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Hledat na Goliáši

 

Hledat Nejlepší cenu

NÁŠ TIP:
V čem jsou plazmy lepší naž

LCDéčka?
Bobby McFerrin :

VOCAbuLarieS
KEF XQ10: malé krásky s

velkým zvukem

BLESKOVKY:
Verbatim Store ‘n’ Go USB

Car Audio Storage
LG je zatím jediná 3D

pasivní
Penthouse 3D dostupný na

satelitu astrA
iPad budoucnosti
Panasonic TA20 - nová

odolná a vodotěsná
videokamera s vysokým
rozlišením

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY:
Vítané překvapení z High-

Endu: Audio Note (včera)
Hudba Praha: De Generace

(včera)
LG BD560/BD570 (včera)
Neočekávaný dýchánek:

Plech (včera)
Android s Wi-Fi za pár

korun: LG GT540 OPTIMUS
(včera)

Robert Plant: Band of Joy
(včera)

AKTUÁLNĚ V DISKUSÍCH:
Trchalík | 13:17
Plazma nebo LED televize do
12000Kč
Jiří Ševčík | 03:20
Přehrávání BD 3D na TV 2D
tony | 17:53
externí HDD
Jan Sadílek | 16:13
3D TV

TV TIP:

…

Vítané překvapení z High-Endu: Audio Note
audio + video / high fidelity 24.3.2011 Stanislav Malý

Na výstavě High End Praha mne zaujala - jako mnoho dalších návštěvníků - premiéra komponentů firmy Audio
Note, především kompletní reprodukční řetěz. Kdo si alespoň letmo pročetl nabídku distributora, nestačil se divit.
Audio Note totiž patří mezi několik málo výrobců high-end audio techniky, schopných nabídnout celé audio
systémy. Samozřejmě vše z vlastní výroby.

Zkuste vzpomínat, zda podobnou firmu z oblasti high-endu znáte! Audio Note se především zabývá zesilovači,
výhradně elektronkovými, to ale neznamená 3, 5 nebo 10 modelů. Jen integrovaných nabízí 15, dále 18
předzesilovačů a 15 koncových zesilovačů ! Gramofony má 2, vlastně jde jen o základnu s pohonem talíře, k
tomu jsou ale na výběr 4 raménka a 6 přenosek. Stejně jako před 30 či 40 lety si zákazník sám vybere vhodnou
kombinaci. Tehdy bylo běžné, že si zákazník poskládal gramofon z jednotlivých modulů, dodnes lze takto vybírat
např. u firmy Linn. 
Jako druhý zdroj signálu Audio Note nabízí 4 CD přehrávače + 6 CD mechanik + 9 D/A převodníků. Třetí zdroj
– tuner – nemá. 
Reproboxy navazují na koncepci boxů Snell, všechny zásadně dvoupásmové, velmi konzervativní vzhled (70./80.
léta), nezvyklé je doporučené umístění blízko zdi / event. rohů. Z 16 modelů si jistě vybere každý, přičemž
nesmí překvapit často identická podoba boxů. Neviditelné (ale slyšitelné) rozdíly spočívají v lepších kabelech,
výhybkách či užší toleranci spárování měničů. Zakladatel firmy Peter Qvortrup sleduje každý detail, který může
zlepšit kvalitu reprodukce (nejen u boxů) až s fanatickou důsledností. Výsledek je ovšem slyšet, např. u boxů
AN-E/LX/HE uvádí výrobce toleraci spárování všech 4 měničů maximálně +/- 0,2 dB !! Důležitá poznámka:
nejde o nejvyšší model, ten stojí zhruba dvojnásobek. Nemůžou chybět ani kabely, cinchových/resp. XLR je v
nabídce 7, reprokabelů 8. Poslední se už vzhledem liší od konkurence, žádné tlusté hadice, naopak, tenké
tkaničky, ovšem optimálně navržené k firemním zesilovačům. Mnohé z nápadů Petera Qvortrupa vypadají
bizardně, ovšem nikdy nejde o nesmysly či vyložené woodoo, po důkladnějším seznámení s koncepcí návrhů a
odůvodněním řešení detailů (viz www.audionote.co.uk) poznáte, že firma Audio Note právem patří do high-
endu. Sympatické je množství podrobných informací, které Qvortrup zveřejňuje, konkurence bohužel často volí
opačný přístup a praktikuje téměř absolutní informační embargo. Design má Audio Note konzervativní, ale uvnitř
se skrývá mnoho originálních nápadů. Ovšem nejlepší seznámení je poslech, ten nic nenahradí. 
Velkou pochvalu zaslouží distributor za investici do Audio Salonu: vlastní předváděcí a poslechová místnost.
Nachází se v centru Prahy, blízko Anděla, navíc je akusticky upravená, takže poslech si lze doslova vychutnat. 

Jaký rozdíl oproti některým distributorům, nezřídka mnohem větších, kteří žádnou vlastní poslechovku nemají.
Návštěvu jsem si sjednal hned 3 dny po výstavě, reprodukce samozřejmě podstatně převyšovala provizorní
podmínky na výstavě. Takže sláva, pražští audiofilové, máte další skutečné hifi studio s upravenou akustikou. Po
kolika letech ?

Více informací na www.audiosalon.cz

Hodnocení čtenářů 5 bodů - nejvyšší počet

Náš časopisaudio + video předplatné diskuze Goliáš + SHOP inzerce

Reklama

LG BD560
123shop.cz 2 419 Kč

ePROTON.cz 2 609 Kč

ONLINESHOP.cz 2 668 Kč 

Nokia N8
DATART.cz 11 582 Kč 

123shop.cz 11 699 Kč

ePROTON.cz 12 262 Kč

Panasonic TX P50G20E
DATART.cz 26 692 Kč 

domácí kino + DVD tv + video přenosné + MP3 digitální foto digitální video high fidelity HD CD recenze

archiv S&V
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