
U  společnosti Gryphon Audio Design, jež 
oslavila v roce 2015 už kulaté třicátiny, 
naplňoval takové ambice před dese-

ti lety jiný integrovaný zesilovač Atilla, který 
na highendovém kolbišti vyvolával respekt 
jako jeho historický kmotr. Tuto štafetu před 
časem převzal právě model Diablo 120, pro 
něhož v městečku Ry v centrálním Dánsku 
zvolili jméno neméně temné: nejmocnějšího 
hunského krále a obávaného nájezdníka, je-
hož v 5. století přezdívali Bič Boží, vystřídal 
rovnou Satan. Fakticky jde ale už o dědictví 
po starším svalnatějším zesilovači Diablo 
300 (S&V 10/16). Oba mají společný nejen 
obdobný design, ale za model s více než dvoj-
násobným výkonem i robustnějším šasi (vždyť 
taky váží rovných 50 kg) je třeba připlatit 98 
000 Kč. Komponent s větší stolní bází 48 cm 
je dostupný jen v tradičním černém provede-
ní. Členitý čelní panel spojuje lesklý akrylát 
s masivním frézovaným hliníkem. Lichoběžní-
kovému nízkém „okénku“ uprostřed dominují 
modrozelený fluorescenční displej s jemnou 
bodovou matricí a atypická kontrolka s čer-
veně podsvíceným mytickým gryfem, který 

je logem značky; k ovládání hlasitosti, volbě 
vstupů i aktivaci uživatelského menu (tady lze 
nastavit kupříkladu ve čtyřech stupních jas 
displeje) zde slouží po stranách čtyři a čtyři do-
tykové senzory. Dánský výrobce nezapomíná 
na sebemenší detaily a tak výbava zahrnuje 
bílé rukavice, čisticí „hadřík“ z mikrovláken 
a brusnou pastu, kterou lze zacelit mělké 
škrábance na povrchu akrylátu.

Symetrie jako v zrcadle
Velký prostor v přední části ocelového šasi na 
čtyřech (poměrně vysokých) pryžových pat-
kách potřebuje robustní, zakázkově vyráběný 
toroidní transformátor Noratel (1200 VA) s od-
dělenými sekundáry pro pravý a levý kanál, 
jehož 11 kg budí respekt; usměrněné napětí 
ve zdroji filtruje baterie kondenzátorů s celko-
vou kapacitou 120 000 μF, poskládaná pro 

High-end s ďáblem v těle

Hovořit v highendových výšinách o výhodných nákupech je nepatřičné, ale občas se objeví komponent, 
který válcuje cenově srovnatelnou konkurenci. To je i případ relativně nejdostupnějšího integrovaného 
zesilovače Diablo 120 z katalogu dánské značky Gryphon.
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každý kanál z šesti paralelně řazených elek-
trolytů Nichicon. Symetrické zapojení odpoví-
dá koncepci dual mono bez negativní zpětné 
vazby, kromě nemnoha prvků jsou oba kanály 
uspořádané zrcadlově. O hustě žebrované 
chladiče, jež tvoří z velké části bočnice šasi, 
se v každém kanále dělí dvě komplementár-
ní dvojice výkonových tranzistorů Sanken 
2SA1216 a 2SC2922 (výstupní impedance 
odpovídá hodnotě 0,03 ohmu). Zesilovač 
spadá do široce otevřené třídy AB (tzn. prv-
ních zhruba 15 wattů ve třídě A, v níž pracuje 
rovněž vstupní „buffer“), takže o značné tepel-
né ztráty zde není nouze. Do osmiohmových 
reprosoustav umí Diablo 120 trvale dodávat 
výstupní výkon až 2× 120 W a do poloviční 
zátěže dvojnásobek. Majitele reprosoustav 

s nižší hodnotou minimální impedance určitě 
uklidní, že je stabilní také při zátěži dva ohmy, 
kdy výkon vzroste na 2× 440 W. Za krátké sig-
nálové cesty vděčí zapojení dvou- i čtyřvrst-
vým deskám tištěných spojů se silnou vrstvou 
mědi (70 µm). Kvitovat musíme i minimální 
počet kabelových propojek. Úroveň hlasitosti 
reguluje ve čtyřiceti šesti krocích atenuátor 
řízený mikroprocesorem, který signálu do 
cesty nestaví nikdy víc než šest odporů 
v sérii (atenuátor u vyššího modelu Dia-
blo 300 je však ještě sofistikovanější 
a počet odporů v sérii v žádném úrovni  
nepřevýší dva odpory). Příslušenství 
nezapomíná ani na infračervený 
dálkový ovladač, jehož provedení 
je však oproti stylové kovové dál-
ce dražšího modelu Diablo 300 
jednodušší.

Modulární koncepce
Zadní panel soustřeďuje 
standardně pět vstupů (je-
den symetrický a čtyři nesyme-
trické) a jediný výstup, který slouží 
smyčce rekordéru. Silně pozlacené zdířky 
mají delší „krčky“, jež vycházejí vstříc ro-
bustnějším highendovým konektorům cinch, 
velké konektory XLR pro symetrické přípoj-
ky (samozřejmě s pozlacenými piny) dodává 
lichtenštejnská společnost Neutrik. Centrální 
slot defaultně zaslepený krytkou umožňuje 

rozšířit konektivitu jedním ze dvou volitel-
ných modulů: vinyloví diskofilové zcela určitě 
sáhnou po modulu MM/MC s velmi kvalitním 
korekčním předzesilovačem pro oba typy pře-
nosek (za 55 900 Kč), odhmotněné distribuci 
hudby naopak přeje modul DAC PCM/DSD 
s D/A převodníkem s obvodem ESS Sabre 

ES9018, který si kromě signálů 
PCM (do 384 kHz a 32 bitů) 
poradí i s jednobitovými st-
reamy DSD (až po DSD512) 
a nabízí samozřejmě také širo-

ké portfolio digitálních vstupů: 
koaxiální BNC, optický, AES/EBU 

plus asynchronní port USB-B (sto-
jí 88 400 Kč). Na zadním panelu 

najdeme ještě dva páry mimořádně 
robustních, pozlacených šroubova-

cích výstupních terminálů, systémo-
vou sběrnici pro stejnosměrné spínací 

napětí 12 V, zemnicí svorku pro gramo-
fon, dobře přístupné pouzdro trubičkové 

pojistky a konečně i třípólovou zásuvku pro 
přibalený napájecí kabel.

Pavel Víšek

H O D N O C E N Í
X  značná výkonová rezerva; maximalistická jakost 

provedení; volitelné moduly umožňují 
konektivitu rozšířit podle potřeby

Z  jen dálkový ovladač, který zaostává za štíhlou 
designovou dálkou u Diabla 300

P A R A M E T R Y
výstupní výkon 2× 120 W (8 Ω)
kmitočtový rozsah 0,1–350 000 Hz (−3 dB)
celk. harm. zkreslení <0,1 %
odstup signál/šum <−88 dB (dle IHF-A)
přípojky: vstupy symetrický, 4× nesymetrický 

výstupy nesymetrický
příkon/Standby  max. 1300 W/<0,5 W
rozměry (š × v × h)  48 × 17,5 × 42 cm
hmotnost 26,2 kg
web rpaudio.cz; gryphon-audio.dk

Na čem se testovalo

Test probíhal v poslechovém studiu RP Audio v Ostravě. 
Zesilovač doplnily reproduktorové soustavy Vivid Audio 
GIYA G3 S2 a další komponenty Gryphon, D/A převodník 
Kalliope, v roli transportu CD přehrávač Mikado 
Signature a pro srovnání i dražší integrovaný zesilovač 
Diablo 300. Z katalogu značky Gryphon pocházely také 
signálové, reproduktorové a silové kabely. Jako testovací 
jsem vybral skladby z CD Jeff Beck: Emotion & 
Commotion (ATCO Records, 2010), Ludwig van 
Beethoven: Piano Concertos Nos. 3 & 4 / Jos van 
Immerseel, Tafelmusik, dir. Bruno Weil (Vivarte/Sony 
Classical, 1997), Jack DeJohnette, Larry Grenadier, John 
Medeski & John Scofield: Hudson (Motéma Music, 2017), 
Magdalena Kožená: Lamento / Musica Antiqua Köln, dir. 
Reinhard Goebel (Deutsche Grammophon, 2005) 
a Radiohead: A Moon Shaped Pool (XL Recordings, 
2016).

Netopýří ucho

Gryphon Diablo 120 nabízí až suverénně kontrolovaný 
zvuk, který staví na pevných plných basech. Celkový 
projev je neobyčejně přirozený (většinou také 
posloucháme v čistém „áčku“) a navýsost muzikální, 
čemuž vychází vstříc i fenomenální dynamika. Chladnou 
analytičnost nechává poněkud stranou a jde si za svým, 
u kvalitní nahrávky má dar vystihnout podstatu hudby, 
na druhou stranu bez sebemenších skrupulí odhalí limity 
nahrávky méně vydařené. Za širokou hudební scénu 
s potřebnou hloubkou pak vděčí zmiňovaným 
ultrakrátkým proudovým drahám. Při měření sil se 
starším bratrem Diablo 300 mírně zaostává v kontrole 
basů (což si bez přímého srovnání málokdo uvědomí), 
ale „o prsa“ překvapivě vítězí v barvotvorném pásmu 
středních kmitočtů. -pv-

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení

reguluje ve čtyřiceti šesti krocích atenuátor 
řízený mikroprocesorem, který signálu do 
cesty nestaví nikdy víc než šest odporů 
v sérii (atenuátor u vyššího modelu Dia-
blo 300 je však ještě sofistikovanější 
a počet odporů v sérii v žádném úrovni  
nepřevýší dva odpory). Příslušenství 
nezapomíná ani na infračervený 
dálkový ovladač, jehož provedení 
je však oproti stylové kovové dál-

den symetrický a čtyři nesyme-

plus asynchronní port USB-B (sto-
jí 88 400 Kč). Na zadním panelu 

najdeme ještě dva páry mimořádně 
robustních, pozlacených šroubova-

cích výstupních terminálů, systémo-
vou sběrnici pro stejnosměrné spínací 

napětí 12 V, zemnicí svorku pro gramo-
fon, dobře přístupné pouzdro trubičkové 

pojistky a konečně i třípólovou zásuvku pro 
přibalený napájecí kabel.
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