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V znikla tak nejmladší řada Heritage, protože 
jubilejní model Denton 80th Anniversary 

(S&V 3/13, dnes jen Denton 80) zůstával od 
roku 2012 v katalogu dlouho sám. Nyní dostal 
s menším skluzem (půlkulatiny připadly na rok 
2017) posily, jež poznáme opět podle staršího 
loga: přepracované dvoupásmovky Denton 85 
a Linton Heritage. Ty mimoděk potvrzují, že 
mistrovskou disciplínou anglických značek 
jsou vedle kompaktních monitorů také „pře-
rostlé regálovky“, jež dodnes nabízí třeba znač-
ka Harbeth. Soustavy Linton patří mezi nejiko-
ničtější firemní modely. Premiéru absolvovaly 
v roce 1965 a v mladších verzích vydržely na 
trhu do konce 70. let. Zlaté časy hifi připomíná 
retro design s povrchovou úpravou mahagono-
vou nebo ořechovou dýhou v polomatném 
laku. Výjimku tvoří čela, které kryje strukturo-
vaná vinylová fólie; masivní ochranné rámeč-
ky, pevně aretované šesti kovovými kolíky, jsou 
potažené černou průzvučnou tkaninou s jem-
nou strukturovanou texturou.

Stojany i na elpíčka
Stěny tuhých ozvučnic, zatlumených syntetic-
kým rounem, tvoří MDF desky o tloušťce 25 mm, 
zatímco vnitřní konstrukci dále zpevňují silno-
stěnné papírové tubusy mezi čelními a zadními 
stěnami, jež tvoří akustické komory středo-
tónových měničů. Čistý půdorys kabinetů má 
víceméně čtvercový tvar. Za větší hloubkou hle-
dejme šroubovací terminály i zapuštěná čela, 
protože přední hrany jsou na vnitřních stranách 
zkosené, aby s nimi ochranné rámečky lícovaly. 
Výbava zahrnuje osm samolepicích polokoulí 
z měkčené pryže, které přijdou vhod zvláš-
tě pro usazení kabinetů na desky designově 
vyladěných stojanů v černé i mahagonové, 
respektive ořechové dýze, opatřených robustní-
mi odhmotňovacími hroty. Multifunkční stojany, 
které celkovou cenu navýší na 30 900 Kč, lze 
s výškou 30 cm pro optimální umístění soustav 
jen doporučit: jako bonus nabízejí prostor pro 
uskladnění LP desek či velkých knížek, s nimiž 
ještě získají na akustické netečnosti. 

Svěží muzika 
zlatých časů hifi

Narozeniny začala britská značka Wharfedale slavit reprosoustavami, 
jež nejenom navenek připomínají slavné modely z víceméně vzdálené 
historie. Tu nyní ztělesňují velké stojanové třípásmovky Linton Heritage.

R E P R O D U K T O R O V É  S O U S TAV Y     WHARF E DALE LI NTO N H E RITAG E  25 990 Kč

Osazení vychází z firemních měničů nej-
mladší generace. Uspořádání tweeteru 
s poddajnou kalotou (ø 25mm), kterou chrání 
hustě perforovaný plechový vrchlík, vykazuje 
menší asymetrii, jež rozšiřuje stereofonní bázi 
(soustavy Linton Heritage se dodávají v páru, 
levá a pravá). Další dva měniče mají kónic-
ké membrány z černé kevlarové tkaniny, jež 
s tlakově litými koši se štíhlými žebry spojují 
pryžové vlnky s velkým zdvihem. Navenek se 
liší průměrem a provedením středových pra-
chovek i závěsů, na středotónový (ø 135 mm) 
navazuje hlubokotónový woofer (ø 200 mm). 
Magnetické obvody jsou vždy feritové, u woo-
ferů duální.
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   do 5 500 Kč    nad 5 500 Kč
Audio-Technica B&W Koss Klipsch Sennheiser Beyerdynamic Grado KEF

ATH-M60x P3 S2 SP/330 Reference On-Ear (II) HD 25 Plus Aventho wired Prestige SR125e M500

Cena  [Kč] 5 190 3 890 4 199 5 080 5 080 8 590 5 690 5 990

Web distributora empetria.cz eurostar-ostrava.cz koss.cz cptpraha.cz sennheiser.cz basys.cz empetria.cz perfectsound-
group.cz

Web výrobce eu.audio-technica.
com bowers-wilkins.net koss.com klipsch.com sennheiser.com europe.beyerdy-

namic.com gradolabs.com international.kef.
com

Konstrukce mušlí uzavřená uzavřená uzavřená uzavřená uzavřená uzavřená otevřená uzavřená

Průměr měničů [mm] 45 30 30 40 35 30 35 40

Kmitočtový rozsah [Hz] 15–28 000 10–20 000 20–25 000 20–20 000 16–22 000 10–40 000 20–20 000 20–20 000

Celk. harm. zkreslení [%] neuvádí <0,5 (1 kHz, 10 
mW) neuvádí neuvádí <0,3 neuvádí neuvádí neuvádí

Jmenovitá impedance [Ω] 38 34 35 32 70 32 32 32

Citlivost [dB/mW] 102 111 101 110 neuvádí 105 (500 Hz) 99,8 103

Max. hladina 
akustického tlaku [dB] neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 120 neuvádí neuvádí neuvádí

Maximální zatížitelnost  [mW] 1600 50 neuvádí 100 neuvádí neuvádí neuvádí 30

Pouzdro měkké/pevné 1/O O/1 O/1 O/1 1/O 1/O O/O O/1

Kabel s ovládáním/bez ovládání O/O 1/1 O/1 1/O O/O 1/O O/1 1/1

Kabel – délka [m] 1,2/3/1,2–3 
(kroucený) 2× 1,2 1,4 1,2 1,5/1–3 (kroucený) 1,2 1,68 2× 1,3

Hmotnost [g] 220 130 neuvádí 232 140 210 neuvádí 208

HODNOCENÍ

Zvuk 70 % 9 9 9 9 10 10 10 9

Výbava 20 % 10 10 9 9 9 8 7 10

Provedení 10 % 9 10 9 10 9 10 8 10

Verdikt 100 %
92 % 93 % 90 % 91 % 97 % 96 % 92 % 93 %

vynikající vynikající vynikající vynikající vynikající vynikající vynikající vynikající
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P A R A M E T R Y
typ intraaurální bezdrátová s Bluetooth
kmitočtový rozsah 20–20 000 Hz (pásmo neuvádí)
citlivost ≥70 dB
Bluetooth 4.2
kapacita baterií LiPo 100 mAh (sluchátka)  

LiPo 520 mAh (dokovací stanice)
doba nabíjení/provoz cca 2 h/až 6 h
pohotovostní režim až 150 h
rozměry 16 × 21 × 25 mm
hmotnost 4,2 g (sluchátko)  

49,3 g (sluchátka s dokovací stanicí)
web lamax.cz

H O D N O C E N Í
X  díky dokovací stanici vynikající výdrž; 

kompaktní provedení; intuitivní obsluha 
vyhovující jak pravákům, tak i levákům 

Z  nevhodné pro agresivní hudební žánry 
s hypertrofovaným basovým základem; křehké 
víčko dokovací stanice

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení

Součástí výbavy jsou také náhradní nástav-
ce ve třech konfekčních velikostech a sportov-
něji založeným jedincům přijdou vhod i voli-
telné ušní „háčky“, které mušle v uchu ukotví 
ještě důkladněji, třeba při běhu. Ale i bez nich 
nemají sluchátka tendenci vypadnout ani při 
rychlejším vrtění hlavou při pohledu na výpis 
z účtu. A správné usazení špuntů má samo-
zřejmě i rozhodující vliv na kvalitu poslechu, 
zvláště na spodní partie – těch u intraaurál-
ních sluchátek není nikdy na rozdávání a byla 
by škoda se o ně připravit. Nicméně lze před-
pokládat, že zájemci o ty nejzemitější žánry bu-
dou pátrat na jiných stránkách sluchátkových 

katalogů. A totéž bychom doporučili i těm, kte-
ří poslouchají přes sluchátka hudbu potichu 
– Dots1 to mají rádi nahlas. Všichni ostatní 
však bezesporu ocení velmi dobrou vyrovna-
nost všech částí spektra. Sebejisté, jiskřivé 
výšky spolupracují s přesvědčivými, věrohod-
nými středy a adekvátními basy, které nekrá-
čejí o žebrácké holi ani při reprodukci našeho 
tradičního prubířského kamene, Everlastovy 
verze Folsom Prison Blues, a nově také podi-
vuhodné variace na téma Comfortably Numb 
v podání americké skupiny The Bad Plus (mi-
mochodem, jejich říjnový koncert v pražském 
Jazz Docku byl z rodu nezapomenutelných!). 

Pochválit musíme kromě vokálu i dudy Ve stí-
nu kapradiny i přesvědčivé a na detaily bohaté 
ztvárnění nesmiřitelného zápasu v rámci ba-
rokního ansámblu v Braniborských koncertech. 
Pozoruhodné, čtyři gramy a jak jim to šlape!

Václav Pavel
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E C G  B T S  E LY S I U M  X 1
výstupní výkon 2× 2,5 W + 10 W
akumulátor LiIon  8800 mAh (3,7 V)
doba přehrávání 12 h (při 70% hlasitosti)
rádio FM digitální tuner
formáty MP3, WMA, APE, FLAC, WAV
ekvalizér standard, basy, výšky
rozměry 24,9 × 13,3 × 14,1 cm
hmotnost 2 kg
web ecg-electro.eu/cs/

E C G  B T S  E LY S I U M  L 1
výstupní výkon 20 W (2× 10 W)
akumulátor LiIon 6600 mAh (3,7 V)
doba přehrávání 8 h (při 70% hlasitosti)
rádio FM digitální tuner
formáty MP3, WMA, APE, FLAC, WAV
ekvalizér standard, basy, výšky
rozměry 22 × 10,2 × 10,2 cm
hmotnost 1,2 kg

H O D N O C E N Í
X  znělý, příjemně přesný zvuk; přehrávají FLAC 

a WAV; odolná konstrukce a elegantní vzhled; 
výborný poměr výkon/cena

Z  snad jen výrazně menší počet tlačítek 
než funkcí 

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení

Zůstane majitel šťasten? To je oč tu běží
Jsem si jist, že zůstane. Vzhledem k velikosti 
a úspornému tvaru válce je zvuk překvapivě 
příjemně zřetelný a frekvenčně bohatý. Je po-
měrně hlasitý, ale pochopitelně má své limity. 
Basů je dostatek, až jsem spíše volil takovou 
EQ úpravu, která basy snižovala. Rádio ladilo 
rychle a to i bez vyčuhující antény. Vzhledem 
k tomu, že většinu ovladačů konstruktéři 
umístili na jednu plošku ukončení válce, pro-
storu a tedy i tlačítek je poměrně málo. Je 
proto pochopitelné, že vzhledem k bohatosti 
funkcí a možností některé ovladače zastávají 
dvě funkce. To, kterou právě míníte využívat, 
signalizujete přístroji odlišným stisknutím 
– krátkým či delším. Bohužel u X1 se mi po-

měrně pletlo ovládání hlasitosti a přelaďová-
ní stanic rádia. Je to však určitě jen otázka 
cviku s přesnějším odhadem délky stisku. 
L1 má výhodu, že jej snadno uchopíte rukou 
obejmutím okolo válcovitého tvaru (plus má 
pružné poutko), což to u X1 nejde, k tomu však 
zase dostanete popruh na nošení na rameni. 
Jako příjemného společníka pro ležení ve vaně 
plné horké vody, voňavé pěny a se sklenkou 
ledového toniku s ginem poblíž lze doporučit 
oba modely. Působí mnohem luxusněji než je 
cenovka, kterou u nich uvidíte. Jejich zvuk je 
příjemný a funkce promyšlené. Navíc, vzalo 
mi opravdu dech, že tak malé přístroje hrají 
WAV a FLAC. 

David Nývlt

inzerce

Q Acoustics Q 3020i

7 690 Kč

Společnost Q Acoustics patří mezi mladé ang-
lické značky: vznikla teprve v roce 2006, ale 

od té doby získala silnou pozici hlavně v kategorii 
dostupnějších reprosoustav (už nějaký čas míří 
do nižších pater high-endu, ale to není téma 
našeho testu). Modely z řady 3000 se před třemi 
roky těšily velké přízni specializovaných maga-
zínů i audiofilů, takže nástup nové série 3000i 
byl ostře sledovaný, ale zadařilo se i tentokrát. 
Soustavy 3020i, které jsou větším ze dvou sto-
janových modelů, si zachovaly výrazné zaoblení 
bočních hran coby typický znak, ale proti svým 

předchůdkyním nabyly o čtvrtinu na vnitřním 
objemu (aktuálně 6,1 l) větší výškou a hlavně 
hloubkou (o 1,8 cm, respektive o 6,6 cm, což 
už je pro leckterou poličku skoro „za hranou“). 
Povrchovou úpravu tvoří polomatná vinylová 
fólie, kterou lze vybírat ve čtyřech provedeních: 
arktické bílé, černé, grafitově šedé a imitaci ang-
lického ořechu. Magneticky aretované ochranné 
rámečky nezasahují úplně dolů a jsou potažené 
průzvučnou tkaninou, která je barevně vyladě-
ná s konkrétní verzí. Společný prvek představují 
mezikruží z leštěného bílého kovu, která kryjí 

příruby reproduktorů 
s montážními šrouby, 
takže design působí 
výrazně a současně 
čistě. Stěny přiměře-
ně tuhých ozvučnic 
tvoří silné MDF des-
ky a osazení vychází 
z firemních měničů. 
Tweeter s impregno-
vanou hedvábnou ka-
lotou (ø 22 mm) má 
protějšek ve středo-
basovém reprodukto-
ru (ø 125 mm) s kó-
nickou membránou 
z papíru plněného 

aramidovými vlákny; magnety jsou feritové. 
O zapojení elektrických výhybek se dokumen-
tace nezmiňuje, ale známe dělicí kmitočet 2400 
Hz a o kvalitě návrhu svědčí i vyrovnaný průběh 
impedance, jež nikdy neklesá pod 75 procent 
jmenovité hodnoty, což potěší každý spolupracu-
jící zesilovač. Hloubku kabinetů z hlediska umís-
tění kompenzují nové, nebývale nízké šroubovací 
terminály, které najdeme vzadu pod ústím trubi-
ce bassreflexového rezonátoru: zvládají silnější 
holé vodiče i banánky, především však „narostly“ 
do výšky pouhého centimetru. Soustavy se jme-
novitou impedancí 6 ohmů vykazují víceméně 
standardní hodnotu charakteristické citlivosti.

H O D N O C E N Í
X solidní citlivost

Z  bassreflex vzadu

vynikající

N E T O P Ý Ř Í  U C H O
Čistý komplexní zvuk těchto Angličanek staví na 
plných, byť poněkud měkčích basech. Středí pásmo 
je štědře prokreslené a výškám nechybí čistota. 
Vedle výborné dynamiky musíme kvitovat i solidně 
vykreslený prostor nahrávek. Vůči premiantkám 
testu mají malou rezervu v transparentnosti.
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P A R A M E T R Y
výstupní výkon 2× 1,2 W (peak), 0,6 W (RMS)
přenosková vložka stereofonní, krystalická 
hrot kónický diamant
pohon talíře řemínkový
rychlosti 33", 45 a 78
tuner FM/AM
nahrávání 128 kB/s, 44,1 kHz, 16 bit
z USB přehrává MP3, WAV, WMA
rozměry 34,2 × 37,6 × 10,4 cm 
hmotnost 3,5 kg
web  pmc.cz

H O D N O C E N Í
X  dokonalý design; nostalgicky příjemný zvuk; 

snadné nahrávání v MP3

Z  nenahrává rozhlas; příliš drobná označení 
nastavení gramofonu

vynikající

provedenízvuk výbava obsluha

livých skladeb při nahrávání. Rozhlasový 
provoz je standard, pouze mne zamrzelo, že 
z rádia nelze nahrávat. Vzhledem k absenci 
informačního displeje je tlačítko pro posun 
o deset skladeb v USB paměti mimořádně 
užitečné. Přes snahu o retro vzhled jsou tla-
čítka nízkozdvihová a reagují i na drobný tlak. 
Reproduktory jsou překvapivě umístěny po 
stranách komponentu, v bocích gramofonu, 
pod kovovou mřížkou. Na zadní stěně je na-
pevno instalovaný kablík rozhlasové antény 
a dva konektory cinch pro vyvedení signálu 
do externích aktivních reprosoustav.

Provoz 
Na první pohled překvapí designová doko-
nalost a výrazně ušlechtilý vnější vzhled 
celého komponentu. V porovnání s trochu 
až bombasticky poutavým designem pak 
samotná gramofonová mechanika uvnitř 
působí poněkud jako Popelka (střídmá, 
drobná, jednoduchá, ale účelná). Obsluha je 

však přesná a vstřícná. Ovladače rychlostí 
a volby automatického vypínání jsou minia-
turní a alespoň jejich označení by mohlo být 
výraznější. Co je však překvapivé, je repro-
dukce. Přestože širokopásmové reprodukto-
ry mají k dispozici pouhých 0,6 wattu každý 
(1,2 W špičkového výkonu), je zvuk příjemně 
vyvážený a prokreslený. Pochopitelně záleží 
na žánru hudby, s reprodukcí Iron Maiden 
pravděpodobně neuspějete, ale Simon & 
Garfunkel či Ed Sheeran by rozhodně mohli 
působit velmi romanticky i na něžné uši ve 
vaší blízkosti. Mechanický hluk gramofonu 
není vnímatelný, a to ani v přepisu na USB 
médium, který si opět zaslouží moji pochva-
lu.  Je pořízen v poměrně úsporném formátu 
MP3 128 kb/s, ale příjemně se poslouchá. 
Za velmi užitečné považuji elegantní vyklá-
pěcí víko s fixací, jež lze sklopit i během 
přehrávání gramofonové LP desky a celý 
prostor mimo jiné chrání před prachem. 

David Nývlt

inzerce
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v češtině či slovenštině jsou dosud nepoužitel-
ní všichni kromě Googlu. Ten zatím zvládá jen 
pár základních povelů, nicméně podle květnové 
konference Google I/O bychom se plnohodnotné 
české verze měli dočkat již letos, a tak si mož-
ná už před Vánocemi pokecáme s asistentkou 
o nejvhodnějších dárcích, ale pozor, nejspíš se 
nám bude snažit doporučit něco od Googlu… 
Na druhé straně se již rodí řada projektů třetích 
stran, jež v rámci svých aplikací jistě budou tlačit 
na rychlý vývoj jak AI, tak hlasových asistentů.

Budoucnost má více kamer
Fotoaparáty v mobilech už skoro zlikvidovaly pro-
dukci kompaktních fotoaparátů. Vývoj zdaleka 
nekončí, svědčí o tom i poměrně výrazné rozdíly 
ve výkonu fotoaparátů v mobilech cenově srov-
natelných. V našem multitestu ovšem jde navíc 
o „výběr z výběru“, pouze Sony Xperia XZ2 zde 
nemá duální řešení. Tedy alespoň duální, takový 
Huawei má na zádech objektivy rovnou tři. I to 
Sony umí být duální, ostatně vyšší forma vlaj-
kové lodi Sony Xperia XZ2 Premium se dvěma 
kamerami už je ohlášena na léto, nicméně ten 
handicap je už dnes zásadní: bez duálu je dnes 
nejen těžké hrát první ligu, ale hlavně získat 
zájemce o koupi, i když jinak fotí fantasticky.

Normou je tedy duální fotoaparát s moduly 
s různým ohniskem, inteligentní automatika 
a vždy přítomné HDR, které řeší přirozené ne-
dostatky v oboru dynamického rozsahu. A co je 
vítané, normou se staly i výsledné obrázky bez 

výraznějších stop po zpracování a postprodukč-
ním vylepšování. Jestliže vloni jsme pěli chválu, 
jak fotomobily fotí rok od roku lépe, platí to i le-
tos. Součástí textu je i srovnání s výsledky zrca-
dlovky v ceně těchto mobilů – a je s podivem, oč 
jsou ty mobily lepší. Protože vesměs jejich výkon 
lze označit plným počtem bodů, vypracovali jsme 
ještě jednu „jemnější“ tabulku se samostatným 
hodnocením šestice základních parametrů.

Který je tedy nejlepší?
Známá otázka, a přiznejme, že i se známou 
a tisíckrát omletou odpovědí: To takhle přece 
nelze říct… Ten umí to a ten zas tohle, všichni 
jsou špičkoví a uživatel si musí sám vybrat, co 
mu vyhovuje více. Zda uzavřený kult Apple či 
otevřený systém Android, a když, tak s uživa-
telským prostředím konkrétního výrobce, či 
neposkvrněný Android (tomu holduje Nokia). 
Jestli spíše konzervativnější pojetí (Sony), či 
naprosto bezrámečkové provedení a navrch 
přehršel nadstandardních funkcí a gest, které 
je třeba se naučit a kde každý dotyk může spus-
tit něco, co jsme snad ani nechtěli (především 
Samsung, „naučit se“ je třeba i Huawei). Rozho-
dovat může to, zda nám jde především o Audio 
(zde nás nejvíce nadchl Sony, ale stejně tak 
dobře může někoho zaujmout Apple, Huawei 
či Samsung, každý má určitý charakter se zá-
kladem v bezchybné reprodukci) nebo třeba fo-
toaparát (i zde jsou všichni „světoví“). A pokud 
nás zajímá především poměr výkon cena, pak 

Huawei toho možná v tomto směru nabízí nej-
více, ale i ještě cenově příznivější Nokia a Sony 
mají řadu půvabů, jež za to stojí, zatímco Apple 
je naopak vizitkou příslušnosti k „lepší vrstvě“. 
A Samsung? Vyváženost sama, ví co je soci-
ální prestiž a absolutní výkon, aniž by si říkal 
o honoráře stejně hladově jako největší hvězdy 
šoubyznysu… Zkrátka čtěte s ohledem na své 
preference – a vybírejte rozumem i srdcem!

C
Podobný experiment jako u měření příjmo-
vých vlastností GPS jsme provedli i u wifi. 

V zcela konkrétním koutku redakce, kde pravidel-
ně takové testy provádíme, dosahujeme u 2,4 GHz 
sítě obvykle hodnot kolem −50 dB. Tuto hranici se 
nepovedlo překonat Sony Xperii (obr. vlevo), jejích 
cca −56 dB se však stále pohybuje v zeleném poli 
velmi dobrého příjmu, pod −50 dB se nedostala ani 
Nokia (−52 dB). V podstatě typický, lehce nadprů-
měrný výkon předvedl Samsung (bezmála −49 dB, 
obr. uprostřed), odhadujeme, že podobně na tom je 
iPhone (neměli jsme srovnatelnou měřicí aplikaci, 
ale při hledání vzdálenosti, kdy se příjem viditelně 
zhoršil, měl chování podobné). Hvězdou večera byl 
Huawei, který se vyšvihl na rekordních −45 dB 
(obr. vpravo).

P A R A M E T R Y
konektivita Bluetooth 5.0, AirPlay, wifi
formáty  AAC (16–320 kB/s), MP3 (16–320 kB/s), 

WAV, FLAC
repro 7× tweeter, 1× woofer
frekvenční rozsah neuvádí
příkon neuvádí
rozměry (ø × v) 14,2 × 17,2 cm
hmotnost 2,5 kg
web  apple.com; alza.cz

H O D N O C E N Í
X  hutný, v rámci kategorie nekompromisní zvuk; 

applovský design; po zapojení bezproblémový 
a intuitivní provoz; s Apple Music poslech bez 
hranic

Z  pokud se vám do plynné czenglish vkrádá příliš 
mnoho žižkovské falše, se Siri si moc 
nepokecáte; potenciální (ale řešitelné) 
problémy s diskrétností obsahu vašeho iPhonu; 
starší applovské strojky mají smůlu 
(o androidních nemluvě)

vynikající

obsluhazvuk provedení

optimální směr vyzařování signálu – pozná, 
jestli se nalézá uprostřed prázdné místnosti, 
nebo dvacet čísel od stěny.

Zvuk je z kategorie „Musíte slyšet“. Pak mož-
ná přestanete kroutit hlavou nad cenou (tedy 
pokud jste vůbec začali). Větší pozornost klasic-
ky doporučujeme věnovat podložce, na které 
bude systém stát. Betonový blok je ideál, ten-
kou poličku s míšeňským porcelánem nebrat. 
Hned první zkušební skladby vás ubezpečí, že 
tady je vše v pořádku. Hutný spodek, velkorysé 
neutlačované středy, znělé výšky – žádný spor 
o prostor, naopak vzorná spolupráce. Pokud 
do HomePodu pustíte soubory s vyšším bitra-
tem, případně FLACy, žádný detail nezajde na 
úbytě. Co se týká hlasitosti, systém je dobře 

dimenzovaný, takže je s to zaplnit i větší prostor 
velikosti, dejme tomu, nadstandardního obývá-
ku. K náznaku zkreslení dochází pouze při ře-
šení smrtonosné rovnice Volume na absolutní 
max + Rammstein (nebo něco podobného). Ale 
v takovém případě stačí nastavit cca 90–95% 
výkon – distorze jsou pryč a kvalitní poslech 
zůstává. A co mečení dud V stínu kapradiny? 
Ukázkové. Náročnější hudební žánry, mj. akus-
tický jazz, komorní vážná hudba, reprodukuje 
bez bázně a hany a spokojeni budou i emeritní 
členové Spolku přátel náročnějšího poslechu. 
Homepod prozatím může pracovat jenom jako 
solitér, ale zanedlouho (alespoň podle výrobce) 
bude možné spárovat dva kousky, které společ-
ně vytvoří ideální stereo páreček. 

HomePod opravdu není pro každého. Na so-
ciálních sítích to schytává ze všech stran a je 
mu vyčítáno ledacos: nekompatibilita, cena… 
Aniž jest co nového pod applovským sluncem. 
To ale neznamená, že byste si ho neměli ales-
poň poslechnout.

Václav Pavel

inzerce
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Údaje výrobce
Audio-Technica Audio-Technica Bowers & Wilkins Denon Koss Sennheiser Sennheiser SoundMAGIC

ATH-AD700X ATH-A990Z P5 Series 2 AH-MM400 Pro 4S HD 599 HD 600 HP200

Cena  [Kč] 4 590 7 590 6 490 11 990 5 699 6 490 9 320 4 390

Web distributora empetria.cz empetria.cz eurostar-ostrava.cz eurostar-ostrava.cz eurostar-ostrava.cz sennheiser.cz sennheiser.cz audigo.cz, alza.cz

Web výrobce audio-technica.com audio-technica.com bowers-wilkins.com denon.com koss.com en-de.sennheiser.com en-de.sennheiser.com soundmagichead-
phones.com

Konstrukce mušlí otevřená uzavřená uzavřená uzavřená uzavřená otevřená otevřená otevřená

Měniče dynamické dynamické dynamické dynamické dynamické dynamické dynamické dynamické

Membrána [mm] 53 53 40 40 neuvádí neuvádí neuvádí 53

Kmitočtový rozsah [Hz] 5–30 000 5–42 000 10–20 000 10–40 000 10–25 000 12–38 500 12–40 500 15–35 000

Charakteristická citlivost 100 dB/mW 100 dB/mW 108 dB/1V 96 dB/mW 99 dB 106 dB/1V 97 dB/1V 95 dB/mW (±3 dB)

Impedance [Ω] 38 44 22 32 35 50 300 20

Max. příkon [mW] 700 2Ê000 50 1000 neuvádí neuvádí 200 10

Harmonické 
zkreslení neuvádí neuvádí max. 0,4 %/10 mW neuvádí neuvádí 0,1 %/100 dB 0,1 % neuvádí

Kabel – délka [m] 3 3 1,2 (výměnný) výměnný 1,8  
(kroucený,  výměnný) 3 (výměnný)/1,2 3 1,2 (výměnný)

Zakončení – jack [mm] 3,5 3,5 3,5 6,3 (adaptér) 3,5 6,3 3,5 3,5

Hmotnost [g] 265 335 195 310 neuvádí 250 260 320

Příslušenství 3,5–6,3 mm redukce 3,5–6,3 mm redukce

1,2 m kabel pro 
iPhone, iPod, 

iPad, transportní 
brašnička 

3,5–6,3 mm 
redukce, 1,2 m  

kabel pro iPhone, 
iPod, iPad, 

transportní sáček

3,5–6,3 mm 
redukce, tvrdý 

transportní obal

3,5–6,3 mm 
redukce, 1,2 m 
(3,5mm) kabel

3,5–6,3 mm 
redukce, kazet

3m prodlužovací 
kabel, 3,5–6,3 mm 

redukce, „fly“ 
redukce, pevná 

kazeta, karta VPI

HODNOCENÍ

Zvuk 70 % 6 7 9 8 10 8 9 6

Provedení 30 % 7 7 10 10 9 8 9 7

Verdikt 100 % 63 % 70 % 93 % 86 % 97 % 80 % 90 % 63 %

dobrý velmi dobrý vynikající vynikající vynikající velmi dobrý vynikající dobrý
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inzerce

Najdeme zde tři softwarové balíčky od Googlu, 
Microsoftu a samozřejmě Samsungu, dodej-
me, že těch obvykle nežádoucích aplikací 
není mnoho. Zajímavé je prostředí Experien-
ce, které plodně přizpůsobuje androidní uži-
vatelské schéma nárokům Samsungu. Gest 
a možností individuálního nastavení jsou pře-
hršle, v menu nalistujeme různá usnadnění, 
inteligentní upozornění, přímé sdílení obsahu, 
zmenšení displeje pro ovládání jednou rukou, 
snímání dlouhého displeje. Nelze věnovat člá-
nek popisu všech dovedností, zastavíme se 
však u novátorské schopnosti propojit mobil 
s monitorem počítače nebo televizní obrazov-
kou. Základní myšlenka je jasná: udělat z mo-
bilu přenosný počítač. K tomu je zapotřebí 
dokovací stanice, u Samsungu jde o elegantní 
„puk“ nazvaný DeX Station (Desktop eXperi-
ence), který je ovšem třeba dokoupit zvlášť 
a vyjde bratru na dalších 3,5 tisíce korun. In-
stalace DeX je relativně snadná, potřebujete 
však (opět přikoupit!) HDMI kabel pro připo-
jení k PC. Do kolébky je pak třeba přes USB-C 
hnát elektřinu, samotný telefon se nasadí na 
trn a zároveň se nabíjí. Krom toho se přes 
další USB připojí klávesnice a/nebo myš, bez 
toho nebude kouzlo fungovat. Internetu slou-
ží wifi telefonu, ale nechybí ani ethernetový 
vstup. Po zprovoznění se nabízí jednak režim 
zrcadlení (na monitoru TV či PC se zobrazí 
displej smartphonu), nebo režim DeX, který 
se tváří jako svébytné počítačové rozhraní 

(trochu připomínající Windows 10 s jeho plo-
chou, ikonkami a tlačítkem Start), na které 
není těžké si zvyknout. Funkčnost takového 
„počítače“ bude třeba vypilovat, především si 
žádá optimalizaci jednotlivých aplikací (těch 
je aktuálně v obchodu Galaxy Apps jen 15) 
a mělo by se zapracovat na možnostech uži-
vatelského přizpůsobení (třeba české rozlo-
žení klávesnice), ale už tato pionýrská verze 
naznačuje, že kancelářské a multimediální 
funkce skutečně základní počítačové potře-
by zvládnou.

Konektivita Galaxy je naprosto dokonalá, 
ušetříme prostor vyjmenováním všeho, co na-
bízí, uvádíme to v tabulce. Před závorku tedy 
jen vytkneme to, že máme v ruce jeden z mála 
smartphonů, který umí čtyři družicové systé-
my (vedle GPS, Glonass a BeiDou i Galileo), 
LTE sítě dokáže využít též k telefonii (VoLTE), 
chlubí se Bluetooth nejen s kodekem aptX, ale 
také s dovedností spárovat se se dvěma zaří-
zeními naráz. A hlavně jde o BT 5. generace, 
a to je zatracený přínos: je cca 2× rychlejší 
než předchozí verze, slibuje až čtyřnásobný 

C
Mezi řadou nastavení nechybí volba podoby displeje Always On, ale také hojné možnosti přizpůsobit 
zobrazovač co do barevnosti a  rozlišení či vylepšit video přehrávané i z aplikací třetích stran.
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Lamax X10 Taurus

6 690 Kč

Další z kamer v asi už klasické podobě kvádříku pochází od tuzemské 
značky Lamax, která se v oboru sportovních kamer na našem trhu už 

docela dobře etablovala. Kamera, pojmenovaná snad podle souhvězdí 
Býka, je nejvyšším modelem své značky. Nabízí nahrávání videí v Ultra 
HD rozlišení s 30snímkovou frekvencí, která se také stává v tomto oboru 
víceméně normou. Taurus má už osvědčený design, s nímž se setkáváme 
poměrně často: vpředu je umístěn vystupující objektiv, malý stavový dis-
plej a hlavní vypínač, na horní straně spoušť (sloužící i jako potvrzovací 
tlačítko v menu), vzadu pak poměrně velký – s ohledem na rozměry ka-
mery – displej (úhlopříčka pět centimetrů, ale formát 4:3, v němž kamera 
pořizuje také fotografie); pravý bok patří dvojici tlačítek nahoru/dolů pro 
pohyb v nabídkách, levý pak slotu pro kartu microSD (a její obvyklé klony) 
a konektorům HDMI a USB, obojí v provedení micro. Dole pak najdeme 

standardní stativový závit a kryt prostoru pro akumulátor. Z hlediska pro-
vedení je vystupující objektiv, a především jeho zevní vypouklá čočka, 
poměrně dost choulostivým místem pro různá „poranění“, stejně tak 
nijak nechráněné konektory a slot karty nejsou pro pohyb v extrémních 
podmínkách ideální. Pro všechny situace, kdy by mohla kamera dojít 
k úhoně, je proto lepší chránit ji pouzdrem z příslušenství, které je sice 
primárně „podvodní“ (až do 40 metrů), ale poslouží i na souši.

Nabídka rozlišení videa opět začíná u Ultra HD s 30 snímky za sekundu 
a kromě klasického Full HD (s 60 i 30 progresivními snímky) nabízí i řadu 
méně obvyklých formátů, včetně možností natáčení zpomaleného videa. 
S ohledem na rozlišení snímače 12 milionů bodů je zřejmé, že u maxi-
mální velikosti fotografií 16 megapixelů kamera pracuje s interpolací. 
Při dálkovém ovládání telefonem pomůže aplikace Lamax CamApp. Wifi 
připojení kamery (aktivuje se v menu, kde lze též změnit název i hes-
lo připojení) i komunikace s mobilem funguje bezchybně (v aplikaci lze 
kompletně měnit též všechna nastavení), spíše vadou na kráse tak je 
zmatek v označení verze aplikace – stahujete 3.0, na úvodní stránce je 
2.0 a stránka pro připojení kamery se deklaruje jako 1.0.0. Pro pořízení 
snímků a pro přepínání mezi video- a fotorežimem lze použít také malý 
bluetoothový dálkový ovladač. Kvalita videa i fotografií je na velice dobré 
úrovni, od maxima jí dělí jen horší antireflexní úprava čoček objektivu, 
která při bočním a protisvětle nezabrání vzniku reflexů. 

H O D N O C E N Í
X  velmi dobrá kvalita obrazu a zvuku; bezproblémové ovládání včetně využití 

mobilní aplikace CamApp; menu v češtině; samotná kamera má stativový 
šroub; rozsáhlé příslušenství

Z  náchylnost k reflexům v obraze při bočním a čelním osvětlení; slabší výdrž 
baterie; kamera se dost zahřívá

vynikající
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C
Jednoduché, přehledné a hlavně s Bluetooth. 
Nemusíte dumat nad směrem IR paprsků, 

ovládá odkudkoli.

D
Zářící logo JAMO na čelní straně subwooferu 
informuje blikáním o probíhajících změnách 

v nastavení systému. Také tato část DS-7 dává na 
odiv dokonalé zpracování.

P A R A M E T R Y
kmitočtový rozsah 20–20 000 Hz
satelitní reprosous. dvoupásmové   

(měniče 2× 87 mm + 1× 20 mm)
subwoofer  bassreflex, 203 mm  

aktivní (1× 60 W, 2× 30 W) 
vstupy Bluetooth 4.0, digitální optický Toslink, 

1× pár cinch
výstupy 1× pár repro terminálů
satelity  
rozměry (š × v × h) 10,2 × 30,5 × 8,9 cm 
hmotnost 1,7 kg
subwoofer 
rozměry (š × v × h) 25,4 × 30,5 × 38,1 cm 
hmotnost 7,9 kg
web  jamo.com; cptpraha.cz

H O D N O C E N Í
X  výborný prokreslený zvuk s výrazným prostorem 

a přirozenou dynamikou; dokonalý design; 
skvělý ovladač

Z  odvrácenou část satelitů bude nutno čistit 
jemným oprašovátkem

vynikající

obsluhazvuk výbava provedení

Názor?!
Celý systém má ojedinělý WOW efekt, v krát-
kém časovém úseku testování, vzbudil oprav-
du nevídaný zájem návštěv. Tím se dostávám 
i k faktoru „Ž“, který kdysi definoval kolega 
Brož. Byl nevídaný! I u jindy zcela inertních 
zástupců opačného pohlaví vzbudil DS-7 
větší zájem, než by vyvolaly lakované lodičky 
s brilianty. Nejde však jen o líbivé modýlky, 
ony opravdu hrají, a to je pokračování WOW 
efektu, protože reprodukce je překvapivě pre-
cizní s přirozeným smyslem pro podrobnosti 
a jemné barvy zvuku. Reprosoustavy famóz-
ně zvládají i velmi složitý jazz a vokály, včetně 
prokreslení prostoru a vytvoření kompaktního 
zvukového obrazu se subwooferem. Systému 
vyhovují náročnější tyto hudební žánry, kde 

Honor 8 HTC Desire 10 Lifestyle Moto Z Play (Lenovo) Samsung Galaxy A5 (2016) Sony Xperia XA Ultra 
Doporučená cena [Kč] od 11 000 od 7 600 od 12 000 od 7 300 od 10 000
Web www.hihonor.com; www.honor8.cz www.htc.com www.shop.lenovo.com www.samsung.cz www.sony.cz; alza.cz

Displej IPS, úhlopříčka 5,2"/13,2 cm, 
rozlišení 1920 × 1080 bodů

IPS, úhlopříčka 5,5"/14 cm, 
rozlišení 1280 × 720 bodů 

AMOLED, úhlopříčka 5,5"/14 cm, 
rozlišení 1920 × 1080 bodů

AMOLED, úhlopříčka 5,2"/13,2 cm, 
rozlišení 1920 × 1080 bodů

IPS BRAVIA, úhlopříčka 
6"/15,2 cm, rozlišení 1920 × 1080 

bodů

OS Android 6.0 Marshmallow; 64bit Android 6.0 Marshmallow; 64bit Android 6.0 Marshmallow 
 (aktualiazce na 7.0); 64bit

Android 5.1 Lollipop (aktualizace 
na 6.0 Marshmallow); 64bit Android 6.0 Marshmallow; 64bit

Procesor/frekvence
8× jádro, Kirin 950  

(GPU Mali-T880MP4)/takt 
4× 2,3 GHz + 4× 1,8 GHz; 64bit

4× jádro, Snapdragon 400  
(GPU Adreno 305)/takt 4× 1,6 GHz

8× jádro, Qualcomm Snapdragon 
625 (GPU Adreno 506)/ 

takt 8× 2 GHz; 64bit

8× jádro, Exynos 7580  
(GPU Mali-T720MP2),  
takt 8× 1,6 GHz; 64bit

8× jádro, MediaTek MT6755 Helio 
P10 (GPU Mali-T860MP2),  

takt 4× 2 GHz + 4× 1 GHz; 64bit
Paměť RAM/ROM/slot na 
microSD kartu [GB] 4/32/1 (až 200) 2/16/1 (až 2 TB) 3/32/1 (až 2 TB) 2/16/1 (až 128) 3/16/1 (až 200)

Mobilní sítě 2G, 3G, 4G (LTE); dual SIM 2G, 3G, 4G (LTE); dual SIM 2G, 3G, 4G (LTE) 2G, 3G, 4G (LTE) 2G, 3G, 4G (LTE)

Bezdrátová konektivita wifi (a,b,g,n,ac), Bluetooth 4.2, GPS 
+ Glonass + BD, NFC

wifi (b,g,n), Bluetooth 4.1, GPS  
+ Glonass wifi (a,b,g,n), Bluetooth 4.0, GPS wifi (a,b,g,n), Bluetooth 4.1, GPS  

+ Glonass + BD, NFC
wifi (a,b,g,n), Bluetooth 4.1, GPS  

+ Globass, NFC

Vstupy/výstupy USB typu C (nabíjí z PC), 
sluchátkový micro USB (nabíjí z PC), sluchátkový USB typu C (nabíjí z PC), 

sluchátkový micro USB (nabíjí z PC), sluchátkový micro USB (nabíjí z PC), sluchátkový

Fotoaparát zadní: 12 Mpix; přední: 8 Mpix, 
blesk, Full HD video 

zadní: 13 Mpix; přední: 5 Mpix, 
blesk, Full HD video

zadní: 16 Mpix; přední: 5 Mpix, 
blesk, Full HD video, stabilizace 

videa

zadní: 13 Mpix; přední: 5 Mpix, 
blesk, Full HD video

zadní: 21,5 Mpix; přední: 16 Mpix, 
blesk, Full HD video

Nativní hudební přehrávač/formáty 1/MP3, FLAC, WAV, WMA a další O O 1/MP3, FLAC, WAV, WMA a další 1/MP3, FLAC, WAV, WMA a další

Nativní video přehrávač/formáty 1/AVI, H.264, MP4, WMV, 3GP, 
H.263 O O

1/MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, 
ASF, AVI a další

1/MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, 
AVI a další

Akumulátor
LiIon, 3000 mAh, integrovaný,  

pohotovostní režim 420 h,  
hovor až 20 h

LiIon, 2700 mAh, integrovaný, 
pohotovostní režim až 672 h,  

hovor až 24 h

LiIon, 3510 mAh, integrovaný, 
pohotovostní režim neuveden, 
kombinované využití až 50 h

LiIon, 2900 mAh, integrovaný, 
pohotovostní režim neuveden,  

hovor až 16 h

LiIon, 2700 mAh, integrovaný, 
pohotovostní režim 708 h,  

hovor až 13 h
Rozměry [mm] 71 × 145,5 × 7,4 76,9 × 156,9 × 7,7 76,4 × 156,4 × 7 144,8 × 71 × 7,3 164,2 × 79,4 × 8,4
Hmotnost [g] 153 155 165 155 202
Hodnocení:
Výbava nativního audio přehrávače 4 Pouze Hudba Play od Google Pouze Hudba Play od Google 8 9
Čistota zvuku a zřetelnost 5 10 5 9 10
Plastičnost zvuku 4 10 4 8 10
Vyváženost zvuku 3 10 3 7 10
Střední hodnota systémové hlasitosti 8 8 8 8 9
Celkový hudební dojem 
v nativní aplikaci 3 průměrný 6* dobrý 4* průměrný 6 dobrý 9 vynikající

Celkový hudební dojem 
v aplikaci PlankTone 4 průměrný 9 vynikající 3 průměrný 8 velmi dobrý 10 vynikající

*) Mobil není vybaven vlastním přehrávačem, hodnotili jsme jej pomocí předinstalovaného přehrávače Hudba Play od Googlu.
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E O - S G 5 1 0
připojení signálu Bluetooth 4.0, jack 3,5 mm
výstupní výkon neuvádí
kmitočtový rozsah neuvádí
rozměry ø 8,1 cm × 39 cm
hmotnost 151 g
web  samsung.cz

E O - S G 7 1 0
připojení signálu Bluetooth 4.0, jack 3,5 mm
výstupní výkon neuvádí
kmitočtový rozsah neuvádí
rozměry ø 7,77 cm × 22 cm
hmotnost 396 g
web  samsung.cz

E P - P A 7 1 0
napětí vstupní/ výstupní 12 V/5 V
výstupní výkon 1000 mA
délka kabelu 1,5 m 
hmotnost 201 g
rozměry 1,8 x 20,1 x 7,8 cm
web  samsung.cz

H O D N O C E N Í
X  překvapivě prokreslený a barevný zvuk; miniaturní 

a odolná konstrukce; intuitivní obsluha

Z  nenašel jsem

H O D N O C E N Í
X  více funkcí; jednoduchá intuitivní obsluha; 

odolná konstrukce; poměrně příjemný zvuk

Z  zvuk by mohl být prokreslenější

H O D N O C E N Í
X  praktický doplněk přenosných přístrojů (nejen) 

ze stáje Samsung

Z není důvod ke stížnostem

vynikající

obsluhavýbava provedení

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení

inzerce

informace o provozu jsou signalizovány bar-
vami a počtem bliknutí LED kontrolky pod 
mřížkou reproduktoru. Zboku, pod těsnicím 
víčkem, je umístěn micro USB konektor pro 
nabíjení a 3,5mm jack pro kabelové připojení 
audiosignálu. Je vybaven plastovým poutkem 
pro přenášení či zavěšení. Na jedno nabití 
vydrží hrát až devět hodin. Jeho reprodukce 
je překvapivě dobrá, z opravdu mikrorozměrů 
se line neočekávaně zralý zvuk, prokreslený 
a i s příjemnými náznaky basů. Překvapující 
kvalita z tak malého kousku hmoty. S jeho fi-
remním označením: Scoop (dobrý úlovek) lze 
naprosto souhlasit.

David Nývlt
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P A R A M E T R Y
snímač CMOS 16,3 Mpix
objektiv  f18,5 mm (ekvivalent kinofilmu 28 mm), 

F2,8 
rozměry snímače APS-C (23,6 × 15,6 mm)
digitální zoom 2×
zobrazovač LCD 76 mm (3"), 1 040 000 bodů, dotykový
snímací režimy automatický, priorita času, priorita 

clony, manuální
citlivost 200–6400 ISO
paměť karty SD, SDHC, SDXC
napájení LiIon akumulátor 1700 mAh
rozměry 113 × 64 × 44 mm
hmotnost 340 g (tělo s akumulátorem a kartou)
web  fujifilm.eu/cz

H O D N O C E N Í
X  kvalita obrazu; nepopiratelně stylový design

Z  krytka objektivu; výdrž baterie

velmi dobrý

výbavaobraz obsluha

kompakt špatná. Zavržený hledáček pak na-
hrazuje venku dobře viditelný displej, který je 
poprvé u kompaktu této značky dotykový a je 
také výklopný. Rozsah natočení o cca 45 stup-
ňů dolů a 180 vzhůru slibuje, že lze pořizovat 
snímky prakticky z libovolné perspektivy.

Moderní doba
Ze soudobé výbavy nechybí přístroji formálně 
nic podstatného. Natáčení videa se dokonce 
může pochlubit Full HD režimem s 60 snímky 
za sekundu a kodekem H.264. Navzdory tomu 
ale výsledek není nic zázračného. Různé vady 
obrazu se objevují sice jen sem tam, ale zato 
bez ohledu na podmínky natáčení. Jako více-
méně nouzový záznam pro čistě soukromé 
účely je možné to akceptovat, ale nic víc.

Zabudované wifi pro bezdrátovou komuni-
kaci je schopné přenášet snímky sice jen po 
menších dávkách, ale to v praxi ničemu nepře-
káží. Dálkové ovládání je také v základu funkč-
ní, aplikace pro mobilní zařízení by si ale za-
sloužila ještě doladit i mírně rozšířit možnosti 
ovládání. Při bezdrátových hrátkách bude 
rovněž nutné bedlivě zvažovat zásoby energie. 
Výdrž napájení podle CIPA je 330 snímků, a to 
je přinejlepším průměr i pro méně sofistikova-
né kompakty, než je tento. Kombinace s wifi 
přenosy tak může ukončit fotografování dříve, 
než se nadějete. To ale nic nemění na tom, že 
X70 je fotoaparát, který může majitele věrně 
doprovázet na každém kroku a být připraven, 
kdykoliv na jeho majitele sedne tvůrčí múza.

Tomáš Suchomel

inzerce
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typ uzavřená dynamická
kmitočtový rozsah 15–25 000 Hz (pásmo neuvádí)
jmenovitá impedance 32 Ω
akustický tlak 103 dB (1 kHz, 1 mW)
maximální zatížitelnost 50 mW
délky kabelů 1,2 m s ovladačem, 3 m
hmotnost 260 g
web  mezeheadphones.com

H O D N O C E N Í
X  transparentní zvuk; kabely domácí i na ven; 

pečlivé provedení

Z  větší přítlak mostu; vyšší cena

vynikající

výbavazvuk provedení

inzerce

Údaje výrobce
Audio-Technica Beyerdynamic Denon Fidue FiiO Koss Marshall Sennheiser VSONIC 

ATH-Sport3 MMX 102 iE AH-C120MA A71 EX1 IL/200 KTC Mode EQ Momentum 
In-Ear

VSD 5

Doporučená cena [Kč] 1 990 2 590 2 790 2 690 2 790 2 649 2 190 2 790 2 190

Web distributora empetria.cz basys.cz eurostar-ostrava.cz gothic.cz gothic.cz eurostar-ostrava.cz pmc.cz sennheiser.cz gothic.cz

Web výrobce audio-technica.com beyerdynamic.com denon.eu fidue.com fiio.net koss.com marshallhead-
phones.com sennheiser.com vsonic.com

Průměr měničů [mm] 10 9 11,5 neuvádí 13 neuvádí 9 neuvádí neuvádí

Kmitočtový rozsah [Hz] 15–25 000 10–23 000 5–24 000 13–26 000 20–30 000 15–20 000 20–20 000 15–22 000 5–31 500

Jmenovitá impedance [Ω] 16 41 32 16 16 16 30 18 32

Celkové harmonické zkreslení [%] neuvádí neuvádí 32 <1 neuvádí neuvádí neuvádí <0,5 (1 kHz,  
SPL 100 dB) <1 (pro 94 dB)

Citlivost [dB/mW] 102 105 106 104 102 100 98 neuvádí neuvádí

SPL (1 kHz, 1 V) [dB] neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 118 108 (500 Hz)

Maximální zatížitelnost  [mW] 200 neuvádí 250 30 neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 30

Pouzdro měkké/pevné 1/O 1/O O/1 O/1 O/1 O/O O/O O/1 O/O

Ovladač na kabelu O 1 1 1 O 1 1 1 O

Délka kabelu [m] 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,25 1,2 1,3 1,3

Konektor 3,5 mm:  
přímý/zalomený O/1 O/1 O/1 1/O O/1 1/O O/1 O/1 1/O

Hmotnost (bez kabelu)  [g] 9,5 13 7,3 neuvádí 18 neuvádí neuvádí 16 neuvádí

Výbava 20 % 9 9 9 9 9 8 8 10 8

Provedení 10 % 9 10 10 9 10 9 9 10 8

Hodnocení 100 %
90 % 96 % 91 % 90 % 96 % 95 % 88 % 100 % 87 %

vynikající vynikající vynikající vynikající vynikající vynikající vynikající vynikající vynikající
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Yamaha YAS-105

6 990 Kč

Dnešní trend AV výrobků vesměs směřuje 
k co nejobsáhlejší kumulaci různých funk-

cí – všechno zkrátka musí umět všechno. Někdy 
si říkám, kdy začne televizor vařit kávu… Yamaha 
jde v koncepci tohoto výrobku opačně: je vyba-
ven pouze tím nezbytným, co pro své fungování 
v roli přídavné reprosoustavy televizoru potře-
buje. Marně byste tedy hledali USB pro přehrá-
vání souborů z pevných disků, mezi konektory 
není ani rozhraní HDMI – zvuk z televizoru je 
přiváděn obvyklým optickým kabelem, případný 
další zdroj lze připojit druhým digitálním vstupem 
v koaxiálním provedení. Yamaha jako výrobce 
špičkových komponentů pro domácí kina dob-
ře ví, že s reprosoustavou tohoto typu by bylo 
bláhové si hrát na zvuk ve vysokém rozlišení, 
takže tento typ propojení stačí i pro případný 
BD či DVD přehrávač. A pro jistotu je přidán 
i analogový vstup (3,5mm minijack), třeba pro 
různé kapesní přehrávače. Oželet samozřejmě 

lze i displej (naopak, může někdy rušit), a tak 
veškeré informační údaje jsou soustředěny do 
pruhu malých zelených diod na zadní hraně pří-
stroje – tedy v případě, že reprosoustava leží 
na podložce; při montáži na zeď se totiž orien-
tace ozvučnice o 90 stupňů změní a diody se 
tak octnou nahoře. V sousedství diod je sada 
mikrospínačů pro základní ovládání (zapnutí/vy-
pnutí, hlasitost, přepínání zdroje signálu, vypnutí 
zvuku). Navíc tento model nabízí i prostorově 
úsporné řešení, když dva basové reproduktory 
umísťuje přímo do zvukové lišty (kde jsou ještě 
dva středotónové a dva výškové měniče), čímž 
se systém obejde bez přídavného 
subwooferu. Ale pokud by se vám 
po něm opravdu stýskalo, výstup 
pro něj mezi konektory nechybí, jen 
si ho musíte přikoupit. Komunika-
ci se smartphonem či tabletem si 
ale konstruktéři odpískat netroufli, 

takže Bluetooth k dispozici je a s ním i možnost 
přehrávání hudebních souborů z mobilů či ta-
bletů. Samozřejmě i Yamaha má svou mobilní 
aplikaci, kterou můžete její audiokomponenty 
ovládat, a to platí i pro YAS-105. Ale to je spíše 
taková elegantní nadstavba, protože k ovládání 
audiosystému bohatě postačí jeho přehledný 
dálkový ovladač. Některé funkce obsluhu doce-
la zpříjemní, například audiosystém se dokáže 
„naučit“ povely z ovladače televizoru, takže pak 
nemusíte ovladače stále měnit. Lze též aktivovat 
automatický provoz – při zapnutí televizoru se 
zapne i reprosoustava, při vypnutí přijímače se 
také vypne. V obdobném módu může pracovat 
i režim Blueooth. A nejvíce ovšem potěší vel-
mi dobrý zvuk systému. Vše je vyvážené, nic 
nechybí ani nevyčnívá, výsledek je příjemný na 
poslech. Z modelů v testu jeden z nejlepších 
hudebních přednesů.

vynikající

H O D N O C E N Í
X  vyvážený, poslechově příjemný přednes zvuku – 

nejen z televizoru, ale i hudby z náročnějších 
zdrojů; volba režimu pro umístění na podložce 
či na zdi

Z  někdo může postrádat přípojky USB a HDMI
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Údaje výrobce Lenco Music Hall Onkyo Pioneer Pro-Ject Thorens 
L-175 mmf-2.2 CP-1050 PL-30-K RPM 1 Carbon TD 240-2

Web distributora aq.cz minicom.cz cptpraha.cz basys.cz aq.cz thorensaudio.cz

Web výrobce lenco.com musichallaudio.com eu.onkyo.com pioneer.eu project-audio.com thorens.com

Doporučená cena [Kč] 10 999 13 990 14 990 10 990 12 590 16 790

Rychlosti [ot./min.] 33 1/3 – 45 33 1/3 – 45 33 1/3 – 45 33 1/3 – 45 33 1/3 – 45 33 1/3 – 45 – 78

Odchylka rychlosti [%] neuvádí ±0,9 neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí

Kolísání otáček [%] neuvádí ±0,15 <0,15 (33 1/3) ±0,14 (33 1/3) ±0,14 (33 1/3) 0,07

Odstup rušivých napětí (dle IHF-A) [–dB] neuvádí –70 neuvádí >–60 –71 –72

Řemínkový pohon/direct drive O/1 1/O O/1 O/1 1/O 1/O

Hmotnost talíře (materiál) [kg] neuvádí (hliník) 1,7 (ocel) neuvádí (hliník) neuvádí (hliník) neuvádí (MDF deska) 0,7 (hliník)

Korekční předzesilovač 1 O O 1 O O

Výstup 2× zdířky cinch 2× cinch na kabelu 2× zdířky cinch 2× cinch na kabelu 2× zdířky cinch 2× cinch na kabelu

Příkon [W] 25 2 6 2 5 1,5

Rozměry (š × v × h) [cm] 42 × 11 × 34 41,5 × 11 × 32 45 × 15,8 × 36,8 43,5 × 11 × 37,3 38 × 11 × 35 44 × 12,5 × 36

Hmotnost [kg] 5,1 7,8 8,6 5,6 3,8 8,5

MM přenoska SkyTec CR2861 Music Hall Tracker MM Onkyo OC-105 Audio-Technica AT3600L Ortofon 2M red Audio-Technica AT-95E

Typ snímacího hrotu sférický eliptický sférický sférický eliptický eliptický

Kmitočtový rozsah [Hz] neuvádí 20–20 000 (±3 dB) neuvádí 20–20 000 20–22 000 (–3 dB) 20–20 000

Oddělení kanálů [dB] neuvádí 20 (1 kHz) >18 (1 kHz) neuvádí 22 (1 kHz), 15 (15 kHz) >20 (1 kHz)

Výstupní napětí (1 kHz) [mV] neuvádí 5 2,5 3,5 5,5 3,5

Doporučená síla na hrot [mN] 30 17,5 35 35 18 20

Hmotnost [g] 9 4,2 5 5,7 7,2 5,7

HODNOCENÍ

Zvuk 70 % 8 10 8 8 10 9

Výbava 15 % 9 9 9 10 9 9

Obsluha 10 % 9 9 9 10 9 10

Provedení 5 % 9 10 9 9 10 9

VERDIKT 100 % 
83 % 98 % 83 % 86 % 98 % 91 %

velmi dobrý vynikající velmi dobrý vynikající vynikající vynikající
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RP audio, Zahradní 10, 702 00 Ostrava, T +420 596 110 872

Dovoz a distribuce značek
Advance Acousti c / Ansuz Acousti cs / Audionet / Finite Elemente

Souluti on / Stockfi sch Records / Tangent / The Gryphon / Vivid Audio
Wharfedale / Wharfedale Pro / Wilson Benesch / XSymphony

S úctou
k hudbě

www.rpaudio.cz

inzerce
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z anodizovaného hliníku (na straně sluchátek 
u nich rozlišují kanály gravírovaná písmena L 
a R), se připojují do konektorových zdířek na 
vnější straně mušlí dole. Příslušenství obsahu-
je dva signálové kabely s žílami z bezkyslíkaté 
mědi a izolací s textilním opletem. Kratší „ven-
kovní“ o délce 1,2 m, k jehož vyšší životnosti 
přispívá zesílení izolace Kevlarem, je vybavený 
univerzálním ovladačem s mikrofonem – ten 
je podle výrobce kompatibilní se strojky Apple 

i chytrými telefony a tablety s Androidem. Ka-
bel na doma pak měří 3 m. Široká výbava dále 
zahrnuje ještě pevné pouzdro na zip, jež tvo-
ří výlisek z pevného polymeru (EVA), redukci 
na 6,35mm jack a adaptér pro audiorozvody 
v dopravních letadlech, převádějící dva mono-
fonní konektory na jeden stereofonní: jejich 
kontaktní plošky jsou pozlacené. Sluchátka se 
jmenovitou impedancí 32 ohmů mají průměr-
nou citlivost, ale s jejich vybuzením si poradí 

víceméně jakýkoli zdroj signálu. Atraktivní, 
nepatrně jasnější zvuk je kmitočtově vyváže-
ný a transparentní, evokuje skoro otevřená 
sluchátka. Pevné basy tvoří solidní základ, 
střední pásmo je prokreslené do nejmen-
ších detailů a výšky čisté, ba přímo průzrač-
né. Stylová sluchátka je radost poslouchat, 
euforii snad brzdí jen poměrně vysoká cena. 
Ta dosahuje u mladé značky úrovně zkuše-
nější konkurence, která se zatím využití dřeva 
vesměs vyhýbá. 

Pavel Víšek
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jeho sklon k pečlivosti tvorby tónů a zmíněné-
ho citu pro delikátní nuance může vyniknout. 
Zvládne však i razantnější či přímočařejší 
muziku. JAMO Digital DS-7 má mé nadšené 
doporučení a obdiv.

David Nývlt 
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vzadu nad základnou umožňují po odstranění 
zkratovacích propojek bi-wiring či bi-amping 
a poradí si rovněž s banánky. Kmitočtový 
rozsah 40 až 20 000 Hz odpovídá v pásmu 
±3 dB, bassreflex je laděný na kmitočet 37 Hz, 
s nímž soustavy v basech pokryjí víceméně 
kompletní (druhou nejhlubší) kontraoktávu. 

Charakteristická citlivost je standardní, menší 
nejasnosti panují kolem jmenovité impedance 
4 ohmů, uváděné jako kompatibilní s 8 ohmy 
(?!), protože její minimální hodnota předsta-
vuje 4,1 ohmu. Bezmála metrové sloupky na-
bízejí muzikální vyvážený zvuk, který staví na 
až nečekaném objemu středních basů. Pásmo 

středních kmitočtů je velmi dobře čitelné a ke 
spokojenosti posluchačů přispívají i čisté, 
neagresivní výšky. Na hudební žánry nejsou 
vybíravé a vzhledem k možnosti bi-ampingu je 
lze doporučit na pozici hlavních soustav v do-
mácích sestavách s alespoň sedmikanálovým 
AV receiverem.        Pavel Víšek
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Umístěný je jako „nultá“ obrazovka úplně vlevo. 
Uživatelé soukromníci využijí možnost vytvořit 
si druhý prostor, jako by měli po jeho aktivaci 
v ruce úplně jiný telefon…

V útrobách pracuje osmijádrový Snapdra-
gon 845 – takový mají všechny dosavadní vlaj-
kové lodě s procesorem od Qualcommu, které 
jsme testovali – např. v S&V 1/19, zatímco 
úplná novinka Snapdragon 855 bude pohá-
nět očekávaný Xiaomi Mi 9. Operační paměť 
poskytne chodu phabletu velkorysých 6 GB 
paměti, počítačových her se tedy není třeba 
obávat. V benchmarkových testech se Xiao-
mi řadí hodně vysoko, AnTuTu našemu vzorku 
přidělilo kolem 297K bodů, absolutní špička 
má kolem 300K, dalo by se tedy říci: „V zadní 
části pelotonu těch nejlepších“. Uživatel má 
k dispozici 128GB paměť, ve světě se potulují 
i modely s dvojnásobnou kapacitou. Nenajde-
me zde ovšem slot na paměťovou kartu, neboť 
šuplík pro dvě nano SIM slouží výhradně tele-
fonním potřebám (samozřejmě umí sítě LTE). 

Funkčně je Xiaomi vybaven nekompromisně, 
podobně jako u LTE se hlásí ke všem nejmo-
dernějším wifi standardům kromě blížící se, 
ale zatím nefungující „wifi šestky“, Bluetooth 
5 nabízí kodek aptX HD pro stream audia ve 
vysokém rozlišení, o možnost placení mobilem 
přes NFC rovněž netřeba mít obavy, navigace 
si poradí naprosto se vším, co oficiálně na dru-
žicovém nebi slouží veřejnosti k orientaci (tedy 
včetně Galilea). Snad ani nikoho nenapadlo, 

že by Mi Mix 3 neměl reversibilní USB-C, výrob-
ce k němu přibalil spřátelenou redukci oplý-
vající analogovým sluchátkovým výstupem. 
Ve výbavě najdeme i další užitečné věci; asi nás 
tak moc nezajímá „špendlík“ na otevření karet-
ního slotu, ale určitě se hodí zadní kryt mobilu, 
který pak tolik neklouže, a vyloženě nadchne 
ufoidní „oblázek“ sloužící bezdrátovému na-
bíjení. Xiaomi to podporuje a je třeba dodat, 
že dobíjení probíhá velmi svižně. Samozřejmě 
drátové dobíjení je ještě o něco rychlejší, aku-
mulátor sice nedisponuje rekordní kapacitou 
(3200 mAh), ale jeho výdrž je nečekaně skvělá, 
takže během dne běžného provozu by se tele-
fon neměl vybít. 

Zvuk
Xiaomi nabízí vlastní přehrávač Hudba, poměr-
ně jednoduchou a přehlednou aplikaci, která 
umí vše, co se týká organizace skladeb. Druhý 
nabídnutý přehrávač je Hudba Play od Googlu. 
Už při prvních minutách poslechu (přes naše 
referenční sluchátka Sennheiser HD 630VB)
bylo zřejmé, že si budeme muset trochu pohrát 
s ekvalizací. Hotel California ve formátu FLAC 
je sice skvělý flák, ale tady dostával docela na 
frak: Díky nevyvážené reprodukci se melodie 
jakoby rozpadala díky děravým přechodům 
mezi pásmy, kovové struny uměly sadisticky 
říznout do ušního bubínku. A nemyslete si, že 
Jana Kratochvílová to vylepšila, právě výšky Mi 
Mix 3 zkresluje a chraptí zcela jinak, než by si 

zpěvačka přála. Tak tedy jdeme ekvalizovat… 
V nastavení Hudby Play se nabízí pětipásmový 
uživatelský ekvalizér (bez žánrových předvo-
leb), zvýrazňovač basů a simulace prostoro-
vého zvuku, jen cesta k němu je neuvěřitelně 
komplikovaná – musíme „vylézt“ ze základní 

inzerce

C
To, co se jinde jmenuje Žurnál, je u Xiaomi 
trezor. Nabízí nejen přehled všeho 

aktuálního, co by chtěl mít uživatel na očích, 
ale i optimalizaci telefonu a rychlý přístup 
ke zvoleným aplikacím.
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P A R A M E T R Y
typ 3p. s bassreflexem
kmitočtový rozsah 40–20 000 Hz (±3 dB)
impedance jmen./min. 6 Ω/3,5 Ω
char. citlivost 90 dB (2 V/1 m)
dělicí kmitočty 630 Hz, 2400 Hz
max. akustický tlak 110 dB
dop. výkon zesilovače 25–200 W
rozměry (š × v × h) 30 × 56,5 × 36 cm   
 (vč. podložek a terminálů)
hmotnost 18,4 kg/ks
web  rpaudio.cz; wharfedale.co.uk

H O D N O C E N Í
X  komplexní vyvážený zvuk; retro design; 

tuhá ozvučnice

Z  bassreflex ústí dozadu

vynikající

zvuk provedení

inzerce

Regálovky zvukem přerůstají
U elektrických výhybek známe jen dělicí kmi-
točty 630 Hz a 2400 Hz, ale jde o zapojení 
vyššího řádu. Výběr součástek samozřejmě 
ovlivnila ekonomická stránka věci, ale svitko-
vé kondenzátory i vzduchové cívky převažují. 
Pochvalu si zaslouží také štědře dimenzova-
né kabelové vnitřní propojky. Na zadní stěně 
dole ústí dva paralelně řazené bassreflexové 
rezonátory, což je samozřejmě třeba zohlednit 
dostatečným odstupem od zadní zdi. Ve střed-
ní části na úrovni jejich nátrubků najdeme dva 
jednotlivě montované pozlacené šroubovací 
terminály, jež zvládnou holé vodiče větších 
průřezů i banánky. Soustavy vykazují čistý 

vnitřní objem 37,6 l, na který se leckdy nezmů-
žou ani štíhlé podlahovky. Kmitočtový rozsah 
v pásmu ±3 dB dole obsáhne větší část dru-
hé nejhlubší kontraoktávy, nechybějí proto ani 
hluboké basy, protože bassreflex je laděný na 
35 Hz. Charakteristická citlivost soustav se 
jmenovitou impedancí šest ohmů je solidní, 
navíc ji značka nepochopitelně uvádí pro nižší 
svorkové napětí 2 V, takže se standardní hod-
notou 2,83 dB by dopadla ještě lépe. 

Soustavy Wharefedale Linton Heritage 
nabízejí komplexní, frekvenčně harmonický 
zvuk, který bychom se zavřenýma očima jen 
stěží přisoudili regálovkám. Hrají přirozeně, 
s oporou v přesně artikulovaných basech, jež 

se této třídě vymykají. Nic nelze vytknout ani 
čitelnosti středního pásma nebo čistým výš-
kám, hudební scéna je vykreslena zeširoka. 
Tyhle „velké holky“ nevyvedou z míry ani členi-
tější nahrávky nebo dynamické špičky, na od-
dělení jednotlivých nástrojů se příliš nemění 
a maximální akustický tlak 110 dB není v pa-
rametrech jen pro ozdobu. Žánry si nevybírají, 
což ocení nejenom příznivci symfonické hudby 
nebo metalisté.                              Pavel Víšek
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   do 5 500 Kč    nad 5 500 Kč
Audio-Technica B&W Koss Klipsch Sennheiser Beyerdynamic Grado KEF

ATH-M60x P3 S2 SP/330 Reference On-Ear (II) HD 25 Plus Aventho wired Prestige SR125e M500

Cena  [Kč] 5 190 3 890 4 199 5 080 5 080 8 590 5 690 5 990

Web distributora empetria.cz eurostar-ostrava.cz koss.cz cptpraha.cz sennheiser.cz basys.cz empetria.cz perfectsound-
group.cz

Web výrobce eu.audio-technica.
com bowers-wilkins.net koss.com klipsch.com sennheiser.com europe.beyerdy-

namic.com gradolabs.com international.kef.
com

Konstrukce mušlí uzavřená uzavřená uzavřená uzavřená uzavřená uzavřená otevřená uzavřená

Průměr měničů [mm] 45 30 30 40 35 30 35 40

Kmitočtový rozsah [Hz] 15–28 000 10–20 000 20–25 000 20–20 000 16–22 000 10–40 000 20–20 000 20–20 000

Celk. harm. zkreslení [%] neuvádí <0,5 (1 kHz, 10 
mW) neuvádí neuvádí <0,3 neuvádí neuvádí neuvádí

Jmenovitá impedance [Ω] 38 34 35 32 70 32 32 32

Citlivost [dB/mW] 102 111 101 110 neuvádí 105 (500 Hz) 99,8 103

Max. hladina 
akustického tlaku [dB] neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 120 neuvádí neuvádí neuvádí

Maximální zatížitelnost  [mW] 1600 50 neuvádí 100 neuvádí neuvádí neuvádí 30

Pouzdro měkké/pevné 1/O O/1 O/1 O/1 1/O 1/O O/O O/1

Kabel s ovládáním/bez ovládání O/O 1/1 O/1 1/O O/O 1/O O/1 1/1

Kabel – délka [m] 1,2/3/1,2–3 
(kroucený) 2× 1,2 1,4 1,2 1,5/1–3 (kroucený) 1,2 1,68 2× 1,3

Hmotnost [g] 220 130 neuvádí 232 140 210 neuvádí 208

HODNOCENÍ

Zvuk 70 % 9 9 9 9 10 10 10 9

Výbava 20 % 10 10 9 9 9 8 7 10

Provedení 10 % 9 10 9 10 9 10 8 10

Verdikt 100 %
92 % 93 % 90 % 91 % 97 % 96 % 92 % 93 %

vynikající vynikající vynikající vynikající vynikající vynikající vynikající vynikající
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P A R A M E T R Y
typ intraaurální bezdrátová s Bluetooth
kmitočtový rozsah 20–20 000 Hz (pásmo neuvádí)
citlivost ≥70 dB
Bluetooth 4.2
kapacita baterií LiPo 100 mAh (sluchátka)  

LiPo 520 mAh (dokovací stanice)
doba nabíjení/provoz cca 2 h/až 6 h
pohotovostní režim až 150 h
rozměry 16 × 21 × 25 mm
hmotnost 4,2 g (sluchátko)  

49,3 g (sluchátka s dokovací stanicí)
web lamax.cz

H O D N O C E N Í
X  díky dokovací stanici vynikající výdrž; 

kompaktní provedení; intuitivní obsluha 
vyhovující jak pravákům, tak i levákům 

Z  nevhodné pro agresivní hudební žánry 
s hypertrofovaným basovým základem; křehké 
víčko dokovací stanice

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení

Součástí výbavy jsou také náhradní nástav-
ce ve třech konfekčních velikostech a sportov-
něji založeným jedincům přijdou vhod i voli-
telné ušní „háčky“, které mušle v uchu ukotví 
ještě důkladněji, třeba při běhu. Ale i bez nich 
nemají sluchátka tendenci vypadnout ani při 
rychlejším vrtění hlavou při pohledu na výpis 
z účtu. A správné usazení špuntů má samo-
zřejmě i rozhodující vliv na kvalitu poslechu, 
zvláště na spodní partie – těch u intraaurál-
ních sluchátek není nikdy na rozdávání a byla 
by škoda se o ně připravit. Nicméně lze před-
pokládat, že zájemci o ty nejzemitější žánry bu-
dou pátrat na jiných stránkách sluchátkových 

katalogů. A totéž bychom doporučili i těm, kte-
ří poslouchají přes sluchátka hudbu potichu 
– Dots1 to mají rádi nahlas. Všichni ostatní 
však bezesporu ocení velmi dobrou vyrovna-
nost všech částí spektra. Sebejisté, jiskřivé 
výšky spolupracují s přesvědčivými, věrohod-
nými středy a adekvátními basy, které nekrá-
čejí o žebrácké holi ani při reprodukci našeho 
tradičního prubířského kamene, Everlastovy 
verze Folsom Prison Blues, a nově také podi-
vuhodné variace na téma Comfortably Numb 
v podání americké skupiny The Bad Plus (mi-
mochodem, jejich říjnový koncert v pražském 
Jazz Docku byl z rodu nezapomenutelných!). 

Pochválit musíme kromě vokálu i dudy Ve stí-
nu kapradiny i přesvědčivé a na detaily bohaté 
ztvárnění nesmiřitelného zápasu v rámci ba-
rokního ansámblu v Braniborských koncertech. 
Pozoruhodné, čtyři gramy a jak jim to šlape!

Václav Pavel
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E C G  B T S  E LY S I U M  X 1
výstupní výkon 2× 2,5 W + 10 W
akumulátor LiIon  8800 mAh (3,7 V)
doba přehrávání 12 h (při 70% hlasitosti)
rádio FM digitální tuner
formáty MP3, WMA, APE, FLAC, WAV
ekvalizér standard, basy, výšky
rozměry 24,9 × 13,3 × 14,1 cm
hmotnost 2 kg
web ecg-electro.eu/cs/

E C G  B T S  E LY S I U M  L 1
výstupní výkon 20 W (2× 10 W)
akumulátor LiIon 6600 mAh (3,7 V)
doba přehrávání 8 h (při 70% hlasitosti)
rádio FM digitální tuner
formáty MP3, WMA, APE, FLAC, WAV
ekvalizér standard, basy, výšky
rozměry 22 × 10,2 × 10,2 cm
hmotnost 1,2 kg

H O D N O C E N Í
X  znělý, příjemně přesný zvuk; přehrávají FLAC 

a WAV; odolná konstrukce a elegantní vzhled; 
výborný poměr výkon/cena

Z  snad jen výrazně menší počet tlačítek 
než funkcí 

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení

Zůstane majitel šťasten? To je oč tu běží
Jsem si jist, že zůstane. Vzhledem k velikosti 
a úspornému tvaru válce je zvuk překvapivě 
příjemně zřetelný a frekvenčně bohatý. Je po-
měrně hlasitý, ale pochopitelně má své limity. 
Basů je dostatek, až jsem spíše volil takovou 
EQ úpravu, která basy snižovala. Rádio ladilo 
rychle a to i bez vyčuhující antény. Vzhledem 
k tomu, že většinu ovladačů konstruktéři 
umístili na jednu plošku ukončení válce, pro-
storu a tedy i tlačítek je poměrně málo. Je 
proto pochopitelné, že vzhledem k bohatosti 
funkcí a možností některé ovladače zastávají 
dvě funkce. To, kterou právě míníte využívat, 
signalizujete přístroji odlišným stisknutím 
– krátkým či delším. Bohužel u X1 se mi po-

měrně pletlo ovládání hlasitosti a přelaďová-
ní stanic rádia. Je to však určitě jen otázka 
cviku s přesnějším odhadem délky stisku. 
L1 má výhodu, že jej snadno uchopíte rukou 
obejmutím okolo válcovitého tvaru (plus má 
pružné poutko), což to u X1 nejde, k tomu však 
zase dostanete popruh na nošení na rameni. 
Jako příjemného společníka pro ležení ve vaně 
plné horké vody, voňavé pěny a se sklenkou 
ledového toniku s ginem poblíž lze doporučit 
oba modely. Působí mnohem luxusněji než je 
cenovka, kterou u nich uvidíte. Jejich zvuk je 
příjemný a funkce promyšlené. Navíc, vzalo 
mi opravdu dech, že tak malé přístroje hrají 
WAV a FLAC. 

David Nývlt

inzerce

Q Acoustics Q 3020i

7 690 Kč

Společnost Q Acoustics patří mezi mladé ang-
lické značky: vznikla teprve v roce 2006, ale 

od té doby získala silnou pozici hlavně v kategorii 
dostupnějších reprosoustav (už nějaký čas míří 
do nižších pater high-endu, ale to není téma 
našeho testu). Modely z řady 3000 se před třemi 
roky těšily velké přízni specializovaných maga-
zínů i audiofilů, takže nástup nové série 3000i 
byl ostře sledovaný, ale zadařilo se i tentokrát. 
Soustavy 3020i, které jsou větším ze dvou sto-
janových modelů, si zachovaly výrazné zaoblení 
bočních hran coby typický znak, ale proti svým 

předchůdkyním nabyly o čtvrtinu na vnitřním 
objemu (aktuálně 6,1 l) větší výškou a hlavně 
hloubkou (o 1,8 cm, respektive o 6,6 cm, což 
už je pro leckterou poličku skoro „za hranou“). 
Povrchovou úpravu tvoří polomatná vinylová 
fólie, kterou lze vybírat ve čtyřech provedeních: 
arktické bílé, černé, grafitově šedé a imitaci ang-
lického ořechu. Magneticky aretované ochranné 
rámečky nezasahují úplně dolů a jsou potažené 
průzvučnou tkaninou, která je barevně vyladě-
ná s konkrétní verzí. Společný prvek představují 
mezikruží z leštěného bílého kovu, která kryjí 

příruby reproduktorů 
s montážními šrouby, 
takže design působí 
výrazně a současně 
čistě. Stěny přiměře-
ně tuhých ozvučnic 
tvoří silné MDF des-
ky a osazení vychází 
z firemních měničů. 
Tweeter s impregno-
vanou hedvábnou ka-
lotou (ø 22 mm) má 
protějšek ve středo-
basovém reprodukto-
ru (ø 125 mm) s kó-
nickou membránou 
z papíru plněného 

aramidovými vlákny; magnety jsou feritové. 
O zapojení elektrických výhybek se dokumen-
tace nezmiňuje, ale známe dělicí kmitočet 2400 
Hz a o kvalitě návrhu svědčí i vyrovnaný průběh 
impedance, jež nikdy neklesá pod 75 procent 
jmenovité hodnoty, což potěší každý spolupracu-
jící zesilovač. Hloubku kabinetů z hlediska umís-
tění kompenzují nové, nebývale nízké šroubovací 
terminály, které najdeme vzadu pod ústím trubi-
ce bassreflexového rezonátoru: zvládají silnější 
holé vodiče i banánky, především však „narostly“ 
do výšky pouhého centimetru. Soustavy se jme-
novitou impedancí 6 ohmů vykazují víceméně 
standardní hodnotu charakteristické citlivosti.

H O D N O C E N Í
X solidní citlivost

Z  bassreflex vzadu

vynikající

N E T O P Ý Ř Í  U C H O
Čistý komplexní zvuk těchto Angličanek staví na 
plných, byť poněkud měkčích basech. Středí pásmo 
je štědře prokreslené a výškám nechybí čistota. 
Vedle výborné dynamiky musíme kvitovat i solidně 
vykreslený prostor nahrávek. Vůči premiantkám 
testu mají malou rezervu v transparentnosti.
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P A R A M E T R Y
výstupní výkon 2× 1,2 W (peak), 0,6 W (RMS)
přenosková vložka stereofonní, krystalická 
hrot kónický diamant
pohon talíře řemínkový
rychlosti 33", 45 a 78
tuner FM/AM
nahrávání 128 kB/s, 44,1 kHz, 16 bit
z USB přehrává MP3, WAV, WMA
rozměry 34,2 × 37,6 × 10,4 cm 
hmotnost 3,5 kg
web  pmc.cz

H O D N O C E N Í
X  dokonalý design; nostalgicky příjemný zvuk; 

snadné nahrávání v MP3

Z  nenahrává rozhlas; příliš drobná označení 
nastavení gramofonu

vynikající

provedenízvuk výbava obsluha

livých skladeb při nahrávání. Rozhlasový 
provoz je standard, pouze mne zamrzelo, že 
z rádia nelze nahrávat. Vzhledem k absenci 
informačního displeje je tlačítko pro posun 
o deset skladeb v USB paměti mimořádně 
užitečné. Přes snahu o retro vzhled jsou tla-
čítka nízkozdvihová a reagují i na drobný tlak. 
Reproduktory jsou překvapivě umístěny po 
stranách komponentu, v bocích gramofonu, 
pod kovovou mřížkou. Na zadní stěně je na-
pevno instalovaný kablík rozhlasové antény 
a dva konektory cinch pro vyvedení signálu 
do externích aktivních reprosoustav.

Provoz 
Na první pohled překvapí designová doko-
nalost a výrazně ušlechtilý vnější vzhled 
celého komponentu. V porovnání s trochu 
až bombasticky poutavým designem pak 
samotná gramofonová mechanika uvnitř 
působí poněkud jako Popelka (střídmá, 
drobná, jednoduchá, ale účelná). Obsluha je 

však přesná a vstřícná. Ovladače rychlostí 
a volby automatického vypínání jsou minia-
turní a alespoň jejich označení by mohlo být 
výraznější. Co je však překvapivé, je repro-
dukce. Přestože širokopásmové reprodukto-
ry mají k dispozici pouhých 0,6 wattu každý 
(1,2 W špičkového výkonu), je zvuk příjemně 
vyvážený a prokreslený. Pochopitelně záleží 
na žánru hudby, s reprodukcí Iron Maiden 
pravděpodobně neuspějete, ale Simon & 
Garfunkel či Ed Sheeran by rozhodně mohli 
působit velmi romanticky i na něžné uši ve 
vaší blízkosti. Mechanický hluk gramofonu 
není vnímatelný, a to ani v přepisu na USB 
médium, který si opět zaslouží moji pochva-
lu.  Je pořízen v poměrně úsporném formátu 
MP3 128 kb/s, ale příjemně se poslouchá. 
Za velmi užitečné považuji elegantní vyklá-
pěcí víko s fixací, jež lze sklopit i během 
přehrávání gramofonové LP desky a celý 
prostor mimo jiné chrání před prachem. 

David Nývlt
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v češtině či slovenštině jsou dosud nepoužitel-
ní všichni kromě Googlu. Ten zatím zvládá jen 
pár základních povelů, nicméně podle květnové 
konference Google I/O bychom se plnohodnotné 
české verze měli dočkat již letos, a tak si mož-
ná už před Vánocemi pokecáme s asistentkou 
o nejvhodnějších dárcích, ale pozor, nejspíš se 
nám bude snažit doporučit něco od Googlu… 
Na druhé straně se již rodí řada projektů třetích 
stran, jež v rámci svých aplikací jistě budou tlačit 
na rychlý vývoj jak AI, tak hlasových asistentů.

Budoucnost má více kamer
Fotoaparáty v mobilech už skoro zlikvidovaly pro-
dukci kompaktních fotoaparátů. Vývoj zdaleka 
nekončí, svědčí o tom i poměrně výrazné rozdíly 
ve výkonu fotoaparátů v mobilech cenově srov-
natelných. V našem multitestu ovšem jde navíc 
o „výběr z výběru“, pouze Sony Xperia XZ2 zde 
nemá duální řešení. Tedy alespoň duální, takový 
Huawei má na zádech objektivy rovnou tři. I to 
Sony umí být duální, ostatně vyšší forma vlaj-
kové lodi Sony Xperia XZ2 Premium se dvěma 
kamerami už je ohlášena na léto, nicméně ten 
handicap je už dnes zásadní: bez duálu je dnes 
nejen těžké hrát první ligu, ale hlavně získat 
zájemce o koupi, i když jinak fotí fantasticky.

Normou je tedy duální fotoaparát s moduly 
s různým ohniskem, inteligentní automatika 
a vždy přítomné HDR, které řeší přirozené ne-
dostatky v oboru dynamického rozsahu. A co je 
vítané, normou se staly i výsledné obrázky bez 

výraznějších stop po zpracování a postprodukč-
ním vylepšování. Jestliže vloni jsme pěli chválu, 
jak fotomobily fotí rok od roku lépe, platí to i le-
tos. Součástí textu je i srovnání s výsledky zrca-
dlovky v ceně těchto mobilů – a je s podivem, oč 
jsou ty mobily lepší. Protože vesměs jejich výkon 
lze označit plným počtem bodů, vypracovali jsme 
ještě jednu „jemnější“ tabulku se samostatným 
hodnocením šestice základních parametrů.

Který je tedy nejlepší?
Známá otázka, a přiznejme, že i se známou 
a tisíckrát omletou odpovědí: To takhle přece 
nelze říct… Ten umí to a ten zas tohle, všichni 
jsou špičkoví a uživatel si musí sám vybrat, co 
mu vyhovuje více. Zda uzavřený kult Apple či 
otevřený systém Android, a když, tak s uživa-
telským prostředím konkrétního výrobce, či 
neposkvrněný Android (tomu holduje Nokia). 
Jestli spíše konzervativnější pojetí (Sony), či 
naprosto bezrámečkové provedení a navrch 
přehršel nadstandardních funkcí a gest, které 
je třeba se naučit a kde každý dotyk může spus-
tit něco, co jsme snad ani nechtěli (především 
Samsung, „naučit se“ je třeba i Huawei). Rozho-
dovat může to, zda nám jde především o Audio 
(zde nás nejvíce nadchl Sony, ale stejně tak 
dobře může někoho zaujmout Apple, Huawei 
či Samsung, každý má určitý charakter se zá-
kladem v bezchybné reprodukci) nebo třeba fo-
toaparát (i zde jsou všichni „světoví“). A pokud 
nás zajímá především poměr výkon cena, pak 

Huawei toho možná v tomto směru nabízí nej-
více, ale i ještě cenově příznivější Nokia a Sony 
mají řadu půvabů, jež za to stojí, zatímco Apple 
je naopak vizitkou příslušnosti k „lepší vrstvě“. 
A Samsung? Vyváženost sama, ví co je soci-
ální prestiž a absolutní výkon, aniž by si říkal 
o honoráře stejně hladově jako největší hvězdy 
šoubyznysu… Zkrátka čtěte s ohledem na své 
preference – a vybírejte rozumem i srdcem!

C
Podobný experiment jako u měření příjmo-
vých vlastností GPS jsme provedli i u wifi. 

V zcela konkrétním koutku redakce, kde pravidel-
ně takové testy provádíme, dosahujeme u 2,4 GHz 
sítě obvykle hodnot kolem −50 dB. Tuto hranici se 
nepovedlo překonat Sony Xperii (obr. vlevo), jejích 
cca −56 dB se však stále pohybuje v zeleném poli 
velmi dobrého příjmu, pod −50 dB se nedostala ani 
Nokia (−52 dB). V podstatě typický, lehce nadprů-
měrný výkon předvedl Samsung (bezmála −49 dB, 
obr. uprostřed), odhadujeme, že podobně na tom je 
iPhone (neměli jsme srovnatelnou měřicí aplikaci, 
ale při hledání vzdálenosti, kdy se příjem viditelně 
zhoršil, měl chování podobné). Hvězdou večera byl 
Huawei, který se vyšvihl na rekordních −45 dB 
(obr. vpravo).

P A R A M E T R Y
konektivita Bluetooth 5.0, AirPlay, wifi
formáty  AAC (16–320 kB/s), MP3 (16–320 kB/s), 

WAV, FLAC
repro 7× tweeter, 1× woofer
frekvenční rozsah neuvádí
příkon neuvádí
rozměry (ø × v) 14,2 × 17,2 cm
hmotnost 2,5 kg
web  apple.com; alza.cz

H O D N O C E N Í
X  hutný, v rámci kategorie nekompromisní zvuk; 

applovský design; po zapojení bezproblémový 
a intuitivní provoz; s Apple Music poslech bez 
hranic

Z  pokud se vám do plynné czenglish vkrádá příliš 
mnoho žižkovské falše, se Siri si moc 
nepokecáte; potenciální (ale řešitelné) 
problémy s diskrétností obsahu vašeho iPhonu; 
starší applovské strojky mají smůlu 
(o androidních nemluvě)

vynikající

obsluhazvuk provedení

optimální směr vyzařování signálu – pozná, 
jestli se nalézá uprostřed prázdné místnosti, 
nebo dvacet čísel od stěny.

Zvuk je z kategorie „Musíte slyšet“. Pak mož-
ná přestanete kroutit hlavou nad cenou (tedy 
pokud jste vůbec začali). Větší pozornost klasic-
ky doporučujeme věnovat podložce, na které 
bude systém stát. Betonový blok je ideál, ten-
kou poličku s míšeňským porcelánem nebrat. 
Hned první zkušební skladby vás ubezpečí, že 
tady je vše v pořádku. Hutný spodek, velkorysé 
neutlačované středy, znělé výšky – žádný spor 
o prostor, naopak vzorná spolupráce. Pokud 
do HomePodu pustíte soubory s vyšším bitra-
tem, případně FLACy, žádný detail nezajde na 
úbytě. Co se týká hlasitosti, systém je dobře 

dimenzovaný, takže je s to zaplnit i větší prostor 
velikosti, dejme tomu, nadstandardního obývá-
ku. K náznaku zkreslení dochází pouze při ře-
šení smrtonosné rovnice Volume na absolutní 
max + Rammstein (nebo něco podobného). Ale 
v takovém případě stačí nastavit cca 90–95% 
výkon – distorze jsou pryč a kvalitní poslech 
zůstává. A co mečení dud V stínu kapradiny? 
Ukázkové. Náročnější hudební žánry, mj. akus-
tický jazz, komorní vážná hudba, reprodukuje 
bez bázně a hany a spokojeni budou i emeritní 
členové Spolku přátel náročnějšího poslechu. 
Homepod prozatím může pracovat jenom jako 
solitér, ale zanedlouho (alespoň podle výrobce) 
bude možné spárovat dva kousky, které společ-
ně vytvoří ideální stereo páreček. 

HomePod opravdu není pro každého. Na so-
ciálních sítích to schytává ze všech stran a je 
mu vyčítáno ledacos: nekompatibilita, cena… 
Aniž jest co nového pod applovským sluncem. 
To ale neznamená, že byste si ho neměli ales-
poň poslechnout.

Václav Pavel
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Údaje výrobce
Audio-Technica Audio-Technica Bowers & Wilkins Denon Koss Sennheiser Sennheiser SoundMAGIC

ATH-AD700X ATH-A990Z P5 Series 2 AH-MM400 Pro 4S HD 599 HD 600 HP200

Cena  [Kč] 4 590 7 590 6 490 11 990 5 699 6 490 9 320 4 390

Web distributora empetria.cz empetria.cz eurostar-ostrava.cz eurostar-ostrava.cz eurostar-ostrava.cz sennheiser.cz sennheiser.cz audigo.cz, alza.cz

Web výrobce audio-technica.com audio-technica.com bowers-wilkins.com denon.com koss.com en-de.sennheiser.com en-de.sennheiser.com soundmagichead-
phones.com

Konstrukce mušlí otevřená uzavřená uzavřená uzavřená uzavřená otevřená otevřená otevřená

Měniče dynamické dynamické dynamické dynamické dynamické dynamické dynamické dynamické

Membrána [mm] 53 53 40 40 neuvádí neuvádí neuvádí 53

Kmitočtový rozsah [Hz] 5–30 000 5–42 000 10–20 000 10–40 000 10–25 000 12–38 500 12–40 500 15–35 000

Charakteristická citlivost 100 dB/mW 100 dB/mW 108 dB/1V 96 dB/mW 99 dB 106 dB/1V 97 dB/1V 95 dB/mW (±3 dB)

Impedance [Ω] 38 44 22 32 35 50 300 20

Max. příkon [mW] 700 2Ê000 50 1000 neuvádí neuvádí 200 10

Harmonické 
zkreslení neuvádí neuvádí max. 0,4 %/10 mW neuvádí neuvádí 0,1 %/100 dB 0,1 % neuvádí

Kabel – délka [m] 3 3 1,2 (výměnný) výměnný 1,8  
(kroucený,  výměnný) 3 (výměnný)/1,2 3 1,2 (výměnný)

Zakončení – jack [mm] 3,5 3,5 3,5 6,3 (adaptér) 3,5 6,3 3,5 3,5

Hmotnost [g] 265 335 195 310 neuvádí 250 260 320

Příslušenství 3,5–6,3 mm redukce 3,5–6,3 mm redukce

1,2 m kabel pro 
iPhone, iPod, 

iPad, transportní 
brašnička 

3,5–6,3 mm 
redukce, 1,2 m  

kabel pro iPhone, 
iPod, iPad, 

transportní sáček

3,5–6,3 mm 
redukce, tvrdý 

transportní obal

3,5–6,3 mm 
redukce, 1,2 m 
(3,5mm) kabel

3,5–6,3 mm 
redukce, kazet

3m prodlužovací 
kabel, 3,5–6,3 mm 

redukce, „fly“ 
redukce, pevná 

kazeta, karta VPI

HODNOCENÍ

Zvuk 70 % 6 7 9 8 10 8 9 6

Provedení 30 % 7 7 10 10 9 8 9 7

Verdikt 100 % 63 % 70 % 93 % 86 % 97 % 80 % 90 % 63 %

dobrý velmi dobrý vynikající vynikající vynikající velmi dobrý vynikající dobrý
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Najdeme zde tři softwarové balíčky od Googlu, 
Microsoftu a samozřejmě Samsungu, dodej-
me, že těch obvykle nežádoucích aplikací 
není mnoho. Zajímavé je prostředí Experien-
ce, které plodně přizpůsobuje androidní uži-
vatelské schéma nárokům Samsungu. Gest 
a možností individuálního nastavení jsou pře-
hršle, v menu nalistujeme různá usnadnění, 
inteligentní upozornění, přímé sdílení obsahu, 
zmenšení displeje pro ovládání jednou rukou, 
snímání dlouhého displeje. Nelze věnovat člá-
nek popisu všech dovedností, zastavíme se 
však u novátorské schopnosti propojit mobil 
s monitorem počítače nebo televizní obrazov-
kou. Základní myšlenka je jasná: udělat z mo-
bilu přenosný počítač. K tomu je zapotřebí 
dokovací stanice, u Samsungu jde o elegantní 
„puk“ nazvaný DeX Station (Desktop eXperi-
ence), který je ovšem třeba dokoupit zvlášť 
a vyjde bratru na dalších 3,5 tisíce korun. In-
stalace DeX je relativně snadná, potřebujete 
však (opět přikoupit!) HDMI kabel pro připo-
jení k PC. Do kolébky je pak třeba přes USB-C 
hnát elektřinu, samotný telefon se nasadí na 
trn a zároveň se nabíjí. Krom toho se přes 
další USB připojí klávesnice a/nebo myš, bez 
toho nebude kouzlo fungovat. Internetu slou-
ží wifi telefonu, ale nechybí ani ethernetový 
vstup. Po zprovoznění se nabízí jednak režim 
zrcadlení (na monitoru TV či PC se zobrazí 
displej smartphonu), nebo režim DeX, který 
se tváří jako svébytné počítačové rozhraní 

(trochu připomínající Windows 10 s jeho plo-
chou, ikonkami a tlačítkem Start), na které 
není těžké si zvyknout. Funkčnost takového 
„počítače“ bude třeba vypilovat, především si 
žádá optimalizaci jednotlivých aplikací (těch 
je aktuálně v obchodu Galaxy Apps jen 15) 
a mělo by se zapracovat na možnostech uži-
vatelského přizpůsobení (třeba české rozlo-
žení klávesnice), ale už tato pionýrská verze 
naznačuje, že kancelářské a multimediální 
funkce skutečně základní počítačové potře-
by zvládnou.

Konektivita Galaxy je naprosto dokonalá, 
ušetříme prostor vyjmenováním všeho, co na-
bízí, uvádíme to v tabulce. Před závorku tedy 
jen vytkneme to, že máme v ruce jeden z mála 
smartphonů, který umí čtyři družicové systé-
my (vedle GPS, Glonass a BeiDou i Galileo), 
LTE sítě dokáže využít též k telefonii (VoLTE), 
chlubí se Bluetooth nejen s kodekem aptX, ale 
také s dovedností spárovat se se dvěma zaří-
zeními naráz. A hlavně jde o BT 5. generace, 
a to je zatracený přínos: je cca 2× rychlejší 
než předchozí verze, slibuje až čtyřnásobný 

C
Mezi řadou nastavení nechybí volba podoby displeje Always On, ale také hojné možnosti přizpůsobit 
zobrazovač co do barevnosti a  rozlišení či vylepšit video přehrávané i z aplikací třetích stran.
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Lamax X10 Taurus

6 690 Kč

Další z kamer v asi už klasické podobě kvádříku pochází od tuzemské 
značky Lamax, která se v oboru sportovních kamer na našem trhu už 

docela dobře etablovala. Kamera, pojmenovaná snad podle souhvězdí 
Býka, je nejvyšším modelem své značky. Nabízí nahrávání videí v Ultra 
HD rozlišení s 30snímkovou frekvencí, která se také stává v tomto oboru 
víceméně normou. Taurus má už osvědčený design, s nímž se setkáváme 
poměrně často: vpředu je umístěn vystupující objektiv, malý stavový dis-
plej a hlavní vypínač, na horní straně spoušť (sloužící i jako potvrzovací 
tlačítko v menu), vzadu pak poměrně velký – s ohledem na rozměry ka-
mery – displej (úhlopříčka pět centimetrů, ale formát 4:3, v němž kamera 
pořizuje také fotografie); pravý bok patří dvojici tlačítek nahoru/dolů pro 
pohyb v nabídkách, levý pak slotu pro kartu microSD (a její obvyklé klony) 
a konektorům HDMI a USB, obojí v provedení micro. Dole pak najdeme 

standardní stativový závit a kryt prostoru pro akumulátor. Z hlediska pro-
vedení je vystupující objektiv, a především jeho zevní vypouklá čočka, 
poměrně dost choulostivým místem pro různá „poranění“, stejně tak 
nijak nechráněné konektory a slot karty nejsou pro pohyb v extrémních 
podmínkách ideální. Pro všechny situace, kdy by mohla kamera dojít 
k úhoně, je proto lepší chránit ji pouzdrem z příslušenství, které je sice 
primárně „podvodní“ (až do 40 metrů), ale poslouží i na souši.

Nabídka rozlišení videa opět začíná u Ultra HD s 30 snímky za sekundu 
a kromě klasického Full HD (s 60 i 30 progresivními snímky) nabízí i řadu 
méně obvyklých formátů, včetně možností natáčení zpomaleného videa. 
S ohledem na rozlišení snímače 12 milionů bodů je zřejmé, že u maxi-
mální velikosti fotografií 16 megapixelů kamera pracuje s interpolací. 
Při dálkovém ovládání telefonem pomůže aplikace Lamax CamApp. Wifi 
připojení kamery (aktivuje se v menu, kde lze též změnit název i hes-
lo připojení) i komunikace s mobilem funguje bezchybně (v aplikaci lze 
kompletně měnit též všechna nastavení), spíše vadou na kráse tak je 
zmatek v označení verze aplikace – stahujete 3.0, na úvodní stránce je 
2.0 a stránka pro připojení kamery se deklaruje jako 1.0.0. Pro pořízení 
snímků a pro přepínání mezi video- a fotorežimem lze použít také malý 
bluetoothový dálkový ovladač. Kvalita videa i fotografií je na velice dobré 
úrovni, od maxima jí dělí jen horší antireflexní úprava čoček objektivu, 
která při bočním a protisvětle nezabrání vzniku reflexů. 

H O D N O C E N Í
X  velmi dobrá kvalita obrazu a zvuku; bezproblémové ovládání včetně využití 

mobilní aplikace CamApp; menu v češtině; samotná kamera má stativový 
šroub; rozsáhlé příslušenství

Z  náchylnost k reflexům v obraze při bočním a čelním osvětlení; slabší výdrž 
baterie; kamera se dost zahřívá

vynikající

45 4 / 2 0 17 S T E R E O  &  V I D E O

P R O F I L Y

C
Jednoduché, přehledné a hlavně s Bluetooth. 
Nemusíte dumat nad směrem IR paprsků, 

ovládá odkudkoli.

D
Zářící logo JAMO na čelní straně subwooferu 
informuje blikáním o probíhajících změnách 

v nastavení systému. Také tato část DS-7 dává na 
odiv dokonalé zpracování.

P A R A M E T R Y
kmitočtový rozsah 20–20 000 Hz
satelitní reprosous. dvoupásmové   

(měniče 2× 87 mm + 1× 20 mm)
subwoofer  bassreflex, 203 mm  

aktivní (1× 60 W, 2× 30 W) 
vstupy Bluetooth 4.0, digitální optický Toslink, 

1× pár cinch
výstupy 1× pár repro terminálů
satelity  
rozměry (š × v × h) 10,2 × 30,5 × 8,9 cm 
hmotnost 1,7 kg
subwoofer 
rozměry (š × v × h) 25,4 × 30,5 × 38,1 cm 
hmotnost 7,9 kg
web  jamo.com; cptpraha.cz

H O D N O C E N Í
X  výborný prokreslený zvuk s výrazným prostorem 

a přirozenou dynamikou; dokonalý design; 
skvělý ovladač

Z  odvrácenou část satelitů bude nutno čistit 
jemným oprašovátkem

vynikající

obsluhazvuk výbava provedení

Názor?!
Celý systém má ojedinělý WOW efekt, v krát-
kém časovém úseku testování, vzbudil oprav-
du nevídaný zájem návštěv. Tím se dostávám 
i k faktoru „Ž“, který kdysi definoval kolega 
Brož. Byl nevídaný! I u jindy zcela inertních 
zástupců opačného pohlaví vzbudil DS-7 
větší zájem, než by vyvolaly lakované lodičky 
s brilianty. Nejde však jen o líbivé modýlky, 
ony opravdu hrají, a to je pokračování WOW 
efektu, protože reprodukce je překvapivě pre-
cizní s přirozeným smyslem pro podrobnosti 
a jemné barvy zvuku. Reprosoustavy famóz-
ně zvládají i velmi složitý jazz a vokály, včetně 
prokreslení prostoru a vytvoření kompaktního 
zvukového obrazu se subwooferem. Systému 
vyhovují náročnější tyto hudební žánry, kde 

Honor 8 HTC Desire 10 Lifestyle Moto Z Play (Lenovo) Samsung Galaxy A5 (2016) Sony Xperia XA Ultra 
Doporučená cena [Kč] od 11 000 od 7 600 od 12 000 od 7 300 od 10 000
Web www.hihonor.com; www.honor8.cz www.htc.com www.shop.lenovo.com www.samsung.cz www.sony.cz; alza.cz

Displej IPS, úhlopříčka 5,2"/13,2 cm, 
rozlišení 1920 × 1080 bodů

IPS, úhlopříčka 5,5"/14 cm, 
rozlišení 1280 × 720 bodů 

AMOLED, úhlopříčka 5,5"/14 cm, 
rozlišení 1920 × 1080 bodů

AMOLED, úhlopříčka 5,2"/13,2 cm, 
rozlišení 1920 × 1080 bodů

IPS BRAVIA, úhlopříčka 
6"/15,2 cm, rozlišení 1920 × 1080 

bodů

OS Android 6.0 Marshmallow; 64bit Android 6.0 Marshmallow; 64bit Android 6.0 Marshmallow 
 (aktualiazce na 7.0); 64bit

Android 5.1 Lollipop (aktualizace 
na 6.0 Marshmallow); 64bit Android 6.0 Marshmallow; 64bit

Procesor/frekvence
8× jádro, Kirin 950  

(GPU Mali-T880MP4)/takt 
4× 2,3 GHz + 4× 1,8 GHz; 64bit

4× jádro, Snapdragon 400  
(GPU Adreno 305)/takt 4× 1,6 GHz

8× jádro, Qualcomm Snapdragon 
625 (GPU Adreno 506)/ 

takt 8× 2 GHz; 64bit

8× jádro, Exynos 7580  
(GPU Mali-T720MP2),  
takt 8× 1,6 GHz; 64bit

8× jádro, MediaTek MT6755 Helio 
P10 (GPU Mali-T860MP2),  

takt 4× 2 GHz + 4× 1 GHz; 64bit
Paměť RAM/ROM/slot na 
microSD kartu [GB] 4/32/1 (až 200) 2/16/1 (až 2 TB) 3/32/1 (až 2 TB) 2/16/1 (až 128) 3/16/1 (až 200)

Mobilní sítě 2G, 3G, 4G (LTE); dual SIM 2G, 3G, 4G (LTE); dual SIM 2G, 3G, 4G (LTE) 2G, 3G, 4G (LTE) 2G, 3G, 4G (LTE)

Bezdrátová konektivita wifi (a,b,g,n,ac), Bluetooth 4.2, GPS 
+ Glonass + BD, NFC

wifi (b,g,n), Bluetooth 4.1, GPS  
+ Glonass wifi (a,b,g,n), Bluetooth 4.0, GPS wifi (a,b,g,n), Bluetooth 4.1, GPS  

+ Glonass + BD, NFC
wifi (a,b,g,n), Bluetooth 4.1, GPS  

+ Globass, NFC

Vstupy/výstupy USB typu C (nabíjí z PC), 
sluchátkový micro USB (nabíjí z PC), sluchátkový USB typu C (nabíjí z PC), 

sluchátkový micro USB (nabíjí z PC), sluchátkový micro USB (nabíjí z PC), sluchátkový

Fotoaparát zadní: 12 Mpix; přední: 8 Mpix, 
blesk, Full HD video 

zadní: 13 Mpix; přední: 5 Mpix, 
blesk, Full HD video

zadní: 16 Mpix; přední: 5 Mpix, 
blesk, Full HD video, stabilizace 

videa

zadní: 13 Mpix; přední: 5 Mpix, 
blesk, Full HD video

zadní: 21,5 Mpix; přední: 16 Mpix, 
blesk, Full HD video

Nativní hudební přehrávač/formáty 1/MP3, FLAC, WAV, WMA a další O O 1/MP3, FLAC, WAV, WMA a další 1/MP3, FLAC, WAV, WMA a další

Nativní video přehrávač/formáty 1/AVI, H.264, MP4, WMV, 3GP, 
H.263 O O

1/MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, 
ASF, AVI a další

1/MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, 
AVI a další

Akumulátor
LiIon, 3000 mAh, integrovaný,  

pohotovostní režim 420 h,  
hovor až 20 h

LiIon, 2700 mAh, integrovaný, 
pohotovostní režim až 672 h,  

hovor až 24 h

LiIon, 3510 mAh, integrovaný, 
pohotovostní režim neuveden, 
kombinované využití až 50 h

LiIon, 2900 mAh, integrovaný, 
pohotovostní režim neuveden,  

hovor až 16 h

LiIon, 2700 mAh, integrovaný, 
pohotovostní režim 708 h,  

hovor až 13 h
Rozměry [mm] 71 × 145,5 × 7,4 76,9 × 156,9 × 7,7 76,4 × 156,4 × 7 144,8 × 71 × 7,3 164,2 × 79,4 × 8,4
Hmotnost [g] 153 155 165 155 202
Hodnocení:
Výbava nativního audio přehrávače 4 Pouze Hudba Play od Google Pouze Hudba Play od Google 8 9
Čistota zvuku a zřetelnost 5 10 5 9 10
Plastičnost zvuku 4 10 4 8 10
Vyváženost zvuku 3 10 3 7 10
Střední hodnota systémové hlasitosti 8 8 8 8 9
Celkový hudební dojem 
v nativní aplikaci 3 průměrný 6* dobrý 4* průměrný 6 dobrý 9 vynikající

Celkový hudební dojem 
v aplikaci PlankTone 4 průměrný 9 vynikající 3 průměrný 8 velmi dobrý 10 vynikající

*) Mobil není vybaven vlastním přehrávačem, hodnotili jsme jej pomocí předinstalovaného přehrávače Hudba Play od Googlu.
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E O - S G 5 1 0
připojení signálu Bluetooth 4.0, jack 3,5 mm
výstupní výkon neuvádí
kmitočtový rozsah neuvádí
rozměry ø 8,1 cm × 39 cm
hmotnost 151 g
web  samsung.cz

E O - S G 7 1 0
připojení signálu Bluetooth 4.0, jack 3,5 mm
výstupní výkon neuvádí
kmitočtový rozsah neuvádí
rozměry ø 7,77 cm × 22 cm
hmotnost 396 g
web  samsung.cz

E P - P A 7 1 0
napětí vstupní/ výstupní 12 V/5 V
výstupní výkon 1000 mA
délka kabelu 1,5 m 
hmotnost 201 g
rozměry 1,8 x 20,1 x 7,8 cm
web  samsung.cz

H O D N O C E N Í
X  překvapivě prokreslený a barevný zvuk; miniaturní 

a odolná konstrukce; intuitivní obsluha

Z  nenašel jsem

H O D N O C E N Í
X  více funkcí; jednoduchá intuitivní obsluha; 

odolná konstrukce; poměrně příjemný zvuk

Z  zvuk by mohl být prokreslenější

H O D N O C E N Í
X  praktický doplněk přenosných přístrojů (nejen) 

ze stáje Samsung

Z není důvod ke stížnostem

vynikající

obsluhavýbava provedení

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení

inzerce

informace o provozu jsou signalizovány bar-
vami a počtem bliknutí LED kontrolky pod 
mřížkou reproduktoru. Zboku, pod těsnicím 
víčkem, je umístěn micro USB konektor pro 
nabíjení a 3,5mm jack pro kabelové připojení 
audiosignálu. Je vybaven plastovým poutkem 
pro přenášení či zavěšení. Na jedno nabití 
vydrží hrát až devět hodin. Jeho reprodukce 
je překvapivě dobrá, z opravdu mikrorozměrů 
se line neočekávaně zralý zvuk, prokreslený 
a i s příjemnými náznaky basů. Překvapující 
kvalita z tak malého kousku hmoty. S jeho fi-
remním označením: Scoop (dobrý úlovek) lze 
naprosto souhlasit.

David Nývlt
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P A R A M E T R Y
snímač CMOS 16,3 Mpix
objektiv  f18,5 mm (ekvivalent kinofilmu 28 mm), 

F2,8 
rozměry snímače APS-C (23,6 × 15,6 mm)
digitální zoom 2×
zobrazovač LCD 76 mm (3"), 1 040 000 bodů, dotykový
snímací režimy automatický, priorita času, priorita 

clony, manuální
citlivost 200–6400 ISO
paměť karty SD, SDHC, SDXC
napájení LiIon akumulátor 1700 mAh
rozměry 113 × 64 × 44 mm
hmotnost 340 g (tělo s akumulátorem a kartou)
web  fujifilm.eu/cz

H O D N O C E N Í
X  kvalita obrazu; nepopiratelně stylový design

Z  krytka objektivu; výdrž baterie

velmi dobrý

výbavaobraz obsluha

kompakt špatná. Zavržený hledáček pak na-
hrazuje venku dobře viditelný displej, který je 
poprvé u kompaktu této značky dotykový a je 
také výklopný. Rozsah natočení o cca 45 stup-
ňů dolů a 180 vzhůru slibuje, že lze pořizovat 
snímky prakticky z libovolné perspektivy.

Moderní doba
Ze soudobé výbavy nechybí přístroji formálně 
nic podstatného. Natáčení videa se dokonce 
může pochlubit Full HD režimem s 60 snímky 
za sekundu a kodekem H.264. Navzdory tomu 
ale výsledek není nic zázračného. Různé vady 
obrazu se objevují sice jen sem tam, ale zato 
bez ohledu na podmínky natáčení. Jako více-
méně nouzový záznam pro čistě soukromé 
účely je možné to akceptovat, ale nic víc.

Zabudované wifi pro bezdrátovou komuni-
kaci je schopné přenášet snímky sice jen po 
menších dávkách, ale to v praxi ničemu nepře-
káží. Dálkové ovládání je také v základu funkč-
ní, aplikace pro mobilní zařízení by si ale za-
sloužila ještě doladit i mírně rozšířit možnosti 
ovládání. Při bezdrátových hrátkách bude 
rovněž nutné bedlivě zvažovat zásoby energie. 
Výdrž napájení podle CIPA je 330 snímků, a to 
je přinejlepším průměr i pro méně sofistikova-
né kompakty, než je tento. Kombinace s wifi 
přenosy tak může ukončit fotografování dříve, 
než se nadějete. To ale nic nemění na tom, že 
X70 je fotoaparát, který může majitele věrně 
doprovázet na každém kroku a být připraven, 
kdykoliv na jeho majitele sedne tvůrčí múza.

Tomáš Suchomel

inzerce
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typ uzavřená dynamická
kmitočtový rozsah 15–25 000 Hz (pásmo neuvádí)
jmenovitá impedance 32 Ω
akustický tlak 103 dB (1 kHz, 1 mW)
maximální zatížitelnost 50 mW
délky kabelů 1,2 m s ovladačem, 3 m
hmotnost 260 g
web  mezeheadphones.com

H O D N O C E N Í
X  transparentní zvuk; kabely domácí i na ven; 

pečlivé provedení

Z  větší přítlak mostu; vyšší cena

vynikající

výbavazvuk provedení

inzerce

Údaje výrobce
Audio-Technica Beyerdynamic Denon Fidue FiiO Koss Marshall Sennheiser VSONIC 

ATH-Sport3 MMX 102 iE AH-C120MA A71 EX1 IL/200 KTC Mode EQ Momentum 
In-Ear

VSD 5

Doporučená cena [Kč] 1 990 2 590 2 790 2 690 2 790 2 649 2 190 2 790 2 190

Web distributora empetria.cz basys.cz eurostar-ostrava.cz gothic.cz gothic.cz eurostar-ostrava.cz pmc.cz sennheiser.cz gothic.cz

Web výrobce audio-technica.com beyerdynamic.com denon.eu fidue.com fiio.net koss.com marshallhead-
phones.com sennheiser.com vsonic.com

Průměr měničů [mm] 10 9 11,5 neuvádí 13 neuvádí 9 neuvádí neuvádí

Kmitočtový rozsah [Hz] 15–25 000 10–23 000 5–24 000 13–26 000 20–30 000 15–20 000 20–20 000 15–22 000 5–31 500

Jmenovitá impedance [Ω] 16 41 32 16 16 16 30 18 32

Celkové harmonické zkreslení [%] neuvádí neuvádí 32 <1 neuvádí neuvádí neuvádí <0,5 (1 kHz,  
SPL 100 dB) <1 (pro 94 dB)

Citlivost [dB/mW] 102 105 106 104 102 100 98 neuvádí neuvádí

SPL (1 kHz, 1 V) [dB] neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 118 108 (500 Hz)

Maximální zatížitelnost  [mW] 200 neuvádí 250 30 neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 30

Pouzdro měkké/pevné 1/O 1/O O/1 O/1 O/1 O/O O/O O/1 O/O

Ovladač na kabelu O 1 1 1 O 1 1 1 O

Délka kabelu [m] 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,25 1,2 1,3 1,3

Konektor 3,5 mm:  
přímý/zalomený O/1 O/1 O/1 1/O O/1 1/O O/1 O/1 1/O

Hmotnost (bez kabelu)  [g] 9,5 13 7,3 neuvádí 18 neuvádí neuvádí 16 neuvádí

Výbava 20 % 9 9 9 9 9 8 8 10 8

Provedení 10 % 9 10 10 9 10 9 9 10 8

Hodnocení 100 %
90 % 96 % 91 % 90 % 96 % 95 % 88 % 100 % 87 %

vynikající vynikající vynikající vynikající vynikající vynikající vynikající vynikající vynikající
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Yamaha YAS-105

6 990 Kč

Dnešní trend AV výrobků vesměs směřuje 
k co nejobsáhlejší kumulaci různých funk-

cí – všechno zkrátka musí umět všechno. Někdy 
si říkám, kdy začne televizor vařit kávu… Yamaha 
jde v koncepci tohoto výrobku opačně: je vyba-
ven pouze tím nezbytným, co pro své fungování 
v roli přídavné reprosoustavy televizoru potře-
buje. Marně byste tedy hledali USB pro přehrá-
vání souborů z pevných disků, mezi konektory 
není ani rozhraní HDMI – zvuk z televizoru je 
přiváděn obvyklým optickým kabelem, případný 
další zdroj lze připojit druhým digitálním vstupem 
v koaxiálním provedení. Yamaha jako výrobce 
špičkových komponentů pro domácí kina dob-
ře ví, že s reprosoustavou tohoto typu by bylo 
bláhové si hrát na zvuk ve vysokém rozlišení, 
takže tento typ propojení stačí i pro případný 
BD či DVD přehrávač. A pro jistotu je přidán 
i analogový vstup (3,5mm minijack), třeba pro 
různé kapesní přehrávače. Oželet samozřejmě 

lze i displej (naopak, může někdy rušit), a tak 
veškeré informační údaje jsou soustředěny do 
pruhu malých zelených diod na zadní hraně pří-
stroje – tedy v případě, že reprosoustava leží 
na podložce; při montáži na zeď se totiž orien-
tace ozvučnice o 90 stupňů změní a diody se 
tak octnou nahoře. V sousedství diod je sada 
mikrospínačů pro základní ovládání (zapnutí/vy-
pnutí, hlasitost, přepínání zdroje signálu, vypnutí 
zvuku). Navíc tento model nabízí i prostorově 
úsporné řešení, když dva basové reproduktory 
umísťuje přímo do zvukové lišty (kde jsou ještě 
dva středotónové a dva výškové měniče), čímž 
se systém obejde bez přídavného 
subwooferu. Ale pokud by se vám 
po něm opravdu stýskalo, výstup 
pro něj mezi konektory nechybí, jen 
si ho musíte přikoupit. Komunika-
ci se smartphonem či tabletem si 
ale konstruktéři odpískat netroufli, 

takže Bluetooth k dispozici je a s ním i možnost 
přehrávání hudebních souborů z mobilů či ta-
bletů. Samozřejmě i Yamaha má svou mobilní 
aplikaci, kterou můžete její audiokomponenty 
ovládat, a to platí i pro YAS-105. Ale to je spíše 
taková elegantní nadstavba, protože k ovládání 
audiosystému bohatě postačí jeho přehledný 
dálkový ovladač. Některé funkce obsluhu doce-
la zpříjemní, například audiosystém se dokáže 
„naučit“ povely z ovladače televizoru, takže pak 
nemusíte ovladače stále měnit. Lze též aktivovat 
automatický provoz – při zapnutí televizoru se 
zapne i reprosoustava, při vypnutí přijímače se 
také vypne. V obdobném módu může pracovat 
i režim Blueooth. A nejvíce ovšem potěší vel-
mi dobrý zvuk systému. Vše je vyvážené, nic 
nechybí ani nevyčnívá, výsledek je příjemný na 
poslech. Z modelů v testu jeden z nejlepších 
hudebních přednesů.

vynikající

H O D N O C E N Í
X  vyvážený, poslechově příjemný přednes zvuku – 

nejen z televizoru, ale i hudby z náročnějších 
zdrojů; volba režimu pro umístění na podložce 
či na zdi

Z  někdo může postrádat přípojky USB a HDMI
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Údaje výrobce Lenco Music Hall Onkyo Pioneer Pro-Ject Thorens 
L-175 mmf-2.2 CP-1050 PL-30-K RPM 1 Carbon TD 240-2

Web distributora aq.cz minicom.cz cptpraha.cz basys.cz aq.cz thorensaudio.cz

Web výrobce lenco.com musichallaudio.com eu.onkyo.com pioneer.eu project-audio.com thorens.com

Doporučená cena [Kč] 10 999 13 990 14 990 10 990 12 590 16 790

Rychlosti [ot./min.] 33 1/3 – 45 33 1/3 – 45 33 1/3 – 45 33 1/3 – 45 33 1/3 – 45 33 1/3 – 45 – 78

Odchylka rychlosti [%] neuvádí ±0,9 neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí

Kolísání otáček [%] neuvádí ±0,15 <0,15 (33 1/3) ±0,14 (33 1/3) ±0,14 (33 1/3) 0,07

Odstup rušivých napětí (dle IHF-A) [–dB] neuvádí –70 neuvádí >–60 –71 –72

Řemínkový pohon/direct drive O/1 1/O O/1 O/1 1/O 1/O

Hmotnost talíře (materiál) [kg] neuvádí (hliník) 1,7 (ocel) neuvádí (hliník) neuvádí (hliník) neuvádí (MDF deska) 0,7 (hliník)

Korekční předzesilovač 1 O O 1 O O

Výstup 2× zdířky cinch 2× cinch na kabelu 2× zdířky cinch 2× cinch na kabelu 2× zdířky cinch 2× cinch na kabelu

Příkon [W] 25 2 6 2 5 1,5

Rozměry (š × v × h) [cm] 42 × 11 × 34 41,5 × 11 × 32 45 × 15,8 × 36,8 43,5 × 11 × 37,3 38 × 11 × 35 44 × 12,5 × 36

Hmotnost [kg] 5,1 7,8 8,6 5,6 3,8 8,5

MM přenoska SkyTec CR2861 Music Hall Tracker MM Onkyo OC-105 Audio-Technica AT3600L Ortofon 2M red Audio-Technica AT-95E

Typ snímacího hrotu sférický eliptický sférický sférický eliptický eliptický

Kmitočtový rozsah [Hz] neuvádí 20–20 000 (±3 dB) neuvádí 20–20 000 20–22 000 (–3 dB) 20–20 000

Oddělení kanálů [dB] neuvádí 20 (1 kHz) >18 (1 kHz) neuvádí 22 (1 kHz), 15 (15 kHz) >20 (1 kHz)

Výstupní napětí (1 kHz) [mV] neuvádí 5 2,5 3,5 5,5 3,5

Doporučená síla na hrot [mN] 30 17,5 35 35 18 20

Hmotnost [g] 9 4,2 5 5,7 7,2 5,7

HODNOCENÍ

Zvuk 70 % 8 10 8 8 10 9

Výbava 15 % 9 9 9 10 9 9

Obsluha 10 % 9 9 9 10 9 10

Provedení 5 % 9 10 9 9 10 9

VERDIKT 100 % 
83 % 98 % 83 % 86 % 98 % 91 %

velmi dobrý vynikající velmi dobrý vynikající vynikající vynikající
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RP audio, Zahradní 10, 702 00 Ostrava, T +420 596 110 872

Dovoz a distribuce značek
Advance Acousti c / Ansuz Acousti cs / Audionet / Finite Elemente
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z anodizovaného hliníku (na straně sluchátek 
u nich rozlišují kanály gravírovaná písmena L 
a R), se připojují do konektorových zdířek na 
vnější straně mušlí dole. Příslušenství obsahu-
je dva signálové kabely s žílami z bezkyslíkaté 
mědi a izolací s textilním opletem. Kratší „ven-
kovní“ o délce 1,2 m, k jehož vyšší životnosti 
přispívá zesílení izolace Kevlarem, je vybavený 
univerzálním ovladačem s mikrofonem – ten 
je podle výrobce kompatibilní se strojky Apple 

i chytrými telefony a tablety s Androidem. Ka-
bel na doma pak měří 3 m. Široká výbava dále 
zahrnuje ještě pevné pouzdro na zip, jež tvo-
ří výlisek z pevného polymeru (EVA), redukci 
na 6,35mm jack a adaptér pro audiorozvody 
v dopravních letadlech, převádějící dva mono-
fonní konektory na jeden stereofonní: jejich 
kontaktní plošky jsou pozlacené. Sluchátka se 
jmenovitou impedancí 32 ohmů mají průměr-
nou citlivost, ale s jejich vybuzením si poradí 

víceméně jakýkoli zdroj signálu. Atraktivní, 
nepatrně jasnější zvuk je kmitočtově vyváže-
ný a transparentní, evokuje skoro otevřená 
sluchátka. Pevné basy tvoří solidní základ, 
střední pásmo je prokreslené do nejmen-
ších detailů a výšky čisté, ba přímo průzrač-
né. Stylová sluchátka je radost poslouchat, 
euforii snad brzdí jen poměrně vysoká cena. 
Ta dosahuje u mladé značky úrovně zkuše-
nější konkurence, která se zatím využití dřeva 
vesměs vyhýbá. 

Pavel Víšek
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jeho sklon k pečlivosti tvorby tónů a zmíněné-
ho citu pro delikátní nuance může vyniknout. 
Zvládne však i razantnější či přímočařejší 
muziku. JAMO Digital DS-7 má mé nadšené 
doporučení a obdiv.

David Nývlt 
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vzadu nad základnou umožňují po odstranění 
zkratovacích propojek bi-wiring či bi-amping 
a poradí si rovněž s banánky. Kmitočtový 
rozsah 40 až 20 000 Hz odpovídá v pásmu 
±3 dB, bassreflex je laděný na kmitočet 37 Hz, 
s nímž soustavy v basech pokryjí víceméně 
kompletní (druhou nejhlubší) kontraoktávu. 

Charakteristická citlivost je standardní, menší 
nejasnosti panují kolem jmenovité impedance 
4 ohmů, uváděné jako kompatibilní s 8 ohmy 
(?!), protože její minimální hodnota předsta-
vuje 4,1 ohmu. Bezmála metrové sloupky na-
bízejí muzikální vyvážený zvuk, který staví na 
až nečekaném objemu středních basů. Pásmo 

středních kmitočtů je velmi dobře čitelné a ke 
spokojenosti posluchačů přispívají i čisté, 
neagresivní výšky. Na hudební žánry nejsou 
vybíravé a vzhledem k možnosti bi-ampingu je 
lze doporučit na pozici hlavních soustav v do-
mácích sestavách s alespoň sedmikanálovým 
AV receiverem.        Pavel Víšek
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Umístěný je jako „nultá“ obrazovka úplně vlevo. 
Uživatelé soukromníci využijí možnost vytvořit 
si druhý prostor, jako by měli po jeho aktivaci 
v ruce úplně jiný telefon…

V útrobách pracuje osmijádrový Snapdra-
gon 845 – takový mají všechny dosavadní vlaj-
kové lodě s procesorem od Qualcommu, které 
jsme testovali – např. v S&V 1/19, zatímco 
úplná novinka Snapdragon 855 bude pohá-
nět očekávaný Xiaomi Mi 9. Operační paměť 
poskytne chodu phabletu velkorysých 6 GB 
paměti, počítačových her se tedy není třeba 
obávat. V benchmarkových testech se Xiao-
mi řadí hodně vysoko, AnTuTu našemu vzorku 
přidělilo kolem 297K bodů, absolutní špička 
má kolem 300K, dalo by se tedy říci: „V zadní 
části pelotonu těch nejlepších“. Uživatel má 
k dispozici 128GB paměť, ve světě se potulují 
i modely s dvojnásobnou kapacitou. Nenajde-
me zde ovšem slot na paměťovou kartu, neboť 
šuplík pro dvě nano SIM slouží výhradně tele-
fonním potřebám (samozřejmě umí sítě LTE). 

Funkčně je Xiaomi vybaven nekompromisně, 
podobně jako u LTE se hlásí ke všem nejmo-
dernějším wifi standardům kromě blížící se, 
ale zatím nefungující „wifi šestky“, Bluetooth 
5 nabízí kodek aptX HD pro stream audia ve 
vysokém rozlišení, o možnost placení mobilem 
přes NFC rovněž netřeba mít obavy, navigace 
si poradí naprosto se vším, co oficiálně na dru-
žicovém nebi slouží veřejnosti k orientaci (tedy 
včetně Galilea). Snad ani nikoho nenapadlo, 

že by Mi Mix 3 neměl reversibilní USB-C, výrob-
ce k němu přibalil spřátelenou redukci oplý-
vající analogovým sluchátkovým výstupem. 
Ve výbavě najdeme i další užitečné věci; asi nás 
tak moc nezajímá „špendlík“ na otevření karet-
ního slotu, ale určitě se hodí zadní kryt mobilu, 
který pak tolik neklouže, a vyloženě nadchne 
ufoidní „oblázek“ sloužící bezdrátovému na-
bíjení. Xiaomi to podporuje a je třeba dodat, 
že dobíjení probíhá velmi svižně. Samozřejmě 
drátové dobíjení je ještě o něco rychlejší, aku-
mulátor sice nedisponuje rekordní kapacitou 
(3200 mAh), ale jeho výdrž je nečekaně skvělá, 
takže během dne běžného provozu by se tele-
fon neměl vybít. 

Zvuk
Xiaomi nabízí vlastní přehrávač Hudba, poměr-
ně jednoduchou a přehlednou aplikaci, která 
umí vše, co se týká organizace skladeb. Druhý 
nabídnutý přehrávač je Hudba Play od Googlu. 
Už při prvních minutách poslechu (přes naše 
referenční sluchátka Sennheiser HD 630VB)
bylo zřejmé, že si budeme muset trochu pohrát 
s ekvalizací. Hotel California ve formátu FLAC 
je sice skvělý flák, ale tady dostával docela na 
frak: Díky nevyvážené reprodukci se melodie 
jakoby rozpadala díky děravým přechodům 
mezi pásmy, kovové struny uměly sadisticky 
říznout do ušního bubínku. A nemyslete si, že 
Jana Kratochvílová to vylepšila, právě výšky Mi 
Mix 3 zkresluje a chraptí zcela jinak, než by si 

zpěvačka přála. Tak tedy jdeme ekvalizovat… 
V nastavení Hudby Play se nabízí pětipásmový 
uživatelský ekvalizér (bez žánrových předvo-
leb), zvýrazňovač basů a simulace prostoro-
vého zvuku, jen cesta k němu je neuvěřitelně 
komplikovaná – musíme „vylézt“ ze základní 

inzerce

C
To, co se jinde jmenuje Žurnál, je u Xiaomi 
trezor. Nabízí nejen přehled všeho 

aktuálního, co by chtěl mít uživatel na očích, 
ale i optimalizaci telefonu a rychlý přístup 
ke zvoleným aplikacím.
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