, stejnosměrný motorek 

s optickým snímačem
kolísání otáček <±0,08 %
rameno efektivní délka 221,5 mm
přenoska Ortofon 2M Red
rozměry (š × v × h) 43,5 × 14,5 × 36,7 cm 
hmotnost 6,2 kg
web horizontrading.cz

H O D N O C E N Í
X  vynikající reprodukce; spolehlivě fungující 

automat s dobře vyváženými vlastnostmi 
pohonu, ramene, přenosky a předzesilovače

Z  mechanika je nepatrně slyšet

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení

„jednodušší šicí stroj“, základní automatizač-
ní ozubené kolo, které postrádá několik zubů 
a v klidovém nebo reprodukčním režimu je 
mimo záběr, automatika je ve Standby módu. 
Po zvolení funkce Start tlačítkem se spustí po-
honný motorek a elektromagnet postrčí kolo do 
záběru. Vačka zvedne rameno a přesune nad 
zaváděcí drážku desky (je stále možná volba 
LP nebo SP) a spustí přenosku na desku. To 
všechno je vlastně jedna otáčka automatizač-
ního kola, které se tak dostane mimo záběr 
(chybějící zuby) a gramofon hraje jako klasický 
„gumičkofon“. Při dojetí přenosky do výběhové 
drážky se automatizační kolo přistrčí do zábě-
ru, zvedne rameno, uklidí ho na stojánek a gra-
mofon se vypne! A pomůže tak třeba prodloužit 
hifistický život s černými deskami i těm s tře-
soucíma se rukama. Co si budeme vyprávět 
– rituál, nerituál, je to pohodlné. Když si tlačítek 
Start/Stop nebudete všímat, CS429 je vlastně 
manuální gramofon: zvednete rameno ze sto-
jánku, talíř se roztočí a máte zpátky rituál! 

Přenoska dle přání
Zbytek gramofonu je klasika, robustní základna 
je z MDF desek potažených mikrodýhou, kon-
takt s podložkou eliminují elastomerové nohy. 
Ložisko talíře i uchycení motorku jsou od zá-
kladny decentně mechanicky odizolovány. Talíř 
je přesný výrobek z hliníkové slitiny a ve spojení 
se silnou gumovou podložkou má dostatečnou 
setrvačnost. Gramofon standardně doplňuje 
plexi kryt. Přenoskové rameno tvoří samostatný 

mechanický celek. Nosník ramene je z hliníko-
vé trubky, zakončené odnímatelnou skořepinou 
– je zalomená, není kompatibilní s klasickými 
DJ skořepinami a svislá síla na hrot se nasta-
vuje kalibrovaným závažím. Uložení ramena 
je v odolných kuličkových ložiskách. Protože 
je gramofon třírychlostní, lze vyměnit skořepinu 
s přenoskou se standardním hrotem. Viskózně 
tlumený zvedáček, nastavování antiskatingu 
a přepínač průměru zaváděcí drážky jsou sou-
částí základny ramena, která je plastová. V této 
cenové kategorii je už dobrým zvykem osazovat 
rameno přenoskami z odpovídající kvalitativní 
kategorie, u CS429 výrobce vsadil na Ortofon 
2M Red (může být i varianta s 2M Blue). Dal-
ší dobrou zvyklostí je instalace vypínatelného 
phono předzesilovače, pokud chce někdo expe-
rimentovat s přenoskami nebo předzesilovači, 
zvolí jistě jinou kategorii gramofonů. Kontrolně 
jsem změřil skutečné otáčky: 33,45 ot./min., 
tj. odchylka +0,36 %, subakustická rezonan-
ce rameno/přenoska je nepříliš zatlumená: 
vertikálně 8 Hz, v horizontální rovině 9 Hz. 
Po zařazení do reprodukčního řetězce předze-
silovač Accuphase C-265, výkonový zesilovač 
Accuphase P-450 a reproduktorové soustavy 
KEF R7 je reprodukce spektrálně vyrovnaná 
s přesvědčivými pevnými basy a stabilní loka-
lizací. Pohon je relativně odolný proti vnějším 
otřesům. Musíte si uvědomit, že se jedná o au-
tomat a aktivita mechaniky vydává slabý hluk, 
avšak v reprodukci slyšet není!   

Miroslav Láb 

Digital v levém dolním rohu, s nímž sousedí tři 
kontrolky, modrá a dvě oranžové (signalizují 
aktivaci sekce digitálních vstupů, respekti-
ve aktivaci konkrétního vstupu a vzorkovací 
frekvenci signálu 96 kHz a vyšší. Vůči cenově 
srovnatelné konkurenci už nelze přehlédnout, 
že symetrické vstupy konektivita postrádá, 
komu to však vadí příliš, může si připlatit 20 
tisíc Kč za CSA100. Knoflík Volume na hřídeli 
nízkošumového japonského potenciometru 
ALPS Blue Velvet, který doplňuje servo dál-
kového ovládání, reguluje úroveň hlasitosti. 
Zbývající ovládací prvek představuje malé, 
červeně eloxované tlačítko Stby, které (de)ak-
tivuje pohotovostní režim zesilovače Standby. 
Provozní stavy zobrazuje uprostřed panelu 
sedm indikačních LED diod uspořádaných 
na kružnici kolem centrálního „okénka“, pod 
kterým je umístěno infračervené čidlo dál-
kového ovládání. Jedinou čelní přípojkou je 
zdířka sluchátkového výstupu pro 6,35mm 
jack. Na zadním panelu převažují pozlacené 
zdířky pro konektory cinch, jež vedle zmíně-
ných vstupů patří dvěma výstupům, fixnímu 
linkovému a variabilnímu z předzesilovače 
(vstup Phono sousedí s masivní šroubovací 
svorkou pro uzemnění gramofonu). Záložních 
přípojek modulu Bluetooth si většinou nemu-
síme všímat. V digitální sekci registrujeme 
také dvě přípojky optovstupů pro konektory 
Toslink a výjimečně poniklovaný port USB-B. 

Dva páry pozlacených výstupních terminálů 
akceptují reproduktorové kabely zakončené 
holými vodiči větších průřezů i banánky. Zbý-
vá zmínit už pouze kolébkový síťový vypínač 
a třípólovou zásuvku pro napájecí kabel. V pří-
slušenství samozřejmě nechybí ani dálkový 
ovladač v hliníkovém těle.

Pavel Víšek

Na čem se testovalo

Zesilovač doplnily soustavy Sonus faber Sonetto III, univer-
zální BD přehrávač Cambridge Audio CXU a gramofon Pro-
-Ject X1 s přenoskou Pick-it S2 MM. O propojení se posta-
raly signálové kabely XSymphony Pure Silver Fantasy 
a Pro-Ject Connect-it E, reproduktorové XSymphony Omega 
Hybrid. Jako testovací jsem vybral skladby z SACD Jeff 
Beck: Blow by Blow (Analogue Productions, reed. 2016), 
Chick Corea: Rendezvous in New York (Stretch Records, 
2003), Peter Gabriel: Up (Virgin, 2003), Magdalena Kože-
ná: Il giardino dei sospiri / Collegium 1704, dir. Václav 
Luks (Pentatone, 2019), CD Jack DeJohnette, Larry Grena-
dier, John Medeski, John Scofield: Hudson (Motéma, 
2017), My Bloody Valentine: Loveless (Domino, reed. 
2021), LP Einstürzende Neubauten: Ende Neu (Mute, 
1996) a Jan P. Muchow: The Antagonist (Supraphon, 2017).

Netopýří ucho

Přirozený, výtečně kontrolovaný zvuk má oporu v jistých, 
přesně artikulovaných basech. Střední pásmo je čitelné 
do nejmenších detailů, výšky čisté, transparentní. Zesi-
lovač živě reaguje na sebemenší změnu dynamiky, kte-
rou umí jemně odstínit. Schopnost zpracovat transienty 
je mimořádná. Pochválit je třeba jak širokou hudební 
scénu, jež nabízí potřebnou hloubku i přehlednou lokali-
zaci, tak autoritu, kterou neztrácí ani při reprodukci 
hodně členitých nahrávek. Kultivovaný projev vyhovuje 
žánrům s převahou akustických hudebních nástrojů, ale 
v rocku dokáže rázem zdrsnět. Diskofilové pak určitě 
ocení povedený phono předzesilovač, který čistě zvlád-
ne i větší dynamické špičky. Pokud zesilovač nespáruje-
me s příliš „hladovými“ soustavami, výkonová rezerva 
postačí na ozvučení středně velké místnosti. -pv-

Tranzistorový středopolař H O D N O C E N Í
X solidní výkonová rezerva; povedený phono 

předzesilovač; precizní zpracování

Z  chybí symetrické přípojky; jednodušší 
D/A převodník

P A R A M E T R Y
výstupní výkon 2× 70 W (8 Ω)
kmitočtový rozsah 10–200 000 Hz (−3 dB)
celk. harm. zkreslení <0,01 %
odstup signál/šum >90 dB (dle IHF-A)
přípojky: vstupy 3× linkový, Phono (MM), 3× digitální 

(koaxiální, 2× optický), USB-B; 
výstupy linkový, pre-out

příkon/Standby max. 400 W/<0,5 W
rozměry (š × v × h) 43,5 × 13,5 × 37 cm
hmotnost 13 kg
web tykon.cz; copland.dk

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení

H I G H F I D E L I T Y

55 1 / 2 0 2 2 S T E R E O  &  V I D E O 69 11 / 2 0 21 S T E R E O  &  V I D E O

P R O F I L Y

inzerce

57 9 / 2 0 21  S T E R E O  &  V I D E O

P R O F I L Y

73 8 / 2 0 21  S T E R E O  &  V I D E O

P R O F I L Y

C
Tištěný návod netřeba. Stačí v aplikaci 
dostupné pro oba hlavní operační systémy 

spustit výukový program. Příznivci audio esoteriky 
možná ocení program Beosonic, ale k dispozici 
jsou i „přízemnější“ volby režimů. V aplikaci lze 
také nastavit požadovanou úroveň ANC.

P A R A M E T R Y
typ uzavřená s BT a ANC
měnič ø 40 mm
kmitočtový rozsah 20–22 000 Hz
impedance 24 Ω (±15 %)
Bluetooth 5.1 (aptX, AAC, SBC)
akumulátor LiIon 1200 mAh
výdrž baterie až 40 h (bez ANC), 35 h (s ANC)
hmotnost 285 g
web  beostore.cz; bang-olufsen.com

H O D N O C E N Í
X  elegantní a technologicky vyspělý model 

za relativně zaplatitelnou cenu

Z  méně přesné „mechanické“ ovládání na pravé 
mušli

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení

inzerce

Microsoft Swift Pair, Google Fast Pair a Made 
for iPhone. Leckdo ocení, že se lze paralelně 
připojit ke dvěma zařízením současně. Obsluha 
je snadná, intuitivní, a pokud by snad někdo 
tápal, v aplikaci nalezne stručný a přehledný 
návod „kudy kam“. 

Základní povely (Play/Pause, ±Volume, 
skok vpřed/vzad) lze provádět obligátní sérií 
tahů a poklepů na vnější plochu pravé mušle. 
Dlužno podotknout, že tato činnost není úplně 
jednoduchá a chce to trochu cviku (nebo jsme 
holt méně šikovní). 

Radost poslouchat
Zvukový obraz je znamenitý. Obligátní testo-
vací skladby (Jana Kratochvílová: V stínu kap-
radiny, Leonard Cohen: You Want It Darker, 
The Bad Plus: Comfortably Numb, Pink Floyd: 
A Pillow of Winds, David Bowie: Space Oddi-
ty) stvrzují jasný rezultát: basy jsou plné, ale 
nemají tendenci utlačovat ostatní pásma, do 
středů a výšek se nevkrádají cizorodé valéry 
a vítanou přidanou hodnotou jsou plasticky 
zachycené nuance. Ani na delikátní detaily bo-
haté skladby (Space Oddity, V stínu kapradiny) 
nekráčejí hudebně o žebrácké holi a sluchát-
ka můžeme doporučit také náročnějším po-
sluchačům „nepopulární“, ba dokonce i vážné 
hudby. V rámci testování jsme sluchátka pro-
pojili přes USB DAC Zorloo Ztella i s iPhonem 
11. Po aktualizaci iOS 14.6 totiž předplatitelé 
služby Apple Music dostali „na hraní“ vylep-

šený hudební přehrávač s bezztrátovým kódo-
váním, který mj. nabízí variantu Lossless (24 
bitů/48 kHz) a Hi-Res Lossless (24 bitů/192 
kHz). Výsledek je opravdu nepřeslechnutelný 
a na rozdíl od abonentů applovského hudební-
ho katalogu nejspíš nepotěšil majitele serverů 
Spotify, ba ani Tidal i s jeho prémiovou platfor-
mou. Nicméně Beoplay HX žádnými předsudky 
netrpí a vzorně spolupracují i s těmito hudeb-
ními službami.      Václav Pavel

Pro-Ject Primary

6 490 Kč

Gramofon Pro-Ject Primary patří mezi firemní 
startovací modely a principiálně je jedno-

duchost sama. Je to systém „plug and play“, 
a to tak, že důsledně. Gramofon je kompletně 
smontován, má nainstalovanou přenosku, nasta-
venu svislou sílu na hrot nasazený talíř v ložisku 
a schází pouze připojení externího napájecího 
zdroje. Při rozbalení gramofonu postačí odstranit 
odlehčovací karton zasunutý pod talířem, na-
sadit řemínek, plstěnou podložku pod desku, 
připojit signálové kabely, přívod od externího 
zdroje a můžete hrát. O gramofonech nemusíte 
vědět vůbec nic! 

Šasi gramofonu je z plné MDF desky s povr-
chovou úpravou matnou mikro dýhou. V pravém 
zadním rohu pod základovou desku je umístěn 
nízkovoltový synchronní motorek napájený s níz-
kovoltového generátoru, který tvoří s motorkem 
samostatný konstrukční modul. Protože je moto-
rek napájen z generátoru napětí nezávisle na sí-
ťovém kmitočtu, je možné otáčky přesně doladit, 
na druhou stranu přepínání otáček se provádí 
přesouváním řemínku s kruhovým průřezem na 
dvou stupních řemenice motorku (nasazování 
kulatého řemínku není úplně pohodlné). Koléb-
kový vypínač motorku nalezneme na levém boku 
základové desky šasi. Talíř tvoří přesný výrobek 
z lakované MDF desky a 6mm hřídel je s ním 
pevně spojena. Pouzdro ložiska je bronzové a je 

součástí šasi (včetně talíře nainstalovaného i při 
transportu a odlehčeného kartonovou vložkou). 
Podložka desek (mat) je z tenké netkané plsti. 
Šasi konstruktéři usadili na tři odpružené, ne-
seřiditelné nohy. Na zadní hraně šasi jsou třecí 
panty pro nasazení ochranného plexi víka. 

Nosník ramena je vyroben z hliníkové trubky, 
zakončené pevnou plastovou skořepinou. Z hli-
níku jsou rovněž všechny díly ložisek ramena 
i základní sloupek, jehož posouváním lze upravit 
VTA (inbus klíč je v příslušenství). Svislá síla na 
hrot se nastavuje posuvem excentrického závaží, 
zafixovaného inbusovým šroubkem. Protože je 

svislá síla nastavena již z výroby, je to postaču-
jící. Pokud chcete laborovat s přesnějším na-
stavením, je pouze posouvané a nekalibrované 
závaží dost nepohodlné. Integrovanou součástí 
ramene je tlumený zvedáček a stojánek, rameno 
není vybaveno antiskatingem. Přívodní signálový 
kabel je pevný, nízkokapacitní, na první pohled 
docela zajímavý. 

Rameno je z výroby osazeno přenoskou Orto-
fon OM 5E se systémem s pohyblivým magne-
tem a chvějkou s eliptickým hrotem. Cena takto 
nainstalované přenosky je výrazně výhodnější 
než koupená jako finální výrobek, proto je i příz-
nivá cena gramofonu. V příslušenství gramofonu 
nalezneme středovku pro SP desky a jednodu-
chou zajímavou plastikovou vážku kombinova-
nou s protraktorem. Reprodukce z výroby na-
stavenou svislou silou na hrot je velmi dobrá. 

H O D N O C E N Í
X jednoduchá a spolehlivá konstrukce

Z  nemá antiskating; obtížněji se seřizuje svislá 
síla na hrot

N E T O P Ý Ř Í  U C H O
Při detailním zkoumání lze zaznamenat slabé 
pronikání hluku motorku. Vyvážená reprodukce 
s nepatrně menším objemem basů, s přehlednou 
a stabilní lokalizací, bez pozorovatelných chyb.

velmi dobrý
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P R O F I L Y

P A R A M E T R Y
procesor Nvidia Tegra X1+
paměť 3 GB RAM, 16 GB úložiště
operační systém Android 9.0 Pie
přípojky LAN, HDMI 2.0, 2× USB 3.0
rozměry 15,9 × 9,8 × 2,6 cm
hmotnost 250 g
web nvidia.com/cs-cz/shield

H O D N O C E N Í
X  nekompromisní výkon; skvělý dálkový ovladač; 

široké využití jako streaming centrum 
i videoherní terminál; AI upscaling

Z  problematická lokalizace; občasné potíže 
s kompatibilitou; pravidelný poplatek 
za herní služby

velmi dobrý

obsluhavýkon provedení

navíc. Samostatným tématem je pak česká lo
kalizace, která je odfláknutá a nedostatečně 
otestovaná. První špatný překlad vás praští 
do očí hned po spuštění zařízení, kdy je ang
lické tlačítko „Submit“ pro souhlas s licenční
mi ujednáními lokalizováno jako „Předložit“, 
a i dále najdete podobné špeky na každém 
kroku. Hlavní menu (!) konzole obsahuje per
ly jako „Herní knihovnaa“ či „Vybranéa hry“ 
a celkově velmi pozitivní obraz Shieldu to bo
hužel nabourává. Náplastí je skutečnost, že 
české zastoupení Nvidia na dotaz potvrdilo, 
že o problému ví a mělo by jej napravit v ně
kterém z příštích updatů firmwaru.

Naopak pozitivem na závěr je jedna „killer 
feature“, kterou oceníte jak při přehrávání fil
mů, tak při hraní streamovaných her. Shield 
Pro disponuje jedinečnou technologií pro in

teligentní upscaling obrazu na bázi strojové
ho učení (DLSS – Deep Learning Super Sam
pling). V praxi to znamená, že dokáže 1080p 
vstup povýšit na výsledek, který od skutečně 
nativního 4K vlastním okem na běžné obra
zovce poznáte jen stěží. Technologii využijete 
jak při hraní, tak na streamovaný a vlastní 
video obsah, můžete ji však samozřejmě vy
pnout či modifikovat sílu dopočtu. Právě AI 
upscaling je hlavní zbraní firmy Nvidia v boji 
s největším konkurentem v oblasti herního 
streamování, jímž je Google a služba Stadia. 
Zatímco Stadia obraz nativně počítá ve 4K, 
ale pak jej se značnou kompresí posílá konco
vému zákazníkovi, GeForce Now renderuje Full 
HD obraz při zachování větší míry výpočetně 
náročných detailů, a dopočítává jej s pomocí 
AI až na samotném konci řetězce. Dostupná 

porovnání ukazují, že jde o efektivnější pří
stup, který při menším datovém toku dopřeje 
hráči vyšší úroveň detailů. 

Jak tedy zhodnotit Shield TV Pro? Je to malý, 
tichý, designově mimořádně zdařilý všestran
ný pomocník. Jen zkrátka není úplně pro kaž
dého. Je tak důležité se důkladně zamyslet, 
zda jde právě pro vás o vhodné zařízení pro 
domácí AV řetězec i uspokojení občasné touhy 
po (většinou) kvalitním herním zážitku. 

Ondřej Koch

C
Porovnání velikosti s (naprosto skvělým) 
dálkovým ovladačem naznačuje, jak je 

Shield TV Pro malým zařízením.

posluchače je nabídka exkluzivních nahrá
vek, které nikde jinde než právě na Idagio 
nenajdete. Jen zde jsou k poslechu vybrané 
skladby od Vídeňských filharmoniků, nahrávky 
s dirigenty Christianem Thielemannem nebo 
třeba Philippem Jordanem a dalšími. Přestože 
Idagio má papírově menší katalog než Prime
phonic, něco přes dva miliony položek, řadu 
děl najdete ve více verzích právě tady. Co do 
počtu položek jsou více zastoupeni oproti kon
kurenci také někteří konkrétní autoři (zkuste 
například Tomáše Netopila). Idagio boduje 
i v katalogu operních děl. 

Unikátní je Idagio i v nabídce přímých 
audio přenosů a posléze záznamů pravidel
ných exkluzivních koncertů – Global Concert 

Hall. Nabídku bohužel trochu zredukoval ak
tuálně řádící virus, ale program přesto stá
le běží dál a momentálně je jednou z velmi 
mála možností jak vyrazit na špičkově ob
sazený koncert. Vstupenky si buď můžete 
kupovat jednotlivě na každý pořad zvlášť, 
nebo je k dispozici zvýhodněné předplatné 
Premium+ Concerts za 199,99 USD na rok. 
To zahrnuje i poslech skladeb v 16bitovém 
bezztrátovém formátu FLAC. Oproti konku
renci má Idagio levnější předplatné verze 
bez koncertů, s bezztrátovým streamová
ním nazvané Premium+, vyjde na 9,99 USD 
měsíčně.

Zajímavě a jednoduše vyřešené má služba 
vlastní rádio, kdy si na otočném virtuálním 
voliči vyberete pouze aktuální náladu a odpo
vídající hudba ihned začne hrát. Způsob vy
hledávání a třídění je podobný jako u Prime
phonic, nicméně Idagio nabízí k dílům pouze 
minimum textových informací. U vybraných 
alb si však, stejně jako u konkurence, můžete 
prohlédnout kompletní booklet. Naopak na
vrch má v počtu hardwarových platforem, do 
kterých je integrováno. Kromě běžného Chro
mecastu zde najdete i například Bluesound 
a další. Na rozdíl od Primephonic disponuje 
i desktopovou aplikací a aplikací pro CarPlay.

K T E R O U  S I  V Y B R A T

Primephonic je téměř jednoznačným vítězem 
našeho srovnání. Hovoří pro něj nejen bohatější 
katalog nahrávek, ale i doplňkové služby jako je 
výukový program Ludwig nebo doplňkové textové 
informace Maestro. Pro nerozhodné posluchače je 
k dispozici chytré rádio. Primephonic nenabízí verzi 
zdarma. Na druhé straně nikdo jiný na trhu 
nenabízí tolik exkluzivních nahrávek z oblasti vážné 
hudby jako právě Idagio. V normálních dobách 
služba také boduje nabídkou exkluzivních živě 
přenášených koncertů. Umožňuje výběr hudby 
podle posluchačovy aktuální nálady. Výhodou 
Idagio je i verze s reklamami zdarma.

P R I M E P H O N I C 

•14denní zkušební termín, nemá bezplatnou verzi, 
pouze 30s ukázky

•nemá desktopovou aplikaci

•webový přehrávač, aplikace pro iOS (včetně widgetu 
pro iOS 14), Android

•Premium: 9,99 USD/€ měsíčně

•Platinum (24bit FLAC): 14,99 USD/€ měsíčně, 
nebo 149 USD/€ ročně 

•Premium a Platinum: stream přes AirPlay, 
Chromecast, Sonos

•možnost stažení pro off-line poslech

•web: primephonic.com

I D A G I O

•bezplatná verze s reklamami AAC 160–320 kb/s, 
bez možnosti výběru konkrétní skladby z alba 
a streamování přes Chromecast a další

•desktopová aplikace

•webový přehrávač, aplikace pro iOS, Android

•Premium+ (16bit FLAC): 12,99 USD/€ měsíčně – 
dlouhodobá marketingová akce 9,99 USD/€
měsíčně

•Premium+ Concerts: 199,99 USD/€ ročně, 
114,99 USD/€ za půl roku 

•Premium+ a Premium+ Concerts: stream přes 
AirPlay, Chromecast, Sonos, Burmester, Bluesound 
a další platformy; aplikace pro CarPlay

•možnost stažení pro off-line poslech

•web: idagio.com
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Monitor Audio Monitor 300

19 990 Kč

V základní řadě Monitor, kterou britská 
značka aktuálně nabízí stále ještě ve třetí 

technické generaci, představují sloupky Mo
nitor 300 vyšší z dvojice dvouapůlpásmových 
modelů. Vinylovou fólii na větší části kabinetů 
lze vybírat ze tří provedení: v imitaci ořechu 
a antracitově šedé, případně bílé (s šedými, 
respektive světle šedými čely). Odnímatelné 
ochranné rámečky s černou (jen u bílé verze 
světle šedou) průzvučnou tkaninou aretuje deset 
plastových kolíků. Stěny kabinetů zatlumených 
syntetickým rounem tvoří MDF desky o tloušťce 
15 mm, jejich konstrukci uvnitř zpevňují pře
pážky otevřené i plné, jež oddělují akustickou 
komoru tandemu wooferů. Stabilitu ozvučnic 
vylepšují ocelové patky s robustními odhmot
ňovacími hroty, jež s kovovými lůžky v rozích 
soustav pevně spojují šrouby se závitem M10 
(půdorys po stranách přesahují o 20 mm, jinak 
o 10 mm). Osazení spoléhá na firemní měniče. 
Tweeter, vycházející z velké části z výškáče řady 
Bronze 6G, má kalotu (ø 25 mm) z kompozitu C
CAM (CeramicCoated Aluminium/Magnesium), 
kde je keramická základna potažena vrstvou 
hliníku zpevněného příměsí hořčíku. Na postech 
středobasového měniče i podpůrných woofe
rů najdeme stejný typ (ø 165 mm) s kónickou 
membránou z kompozitu MMP II (Metal Matrix 
Polymer), který s košem spojuje pryžový závěs. 

U elektrických výhybek dokumentace uvádí pou
ze dělicí kmitočty 3300 Hz a 700 Hz, do něhož 
basy přispívá dvojice podpůrných wooferů. Na 

zadní stěně ústí trubice bassreflexových rezoná
torů oddělených akustických komor, opatřených 
nátrubky s technologií High Velocity II, kdy jejich 
podélné rýhovámí omezuje nežádoucí akustické 
efekty; pro případ, že nelze dodržet minimální 
odstup od zadní stěny, zahrnuje výbava molita
nové zátky k jejich zaslepení. Dva páry šroubo
vacích terminálů vzadu nad základnou umožňují 
po odstranění zkratovacích propojek biamping 
či biwiring a poradí si i s kabely zakončenými 
banánky. Soustavy se jmenovitou impedancí 
osmi ohmů vykazují solidní charakteristickou 
citlivost, ale výkonovou rezervu nelze úplně 
podcenit, značka doporučuje minimálně 40 W 
na každý kanál.

H O D N O C E N Í
X solidní citlivost; možnost bi-ampingu

Z  bassreflex ústí dozadu

vynikající

N E T O P Ý Ř Í  U C H O
Monitor Audio Monitor 300 charakterizuje 
víceméně vyvážený zvuk, vycházející z plných, už 
sympaticky hlubších basů, plynule navázaných na 
pásmo středních kmitočtů, které je velmi dobře 
čitelné. Výšky jsou čisté, ale už přece jenom trochu 
jasnější. Hudební scéna je vykreslená zeširoka, 
s přesnou lokalizací. Pochválit je třeba také velmi 
dobrou dynamiku.
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Dovoz a distribuce značek
Advance Acoustic / Ansuz Acoustics / Audiolab / Audionet / Castle / Finite Elemente / Leak / Mission / Mola Mola / soulution

Stockfisch Records / Stromtank / The Gryphon / Vivid Audio / Way Cables / Wharfedale / Wharfedale Pro / Wood Equalizer

RP audio, Zahradní 10, Ostrava, +420 596 110 872, info@rpaudio.cz

www.rpaudio.cz

S úctou
k hudbě

inzerce

P A R A M E T R Y
přípojky  vstupy: LAN, 3,5mm kombo stereo/

Toslink, USB-A , HDMI eARC; 
výstupy: nesymetrický analogový, 
cinch koaxiální S/PDIF, optický 
Toslink, USB 2.0, sluchátka 
(3,5mm), subwoofer

bezdrátová konektivita  wifi, BT 5.0
podporované formáty  MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, 

ALAC, OPUS, FLAC, MQA, WAV, AIFF, 
MPEG-4 SLS

odstup rušivých napětí  113 dBA
činitel harm. zkreslení  <0,002%
rozměry (š × v × h) 22 × 4,6 × 14,6 cm
hmotnost 1,09 kg
web  avintegra.cz

H O D N O C E N Í
X  vynikající reprodukce; spolehlivý ovládací 

software; skvělý poměr cen/výkon

Z  co byste ještě chtěli

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení

zapojil jako „druhou místnost“ streamer TEAC-
505 (S&V 5/21), Node za ním ani trochu ne-
zaostává. Bluetooth reprosystém stejně jako 
sluchátka AirPod se připojila během okamžiku 
a linkový výstup je automaticky zamutován. 
S paměťovým médiem na USB vstupu mu-
síte mít, jak už bylo řečeno, trpělivost, adre-
sáře se musí načíst a indexovat, stejně jako 

na  připojeném NAS. Vzhledem k rychlému 
procesoru to netrvá zas tak dlouho. Node pře-
hrává spolehlivě PCM záznamy nejrůznějších 
formátů, DSD nevidí. 

Bluesound Node funguje spolehlivě jak 
po drátové, tak bezdrátové síti (musím upo-
zornit, že jsem připojen přímo na optický ka-
bel, který zaručuje stabilní internet).  Reakce 

operačního systému i ovládací aplikace 
BluOS je bezprostřední a spolehlivá. Stejně 
tak je rychlá a bezpečná BT komunikace. Re-
produkce je bezproblémová, s plnými, přes-
nými basy, jemnými výškami a vyrovnaným 
pásmem základních kmitočtů. Za ty peníze 
považuji Bluesound Node dokonalé zařízení. 

Miroslav Láb

C
Tlačítka na přístroji nahradily dotykové senzory na horním panelu. Jejich pomocí lze snadno 
ovládat přehrávání, volit pauzu, hlasitost a také uložené předvolby.

inzerce

P A R A M E T R Y
displej AMOLED; úhlopříčka 6,67"/16,94 cm, >109 barev, poměr 20:9, rozlišení 1080 × 2400 obr. b., hustota 

cca 395 PPI, poměr screen:body cca 85,1 %; obnovovací frekvence až 120 Hz, vzorkovací 480 Hz; 
HDR10/10+, Dolby Vision, jas až 1000 nitů, Gorila Glass Victus, IP53

OS Android 11 + MIUI 12.5.10
procesor/frekvence 8× jádro Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm), takt 1× 2,84 + 3× 2,42 + 4× 1,8 GHz; GPU Adreno 

660
paměť operační RAM 8 GB, interní 128 nebo 256 GB typ UFS 3.1; nemá slot na microSD
mobilní sítě dual SIM: 2G, 3G, 4G/LTE, 5G; typ karet 2× nano SIM (dual stand-by)
bezdrátová wifi 1-6 + Direct (dual band), Bluetooth 5.2 LE (aptx HD/Adaptive), NFC, (A-)GPS/Galileo/Glonass/BD
konektivita  (dual band), IR
vstupy/výstupy USB -C 2.0, nemá 3,5mm sluchátkový výstup
fotoaparát 3× zadní: široký 108 Mpix (Samsung ISOCELL HM2; 26 mm; f/1.75, 1/1,52", 0,7 µm, PDAF); 

ultraširoký 8 Mpix (Sony IMX355; 120°; f/2.2, 1/4", 1,12 µm); telefoto/makro 5 Mpix (Samsung 
S5K5E9; 50 mm; f/2.4, 1/5", 1,12 µm, AF); trojitý LED dvojbarevný blesk, video až 8 K (30 obr./s, 
6 min), 4K (až 60 obr./s), gyro EIS; HDR 10+. 1× přední: široký 16 Mpix (f/2.5, 1/3,06", 1 µm), 
video až FHD (30 obr./s) 

biometrický zámek čtečka otisků prstů na boku, rozpoznání tváře (2D foto)
další vlastnosti stereofonní repro Harman/Kardon + Dolby Atmos; video: certifikace Widevine L1 DRM 
akumulátor LiPol 5000 mAh, rychlonabíjení 120 W (QCH 3+, PD3.0; 100 % za 17 min., 72 %/10 min), nemá 

bezdrátové dobíjení; výdrž (GSM Arena): hovor 3G: 22:31 h; web: 12:46 h, video: 14:27 h; měření (20% 
vybíjení různými způsoby + aproximace): hovor 4G: 9:50 h, web 11:48 h, video: 21:07 h, audio: cca 56 h, 
3D hry: 3:30 h, foto: 9:50 h

rozměry 16,41 × 7,69 × 0,88 cm
hmotnost 204 g
web xiaomicesko.cz

H O D N O C E N Í
X  vynikající zvuk z reproduktorů i sluchátek; výborný 

obraz; kvalita a rychlá odezva displeje; silný výkon 
díky procesoru Snapdragon 888 i výtečně 
vyladěnému systému; rekordně rychlé nabíjení 
akumulátoru; možnost fotografovat v rozlišení 
108 Mpix i natáčet 8K video; mimořádně 
spolehlivá a rychlá čtečka otisků prstů

Z  fotoaparát postrádá optický zoom i optickou 
stabilizaci a automatický režim nemá optimální 
prokreslení ani dynamiku; akumulátor má jen 
průměrnou výdrž na jedno nabití a nelze dobíjet 
bezdrátově; zasloužil by si účinnější ochranu 
proti prachu a vodě než jen IP53; 
videopřehrávač Mi Video se navzdory 
nadstandardním technickým možnostem 
tradičně seká při přehrávání komprimovaných 
videí DivX a Xvid

vynikající

zvukvýkon + výbava obraz foto

A i zde se projevuje základní neduh fotomobilu, 
a tím je vymyšlená kresba vzdálenějších kon-
tur, jež se pak v plné bídě podepsala na katas-
trofickém výsledku při snímání detailu pomocí 
digitálního přiblížení, absence optického zoo-
mu skutečně citelně chybí. Jedinou účinnou 
obranou tak zůstává focení na 108Mpix hlav-
ním fotoaparátem, nejlépe ukládání do režimu 
RAW a následná úprava obrázku v počítači, 
což ovšem zajisté není to, co od fotomobilu 

očekáváme. Naopak chválu musíme pět na 
makro snímky, které zvládají detail na špičko-
vé úrovni. Noční režim je zdařilý, Xiaomi si umí 
najít světlo a projasnit jím objekty, kresba je 
ale opět slabší, než vídáme u šikovnějších kon-
kurentů. Mile nás však oslovila přední kamera, 
jež v portrétním režimu dovolí rovnou nasta-
vovat zkrášlení či barevné filtry, ale i clonové 
číslo. Na zahrádce kavárny jsme o selfíčko bez 
zkrášlování poprosili ochotnou slečnu, jež byla 

nepochybně esteticky názornějším objektem 
než my, a výsledek potvrdil, že 16Mpix kamera 
tuto disciplínu zvládá skvěle, barvy a prokres-
lení sedí, pozadí je „tak akorát“ rozostřené. 
Video natáčí až v rozlišení 8K (max. 6 minut) 
a oceníme plynulost i kontrast záběru, který 
jinak oplývá všemi přednostmi i drobnými 
nectnostmi, jež jsme popsali u hlavní kamery 
o pár řádek výše, oceňujeme však také bez-
chybnou práci mikrofonu.      Václav Bidlo

komponenty poslouží rovněž v multiroomo-
vém systému). Dálkový ovladač ve tvaru 
disku, pracující na platformě Bluetooth Low 
Energy, je oproti modelu soustavy The Pearl 
menší a výborně padne do ruky: hlasitost 
lze regulovat pochromovaným mezikružím 
na jeho obvodu a základní funkce zpřístupňují 
nízkozdvihová tlačítka. D/A převodník s obvo-
dem Asahi Kasei AK4490 (768 kHz/32 bitů) 
podporuje signály PCM do rozlišení 192 kHz
/24 bitů a jednobitové streamy DSD 
po DSD128. Oproti starším Perlám je formá-
tová kompatibilita širší, s důrazem na klíčo-
vé formáty digitální distribuce: AIFF, ALAC, 
FLAC, nově i WAV a DSD, nabídku ztrátových 
AAC, MP3 a WMA rozšířily Ogg Vorbis a WMA 
Lossless. Škoda jen chybějícího dekodéru 
MQA. Díky zázemí serveru vTuner lze ze sítě 
poslouchat internetová rádia a podcasty, 
přímé podpoře se těší účty u síťových služeb 
Tidal, Qobuz, Deezer a Spotify. Kolébkový vy-
pínač a většinu přípojek soustřeďuje půlku-
latý panýlek v zadní části (orientovaný smě-
rem k zemi), který nabízí tři vstupy – linkový 
(s ohledem na omezený prostor, žel, jen pro 
stereofonní 3,5mm jack), digitální optický, 
ethernetový LAN a port micro USB. Konektivi-
ta zahrnuje i dvě bezdrátová rozhraní, duální 
hifi a Bluetooth, které ze zvukových kodeků 
podporuje jen SBC. K párování slouží tlačítko 
s modrou LED diodou, sedmibarevná LED dio-
da signalizuje zařazený vstup i provozní stavy. 

Zbývá zmínit už pouze tlačítko Reset pro uve-
dení systému do továrního nastavení a třípó-
lovou zásuvku pro napájecí kabel. K připojení 
satelitů slouží v zadní části podstavce dva 
páry šroubovacích terminálů s těly zpevně-
nými uhlíkovými vlákny, které si poradí i s ba-
nánky. Systém včetně potřebné kabeláže je 
uložený do elegantního zaklapávacího kufříku.

Autonomní 2.1 audio systém The Pearl 
Keshi nabízí vyvážený, koherentní a čistý zvuk 
se solidním základem basů, které zasahují až 
na okraj nejhlubší subkontra oktávy, což je 
vzhledem k rozměrům subwooferu více než 
solidní. Basy jsou zřetelně artikulované, i když 
ty hluboké už subwooferu DSP pečlivě dávku-
je. Oproti větším modelům z řady The Pearl 
sice chybí jemnější prokreslení detailů zvláš-
tě ve výškách, ale výsledek předčí očekávání. 
Malé širokopásmové měniče není radno od 
časů systému Bose Acoustimass podceňovat. 
Pochválit musíme zobrazení prostoru nahrá-
vek i přesnou lokalizaci, na vynikající úrovni 
je rovněž dynamika.         Pavel Víšek


