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Koncepce hifi reprodukčních zařízení se rychle mění z klasické analogové a digitální techniky na téměř čistá IT 
zařízení, alespoň pokud se týká zdrojů signálu. V poslední době překotný přechod od mechanických nosičů CD, 
DVD, BD na síťová internetová úložiště vyžaduje  rozdílný  technický přístup především u zdrojů signálu. Proto 
se již delší dobu objevují univerzální síťové multimediální přehrávače, které usnadňují připojení jak k interne-
tovým rádiím, tak k domácím NAS serverům nebo mobilním přehrávačům.

Audionet
DNC

Většina těchto univerzál-
ních přehrávačů vychází 
z jednoúčelových počítačů, 

které vyžadují od majitele mírně 
nebo více pokročilé znalosti práce 
s IT. V poslední době, kdy došlo 
i na hifi systémy, se čím dál více 
uplatňují jednoúčelová repro-
dukčně dokonalá zařízení, která 
by měla být jednoduše instalo-
vatelná a provozovatelná i bez 
větší počítačové gramotnosti 
uživatelů. Řada ryze hifistických 
a dříve „analogových“ firem do 
tohoto segmentu docela úspěšně 
přechází. Jednou z nich je ně-
mecká firma Audionet, která má 
ve svém katalogu řadu síťových 
přehrávačů s modelem DNC (Digi-
tal Network Client) dodaným pro 
test. Oproti dříve testovanému di-
gitálnímu předzesilovači Audionet 

DNP je DNC ochuzen o analogové 
vstupy a regulátor hlasitosti.

Testovaný přístroj v sobě sdru-
žuje síťový přehrávač, FM tuner 
a DA převodník s přepínačem op-
tických, koaxiálních, AES/EBU a 
USB vstupů. Připojení k počítačo-

vé síti je možné prostřednictvím 
Ethernet nebo WiFi komunikace. 
Za přepínačem vstupů je k dispo-
zici programovatelný DSP modul, 
který umožňuje pětipásmové 
parametrické korekce s minimál-
ní fází – MPE (Minimum Phase 
Equalizers), zpoždění a nastavení 
úrovně obou kanálů, a to dokonce 

nezávisle. Analogová část za DA 
převodníkem je zakončena jak na 
asymetrických, tak na symetric-
kých výstupech. Jak je u firmy 
Audionet samozřejmé, napájecí 
zdroj je analogový, osazený toro-
idním transformátorem 50VA a fil-

tračními kondenzátory s celkovou 
kapacitou 44.000 uF a je důsledně 
oddělen pro digitální a analogovou 
část. DA převodníky jsou schop-
ny zpracovat signál s rozlišením 
24bit/192kHz. Symetrické analogové 
výstupní zesilovače ULA (Ultra Line-
ar Amplifier) jsou modulové, jsou 
sestaveny z diskrétních součástek, 

mají stejnosměrnou vazbu (bez 
vazebních kondenzátorů v sig-
nálové cestě) a jsou od nesyme-
trických vstupů oddělené. Skříň 
přehrávače je jako obvykle slože-
na z masivních hliníkových desek 
s 10 mm silným čelním panelem. 

Na čelním panelu je čtyřřádkový 
bodový displej a čtyři tlačítka, 
z nichž první je síťové. Provozní 
nastavení pomocí tří tlačítek bez 
podrobnější indikace správnos-
ti vašich kroků je trochu oříšek, 
nicméně na třetí pokus jsem to 
zvládl. Ze špatné volby totiž není 
cesty zpět, pouze začít znovu! 
Pochopitelně stejně jako všech-
ny přístroje Audionet je i DNC 
možné řídit předprogramovaným 
dálkovým ovladačem Logitech 
Harmony One. Má víc tlačítek, 
nastavování jde rychleji. Provoz-
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poklidná příjemná reprodukce bez nutnosti 
pátrání, co by tomu ještě tak mohlo být. zvukově 
vás nic nebude rozptylovat! 
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ní ovládání DNC  je jak z čelního 
panelu, tak dálkovým ovladačem 
nebo řídícím systémem, např. 
Crestron. Poslední možností je to, 
čeho by měl být zavilý odpůrce 
počítačů ušetřen – a to prostřed-
nictvím PC nebo MACu. Program 
Remote Control Point si stáhnete 
z firemních web stránek, všech-
no je relativně snadno přístupné. 
Nicméně není to taková elegance, 
jak by se mohlo z prvního pohle-
du do firemních stránek zdát, a 
počítač musí být v akci. Ovládání 
z tabletů nebo mobilů je omezeno 
pouze na „androidní“  přístroje (to 

zatím neumím), sliby o aplikacích 
pro OS jsou stále jen sliby. Tuner 
je inzerován jako RDS a asi to 
bude řešit některý z následují-
cích firmware (předchozí DNP to 
zvládá), ale názvy stanic ani jiné 
RDS vymoženosti zatím nebyly 
přístupné.  

Pokud jde o DSP (Digital 
Signal Processor), je dokona-
lý a umožňuje dokonce snadný 
import a využití výsledků měření 
akustiky poslechového prostoru 
programem Carma. Jen musíte 
po nastavení zapnout synchro-
nizaci, teprve potom se přenos 

nastavení aktivuje. Korekce je 
možné nastavovat jak zadáváním 
číselných údajů filtrů, tak graficky 
pomocí myši. Přehrávač neumož-
ňuje regulaci hlasitosti ani její 
zkalibrování, to vadí zejména při 
pokusech a porovnávání různých  
EQ DSP. 

Pokud máte na svém NAS zázna-
my s vyšším vzorkovacím kmito-
čtem než 44 kHz, raději zapomeň-
te na WiFi a použijte kabelové 
propojení – jinak je pravděpodob-
né, že reprodukce bude zadrhá-
vat. Jak u samotného přehrávače, 
tak u ovládacího software jsem 
postrádal informaci o rozlišení re-
produkovaného signálu. Indikován 
je  pouze formát wav, flac nebo 
mp3, o vzorkování nic, pouze u 
web radií je indikován datový tok! 
Složky s diakritikou mi připomněly 
začátky teletextu, na displeji jsou 
zobrazovány částečné „hieroglyfy“.  
S Apple mobilními přístroji  si USB 
vstup nerozuměl, při prvním připo-
jení naznačil komunikaci, zapnul 
nabíjení a …konec. Jistě to bude 
bezproblémově řešit další firmware 
(DNP to stejně jako RDS uměl).

 Potud kritické připomínky k ovlá-
dání a ovládacímu komfortu. Když 
se přes tuto etapu dostanete, 
čekají vás pouze radosti. Přehrá-
vač si jako všechny přístroje firmy 
Audionet zkontroluje polaritu sí-
ťové zásuvky a na nesprávnou vás 
upozorní! Výstupní zesilovače mají 
tak nízký výstupní odpor, že na 
signálových kabelech můžete ušet-
řit. Reprodukce je jedním slovem 
vynikající. O nějakých spektrálních 
nebo dynamických nedostatcích 
nemůže být řeč. Zvukově  DNC zce-
la odpovídá zvyklostem Audionet 
(pro mě je to jedna z výborně hra-
jících firem). Basy pevné s jasným 
ohraničením, výšky jemné, nebake-
litové (záznamy 96 nebo 192 kHz). 
Zkrátka poklidná příjemná repro-
dukce bez nutnosti pátrání, co by 
tomu ještě tak mohlo být. Zvuko-
vě vás nic nebude rozptylovat! 

Audio

Vynikající reprodukce, až netušené 
provozní možnosti.  

Scházelo mi ovládání z iPadu, USB 
konektor je pouze na zadním panelu, 
univerzální ovladač má jedinou chybu: 
když neopatrně zavadíte o dotykový 
displej, musíte si znovu najít funkci, 
kterou jste měli vybranou.
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KAteGorIe
50.000 až 100.000 Kč 93%

KontAKt: RP audio
dIGItální vstupy: 2x Toslink,
2x SPDIF, 1x AES/EBU, 1x USB 
externí paměť, 1x USB 2.0
AnAloGové výstupy: 
1x nesymetrický (cinch)
1x symetrický (XLR)
přIjímAč: FM/RDS
dAtová přIpojení: 1x RJ45 
Ethernet 10/100, 1x WLNA
ovládání: 2x Audionet Link,
1x RS232
vzorKovAcí KmItočet: 
32–192 kHz
KmItočtový rozsAh: 
0–1 000 000 Hz – 3 dB
čInItel hArmonIcKého 
zKreslení: 0,0007 %
odstup rušIvých nApětí: 
Min. 104 dB
rozměry/hmotnost: 
430 x 70 x 310 mm/8 kg
cenA: 124.750 Kč

VERDIKT

KonKuREnTI

Mezi konkurenci se řadí například 
Naim NDX (má zatím stabilnější dál-
kové ovládání) nebo Audionet DNP (je 
dražší, ale je to kompletní předzesilo-
vač s analogovými vstupy). 

SpEcIfIKacE
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