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Detailní reprodukce

Většina konstrukčních prvků 
obou čtyřpásmových modelů, 
jejichž název Giya je inspi-

rován jménem tance jihoafrického 
kmene Zulu, zůstává shodná. Oba 
jmenované modely jsou osazeny 
celkem pěti reproduktory ve shod-
né prostorové konfiguraci. Kromě 
mírně menšího objemu basrefle-
xové ozvučnice lze za nejpodstat-
nější změnu u varianty G2 pova-
žovat dvojici nových 9palcových 
subbasových reproduktorů Vivid 
Audio C175, jejichž pevné hliníko-
vé membrány mají o 50 mm menší 
průměr než 11palcové subbasové 
reproduktory C225, používané ob-
jemnějšími soustavami G1. Kmitací 
systém je však u obou modelů 
hlubokotónových reproduktorů 
shodný. Rozměrná kmitací cívka 
má opět průměr 75 mm a je rovněž 
navinuta speciálním páskovým 
vodičem. Extrémně velký rozkmit 
membrány může i nyní dosahovat 
až 50 mm, což umožňuje zajištění 
účinné a dynamicky nezkreslené 
reprodukce i v pásmu velmi hlubo-
kých tónů.

 
Bipolární konstrukce suB-
Basového pásma 
Hlavním konstruktérem soustav 
Vivid Audio včetně samostatných 
reproduktorů je Laurence Dickie, 
který se v první polovině devadesá-
tých let minulého století proslavil 
konstrukcí legendárních „šneků“ 
Nautilus u tradiční anglické společ-
nosti Bowers & Wilkins. V odbor-
ných kruzích uznávaný Laurence 
Dickie však v roce 1997 z firmy 
B&W odešel a stal se konstrukté-
rem na volné noze. Nekompromisní 
soustavy G1 a G2 Giya, navržené 
pro jihoafrickou společnost Vivid 
Audio, v technickém smyslu nava-
zují na dřívější konstrukci Nautilus 

a přinášejí konstrukční vylepšení, 
z nichž některá jsou zásadní.
Mezi nejpodstatnější inovace patří 
bipolární konstrukce subbasové 
části. Dva totožné subbasové re-
produktory C175 jsou ve vzájemně 
zrcadlové pozici zapuštěny přes 
protirezonanční podložky do obou 
bočnic robustní kompozitní ozvuč-
nice, odlité ze syntetické prys-
kyřice, plněné směsí minerálních 
složek a uhlíkových vláken. Oba 
reproduktory jsou na zadní straně 
svých pevných pólových nástav-
ců vzájemně spojeny kovovou 
kulatinou a tvoří jeden kompaktní 
celek. Při zrcadlově opačném kmi-
tání jejich membrán se vzájemně 
dokonale vyruší reaktivní síly a litá 
kovová šasi dvojice reproduktorů 
jsou prakticky v klidovém stavu, 
a to i při velmi hlasitém provozu. 

Trubicové ozvučnice Lau-
rence Dickieho
Subtilní čelní stěna výrazně za-
kulacené antireflexní ozvučnice je 
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Reprosoustavy Vivid Audio, jejichž organicky tvarované ozvučnice 
jsou výsledkem zkrocení zlobivé akustiky, představují špičku v oboru 
věrné reprodukce zvuku. Rozměrná firemní vlajková loď G1 Giya je 
však vysoká 170 cm, což nemusí vyhovovat audiofilům preferujícím 
o trochu skladnější podlahové soustavy. Proto vznikla nová varian-
ta G2 Giya s menší 138centimetrovou ozvučnicí, která může lépe 
uspokojit nároky na prostorovou úspornost. 

Vivid Audio
G2 Giya

Výrobek měsíce > PodlahoVé reProsoustaVy

AV10_006 Vivid Audio.indd   6 11/2/11   7:05:06 PM



listopad 2011                    7

osazena trojicí high-tech repro-
duktorů Vivid Audio, konkrétně 
středobasovým C125S, středo-
tónovým D50 a vysokotónovým 
D26. Každý z nich je vybaven 
osmi radiálně orientovanými 
permanentními magnety, které 
dovolují v akustickém smyslu vý-
razně otevřít vnitřní axiální část 
systému v blízkém prostoru za 
membránou. 

Každý z trojice nyní popisovaných 
reproduktorů má svou vlastní ho-
rizontálně situovanou trubicovou 
ozvučnici částečně exponenci-
álního tvaru, umístěnou nevidi-
telně uvnitř základního korpusu 
soustavy. Jejich výrazně protáhlý 
exponenciální tvar společně 
s uvnitř obsaženým akusticky 
pohltivým materiálem vytváří 
prakticky bezodrazové prostředí 
v prostoru za každou jednotli-
vou hliníkovou membránou. Tím 
se základní rezonanční kmitočet 
reproduktorů posune hluboko pod 
oddělovací frekvenci pasivní kmi-
točtové výhybky a zároveň se do-
konale potlačí jakýkoliv náznak 

vzniku vnitřního stojatého vlnění 
vzduchu. Výsledkem je lineárněj-
ší kmitočtová charakteristika, 
přispívající ke zvukové neutrali-
tě. Obdobným způsobem funguje 
také velkoobjemová hluboko-
tónová ozvučnice s útlumovým 
labyrintem tvaru hyperbolické 
spirály ve své horní části, která 
je však z prostorových důvodů 
orientována na výšku.  

Špičkově neuTráLní zvuk
Vivid Audio G2 Giya zní téměř 
shodně jako rozměrnější model 
G1. Nyní zkoumané soustavy 
reprodukují také špičkově neut-
rálně a nezabarvují reprodukci 
prakticky žádným vnímatelným 
cizorodým témbrem. Zkreslení 
zvukového signálu je opět re-
kordně malé. 

Mezi výjimečně zdařilé vlastnosti 
exkluzivního výrobku patří kmi-
točtová linearita. Výrazně kladné 

hodnocení si zaslouží rovněž 
špičková vyrovnanost směrové 
vyzařovací charakteristiky, a to 
jak v horizontálním, tak vertikál-
ním směru. Vynikající směrové 
vyrovnanosti je dosaženo nejen 
díky zaoblenému tvaru subtilní 
ozvučnice a konstrukci reproduk-
torů ve čtyřpásmovém systému, 
ale také pomocí extrémně velké 
strmosti pasivní kmitočtové 
výhybky se strmostí filtru 24 dB/
okt.
Subbasové tóny sice nejsou až 
tak extrémně hluboké jako u mo-
numentálního modelu G1, ale 
rozdíl je pouze nepatrný. Menší 
Giya G2 disponují rovněž působi-
vě hlubokými, pevnými, precizní-
mi a velmi dynamickými basy, ve 
kterých se neztratí ani „dinosau-
ří“ údery na obrovský vertikální 
buben v zadní řadě početného 
symfonického orchestru. 
Mezi vzácné vlastnosti recen-
zovaného modelu patří také 
senzační kompaktnost přednesu. 
Soustavy zní vzorně koherentně 
a v kladném smyslu jakoby „jed-
nopásmově“. Vivid Audio G2 Giya 
reprodukují sice studiově přísně 
a s velkým rozlišením detailů, 
avšak naprosto univerzálně. Ne-
vyhýbají se žádnému hudebnímu 
žánru. V konstrukčním, designo-
vém i zvukovém smyslu jde sku-
tečně o špičkový výrobek.  
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Absolutně špičková neutralita a 
přesnost přednesu od hlubokých 
tónů až po nejvyšší kmitočty. 
Vynikající zvuková koherence. Vzorně 
vyrovnaná směrová charakteristika. 
Precizní reprodukce nízkých kmitočtů 
včetně pevně a majestátně znějících 
hlubokých basů. Nekomprimovaná 
dynamičnost. Vynikající novátorská 
konstrukce. Atraktivní design.

Studiová přesnost zvuku nemusí oslo-
vit vyznavače diplomaticky sametové-
ho charakteru reprodukce. Bi-wiringové 
terminály WBT jsou z estetických 
důvodů zapuštěny do dna soustavy, 
což v praxi poněkud ztěžuje připojování 
a odpojování reproduktorových kabelů.

Zvuk 
   
VyVáženost 
    
ProstoroVost 
    
ProVedení 
    

KAteGorIe
nad 250.000 Kč

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪ 100%

KontAKt: RP audio
Počet Pásem/tyP ozVučnIce: 
4/basreflex
KmItočtoVý rozsAh/
ImPedAnce: 
29 Hz – 36 kHz (-6dB)/6 Ω
mAxImální PříKon: 800 W
rozměry/hmotnost: 
360 x 1383 x 638 mm/55 kg
cenA (Pár): 975.000 Kč

VERDIKT

KonKuREnTI

Konstrukčně nejbližším konkurenčním 
výrobkem jsou legendární čtyřpás-
mové Bowers & Wilkins Nautilus, 
proslavené přesným zvukem a také 
řadou tří vizuálně působivých trubi-
cových ozvučnic, nesených spirálovou 
ozvučnicí hlubokotónového reproduk-
toru. Na rozdíl od „pasivních“ Vivid 
Audio používají soustavy Nautilus 
aktivní kmitočtovou výhybku, což 
mj. konkrétně znamená, že ke každé 
reprosoustavě je nutné připojit čtyři 
výkonové zesilovače.

„G2 Giya sice mají nezvyklý sochařský desiGn, ale ve 
skutečnosti jde o konstrukčně i zvukově nesmlouvavě 
přísné studiové monitory, které jsou zároveň ideální 
pro maximálně věrný domácí poslech.“

SpEcIfIKacE
Vivid audio G2 Giya
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