
D o minimalistické sestavy s CD přehráva-
čem 8300CDQ, který v nadstandardní 
výbavě kromě dekodéru MQA zahrnuje 

také řídicí zesilovač, se nabízí nejprve výko-
nový zesilovač 8300XP (oba přístroje jsme 
testovali ve S&V 9/19). Alternativu do větší 
poslechové místnosti (zvláště k reprosousta-
vám s podprůměrnou citlivostí) však předsta-
vují monobloky 8300MB, které s poloviční 
bází usnadňují stavbu domácí věže, a proto 
je také firemní web s nadsázkou uvádí coby 
„pocket powerhouses“ (kapesní elektrárny). 
Fortelný hudební nábytek je však žádoucí, 
protože monobloky jsou poměrně hluboké, 
což rozměry šasi 8300CDQ příliš nezohledňu-
jí. Komponenty lze vybírat ze dvou provedení 
– s hliníkovými panely eloxovanými v černé 
nebo přírodní barvě kovu. Jak je u monoblo-
ků obvyklé, design je spartánský. Na čelních 
panelech objevíme dole v rozích typová čísla 
a logo, které do hliníkového masivu vyhloubila 
CNC frézka. Podsvícené tlačítkové vypínače 
doplňují už pouze jednobarevné kontrolky. Při-
pravenost k akci signalizuje po vzoru rozhlaso-
vých studií červená, ale stejná barva součas-

ně indikuje pohotovostní režim Standby, což 
není příliš praktické, protože k orientaci slouží 
jen změna jasu. Stejnou anomálii však zacho-
vávají i další firemní komponenty a 8300MB 
v tomto ohledu nijak nevybočují.

Zesilovače v patrech
V dalším se omezíme na popis jediného mono-
bloku 8300MB. Tuhé šasi na čtyřech patkách 
tvoří profil ze silného ocelového plechu, dopl-
něný deskami z anodizovaného hliníku v růz-

Kapesní elektrárny

Z komponentů referenční série 8300 umožňuje anglická značka Audiolab zkompletovat zvukový řetězec 
bez kompromisů. Kromě výkonového zesilovače 8300XP zde totiž pamatuje také na kompaktní 
monobloky 8300MB.
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ných tloušťkách. Vnitřní prostor je využitý do 
posledního místa, protože vedle napájecího 
zdroje s robustním, vertikálně orientovaným 
toroidním transformátorem Noratel, jehož 
usměrněné napětí filtrují dva válcové kon-
denzátory Panasonic s celkovou kapacitou 
20 000 µF, najdeme dva výkonové, plně sy-
metrické zesilovače v můstkovém zapojení. 
Jejich desky plošných spojů jsou uspořádané 
do „pater“ – hustě žebrovaný chladič sdílejí 
dohromady čtyři komplementární dvojice níz-
košumových epitaxně planárních výkonových 
tranzistorů Sanken (2SC2922 a 2SA1216, 
kaž dý se ztrátovým výkonem 200 W), jimiž 
jsou osazeny koncové stupně obou zesilovačů. 
Monoblok dokáže do osmiohmové reprosou-
stavy trvale dodávat výstupní výkon 250 W 
(vztažený ke kmitočtu 1 kHz, v celém akustic-
kém pásmu to bude o něco méně), v případě 
poloviční zátěže o 100 wattů víc (a ve špič-
kách až 450 W). Je zřejmé, že balastního tep-

la nevzniká právě málo i přesto, že 8300MB 
pracuje ve třídě AB. Dobrou cirkulaci vzduchu 
zajišťují otvory v základně v blízkosti chladiče 
a síť menších na velké části horní desky, sá-
láním vypomáhají i hliníkové desky šasi. Zisk 
zesilovače (gain) je 29 dB, poměrně vysoký 
činitel tlumení 200 slibuje hluboké basy s pev-
nými konturami.

Efektivní konektivita
Zadní panel soustřeďuje veškeré přípojky 
i většinu ovládacích prvků. Mezi dvěma vstu-
py, symetrickým se zásuvkou pro konektor 
XLR, kterou pod obchodní značkou Jalco do-
dává japonská společnost Tohoku Tatsumi, 
a nesymetrickým se zdířkou s „dlouhým krč-
kem“ pro robustnější hi-tech konektory cinch, 
volíme tlačítkovým přepínačem (kontaktní 
plošky jsou vždy pozlacené). Šroubovací vý-
stupní terminály si poradí s reproduktorovými 
kabely s libovolným zakončením. Sestavě fi-
remních komponentů sekunduje systémová 
sběrnice pro ovládací stejnosměrné 12V na-
pětí. Zbývá zmínit pouze třípólovou zásuvku 
pro napájecí kabel ve společnosti dobře pří-
stupného pouzdra trubičkové pojistky a ko-
lébkový vypínač, který komponent galvanicky 
oddělí od napájecí sítě.

Pavel Víšek

H O D N O C E N Í
X  vysoká výkonová rezerva; symetrický vstup; 

kompaktní rozměry

Z  snad jen „barvoslepá“ indikace provozních 
stavů

P A R A M E T R Y
výstupní výkon 250 W (8 Ω, 1 kHz, THD <1 %)
kmitočtový rozsah 0,1–15 000 Hz (−3 dB)
celk. harm. zkreslení 0,01 % 
 (20–20 000 Hz, při výkonu 100 W)
intermod. zkreslení 0,003 %
odstup signál/šum −110 dB (dle IHF-A, 250 W)
činitel tlumení 200
zisk 29 dB
přípojky vstupy: symetrický, nesymetrický
příkon/Standby neuvádí
rozměry (š × v × h) 21,6 × 15 × 37,9 cm
hmotnost 9,5 kg
web rpaudio.cz; audiolab.co.uk

Na čem se testovalo

Komponenty Audiolab, tedy monobloky 8300MB a CD 
přehrávač s předzesilovačem 8300CDQ, doplnily 
reprosoustavy Wharfedale Elysian 2. O propojení se 
postaraly signálové kabely Cardas Crosslink II XLR 
a reproduktorové Xsymphony Omega Hybrid. Jako 
testovací jsem vybral skladby z SACD Chick Corea: 
Rendezvous in New York (Stretch Records, 2003), 
Magdalena Kožená: Il giardino dei sospiri / Collegium 
1704, dir. Václav Luks (Pentatone, 2018), CD Lester 
Bowie Brass Fantasy: The Odyssey Of Funk & Popular 
Music, Vol. 1 (Atlantic, 1998), Garbage: Beautiful 
Garbage (Mushroom, 2001), Igor Stravinsky: Le Sacre du 
Printemps – The Firebird / The Cleveland Orchestra, 
Chicago Symphony Orchestra, dir. Pierre Boulez 
(Deutsche Grammophon, 2003) a Rob Wasserman: Trios 
(GRP, 1994).

Netopýří ucho

Monobloky Audiolab hrají se samozřejmou přirozeností. 
Vyvážený komplexní zvuk je průzračný napříč celým 
akustickým pásmem a staví na výtečně kontrolovaných 
basech, které nemají jenom přesné kontury, ale jsou 
navíc také ukázkově „vybarvené“. Mezi další pozitiva 
patří hloubka široké hudební scény a oddělení nástrojů, 
jež vyniká zvláště v členitějších nahrávkách. Dynamika je 
na výborné úrovni. Zbytečně se nepředvádí a s empatií 
už pro drobné rytmické nuance to nechává na samotné 
nahrávce. Výkonová rezerva postačí i na odpovídající 
vybuzení „hladovějších“ reprosoustav.  -pv-

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení
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