
Yamaha NX-500

19 990 Kč

Od prvního pohledu evokují NX-500 tak 
trochu příslušnost ke studiové tradici 

odposlechových monitorů Yamaha. Může za 
to pravděpodobně jejich kompaktní stavba, 
zaoblené hrany ozvučnic z MDF profilů, ale 
i trochu účelné, byť velmi odolné povrchové 
provedení. Na první pohled se jeví jako stan-
dardní dvoupásmové reproduktory s tweeterem 
a středobasem, opět je cítit akcent modernosti 
s čistým zapuštěním bez viditelných šroubů. Do-
minantní je bílá kónická membrána středobasu 
s vypouklou centrální prachovkou a výraznějším 
vlnkovým závěsem, naopak tweeter za poněkud 

nečekaně instalovanou krycí mřížkou je velmi 
nenápadný.

Na rozdíl od pasivních modelů vzadu najde-
te výrazná žebra chladicích profilů, na levém 
kanálu je pak přítomná hlavní konektivita. Do 
podřízeného levého kanálu musíte trochu ne-
prakticky vést audio signál dodávaným XLR ka-
belem a řídicí pokyny kabelem ethernetovým, 
takže nezbytné minimum jsou tři kabely v kaž-

dém kanálu. Docenit je ale třeba konektivitu – 
k dispozici je bezdrátové i drátové připojení do 
sítě včetně protokolu AirPlay, Bluetooth, optika, 
ale třeba i USB pro spojení s počítačem a využití 
překvapivě vysokých rozlišení. Analogový svět 
zastupuje jen 3,5mm vstupní jack, což je troš-
ku škoda. Díky osazenému čipu ESS9010K2M 
umí NX-500 zpracovat PCM signály s rozlišením 
32 bit/384 kHz a DSD 5,6 MHz, čímž hravě 
pokryjí většinu dnešních možností. Použité 
zesilovače nejsou žádné komerčně dostupné 
moduly, ale diskrétně konstruovaná řešení, pra-
cující ve třídě A/B. Pro výšky je k dispozici 25 W 
a pro basy 45 W, bi-ampingový koncept zajišťuje 
dostatečný přísun energie. 

Pro výšky Yamaha použila blíže nespecifiko-
vanou kopulku, u které přiznává hlavně nad-
standardní průměr 30 mm a schopnost vyzářit 
i frekvence kolem 40 000 Hz, což umožňuje 
NX-500 vyhovět specifikaci Hi-Res Audio. Středo-

basový rozsah má na starosti woofer o průměru 
130 mm, jeho výrazný kónus je stvořený v zá-
kladu z vrstvy textilie Mica, do níž se přidává 
polymerová složka pro zvýšení tuhosti a lepší 
tlumicí vlastnosti. Velkou výhodou NX-500 je 
možnost ovládání nejen přes dodávaný dálkový 
ovladač, ale také přes aplikaci pro mobilní zaří-
zení. Rozhraní MusicCast je nejen pohodlné, sta-
bilní a rychlé, ale zahrnuje v sobě také možnost 
zapojit kompatibilní zařízení do multiroomové 
sestavy nebo využít integrované streamování 
z internetových rádií, lokálních NAS serverů nebo 
síťových služeb Spotify, Tidal či Qobuz. 

Wharfedale EVO 4.2 

18 990 Kč

EVO 4.2 se zdají být klasickou interpretací toho, 
jak si audiofil představuje třípásmové repro-

soustavy. Jde v základu o jistou poctu klasickým 
designům, i když s moderním přístupem. Ozvučni-
ce Wharfedale navrhl jako vysoké, relativně štíhlé 
a elegantně moderní – ať už za to může přiznaná 
základna, tři reproduktory vsazené do čelní stěny 
ve vertikální symetrii bez viditelných šroubů nebo 
fakt, že robustnost skříní opticky zjemňují zaoble-
né hrany. Vzhledem k řešení výstupu bassreflexu, 
který dýchá skrze otvor ve spodní desce ozvučnice 
do mezer v podstavci reprosoustav, si mohl výrobce 
dovolit udělat zadní stěnu velmi štíhlou a pomocí 

klenutí bočních stěn, zužujících kabinet směr vzad, 
tak zajistil podmínky minimalizující vznik nechtěné-
ho stojatého vlnění uvnitř skříně. Na zadní plochu 
se tak akorát vejde skromná nálepka s označením 
modelu a definicí jeho parametrů a v dolní části 
bi-wiringová/bi-ampingová dvojice terminálů, roz-
ložená kvůli limitaci prostoru ve střídavé vertikále. 

Výškám je věnována plocha 30 × 60 mm, 
skládaný pásek za krycí mřížkou je ještě vnořen 
do mírného zvukovodu pro optimalizaci rozptylu 
vysokofrekvenční energie. Velmi netypickým řeše-
ním – byť naopak „poměrně anglickým“ – je pou-
žití středotónového reproduktoru v podobě velké 
50mm kopulky s malým vlnkovým závěsem. I ten-
to reproduktor je vybaven optimalizačním zvuko-
vodem, materiál je měkká tkanina. Basový měnič 
má relativně komorní průměr 165 mm, jeho kónus 
je nicméně vyrobený z pro firmu poměrně typic-
kého materiálu – jde o tkaná kevlarová vlákna. 
Membrána je uložena na měkkém, poddajném 
závěsu, optimalizaci vyzařování tu krom rámečku, 
sloužícího zároveň jako zvukovod, zajišťuje i po-
měrně výrazný stříbrný fázový nástavec. Výrobce 
se nezmiňuje v detailu o technických řešeních, 
nicméně lze odvodit, že reproduktory používají 
standardní ferritové magnetické systémy. 

Konstrukce kabinetů vychází z top modelů fir-
my – z řady Elysian. Je tu použito několika vrstev 
dřeva v různých tloušťkách, protože mezi nimi 

se lépe odbourává nežádoucí energie, která by 
mohla způsobit potenciálně zkreslující rezonance 
ozvučnic. Proto také EVO 4.2 mají oproti konku-
rentům poměrně výraznou váhu, nezpůsobenou 
jen většími rozměry. Může se zdát divné, že EVO 
4.2 mají navzdory velikostní dominanci deklaro-
vaný nejužší frekvenční rozsah, začínající „až“ 
na 54 Hz, nicméně jako jediné korektně udávají 
energii v pásmu ±3 dB. Výhybka dělí pásma na 
1400 a 3900 Hz, minimální impedance 4 ohmy 
a standardní citlivost 87 dB si už řeknou o dobře 
zvolenou elektroniku. 

H O D N O C E N Í
X  praktický koncept; konektivita; podpora 

vysokých rozlišení; energický, důrazný zvuk

Z  tvrdší, studenější zvuk; odolné, ale nepříliš 
luxusní provedení

H O D N O C E N Í
X  příkladně tuhá konstrukce; praktické vyústění 

bassreflexu; detailnost a čistota nad rámec 
třídy; pocit frekvenční vyrovnanosti

Z  jejich transparentnost odhalí každou slabinu 
řetězce

vynikající

N E T O P Ý Ř Í  U C H O
Přednes NX-500 charakterizuje síla, důraz a snaži-
vost, agilní, utažený a pevně kontrolovaný zvuk s ja-
kousi až „studiem načichlou“ přímočarostí. Yamahy 
se nezaměřují na celkově analytický detail, hlavně 
pak tweeter by mohl patrně mít o něco výraznější 
zastoupení a detailnější projev. V čem jejich zvuk 
naopak vyniká, je dobrá dynamičnost a pocit kont-
roly a energie, pramenící z aktivního řešení.

N E T O P Ý Ř Í  U C H O
Zvukové charakteristice dominují jasné, konkrétní, 
pevné středy, z nichž profituje výraznost a čitelnost 
vokálů, ale nepřeslechnutelnou kvalitu nabízí i sviž-
ný, detailní páskový tweeter. Wharfedale nicméně 
fungují hlavně jako celek, který nenásilnou, audio-
filskou formou servíruje vyrovnané frekvenční pás-
mo v kultivované formě a s komplexností, která 
předčí běžné standardy dané cenové kategorie. 

vynikající
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