HIGH FIDELIT Y

Buď připojen!
N T E G ROVA N Ý Z E S I LOVA Č S E S Í Ť OV Ý M I F U N KC E M I A D VA N C E AC O U S T I C P L AY S T R E A M A7

33 490 Kč

Komponenty PlayStream, zahrnující vedle streameru i DAB(+)/FM tuner, představují typické systémy
„vše v jednom“, ale francouzská značka nové přírůstky z řady Classic komunikuje jako „připojené
zesilovače“ (amplis connectés). Ze dvou modelů nabízí víc PlayStream A7.

S

lovo zesilovač zdůrazňuje značka z městečka Brie-Comte-Robert v pařížském
regionu Île-de-France záměrně. V posledních letech do jejího katalogu přibyly
komponenty z řady Smart a all-in-one systémy
MyConnect, jež spojují užší báze. V takových
šasi však chybí místo na větší chladiče, jež
by aspoň v běžných poslechových hladinách
umožňovaly činnost koncových stupňů ve třídě A. Oblíbený režim High Bias totiž najdete
až u zesilovačů z řady Classic se stolní bází
43 cm. Na pohled identické komponenty
PlayStream (model A5 za 27 490 Kč se liší
nižším výstupním výkonem a jednodušším
D/A převodníkem) zde vybočují výraznějším
designem. U jediného černého provedení
s ovládacími prvky z bílého kovu z čelních
panelů zmizela předsazená deska z čirého organického skla, kterou vystřídal kartáčovaný
hliník. Modře podsvícené analogové VU-metry, jež odděluje monochromatický LCD displej,
se přibližují firemní elitě, počínaje druhým
nejvyšším integrovaným zesilovačem X-i125
(S&V 4/17), i když jsou o něco menší.

Malý přímotop
V šasi pod krytem z ocelového plechu, který
má na horní stěně i na bocích kvůli cirkulaci
vzduchu hustou síť větracích otvorů, objevíme
napájecí zdroj s toroidním transformátorem,
jehož usměrněné napětí filtrují dva válcové
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kondenzátory s celkovou kapacitou 24 000
µF. K diskrétně osazenému zesilovači na jediné desce plošných spojů patří hustě žebrovaný
hliníkový chladič s velkou plochou pro odvod
tepla sáláním, o který se dělí tucet výkonových tranzistorů ON Semiconductor: v každém
kanále napočítáme dvě komplementární dvojice NJW0281G a NJW0302G a dva menší typy.
Do osmiohmových soustav umí PlayStream A7
trvale dodávat výstupní výkon 2× 115 W, což
skýtá rezervu i k vybuzení hladovějších reprosoustav. Koncové stupně pracují standardně
ve třídě AB, ale v režimu High Bias (ten aktivuje přepínač na zadním panelu) do výstupního výkonu 2× 12 W přecházejí do třídy A. Tu
charakterizuje nízká účinnost, takže chladič
začne v místnosti „přitápět“, na což je třeba
myslet při umístění přístroje. Zapojení dále zahrnuje sluchátkový zesilovač, korekční předzesilovač pro gramofony s přenoskami typu
MM i MC a D/A převodník s obvody AK4490

a AK4118 od japonské firmy Asahi Kasei, který na vstupu podporuje signály PCM do 192
kHz/24 bitů. Z bezdrátových rozhraní se nabízí
wifi a s přibaleným adaptérem X-FTB02 také
Bluetooth, jehož podpora kodeku aptX HD rehabilituje „modrý zub“ alespoň zčásti zvukově. Jablíčkáři při streamování ocení podporu
protokolu AirPlay.
Zesilovače Advance Acoustic z řady Classic
jsou vyhlášené širokou konektivitou, ale PlayStream A7 sází i na vlastní zdroje signálu. Se
streamery začínali francouzští konstruktéři už
před lety, takže firemní aplikace, která je dostupná ve verzích pro Android a iOS, umožňuje
pohodlné intuitivní ovládání a je také stabilní.
Certifikace DLNA zaručuje v síti potřebnou
interoperabilitu a streamovat lze nejenom nahrávky z osobních počítačů a datových úložišť
NAS, ale vedle bezpočtu internetových rádií
mají přímou podporu účty u řady síťových
služeb, z nichž si zaslouží vypíchnout Tidal

HIGH FIDELIT Y

Na čem se testovalo
Zesilovač doplnily reprosoustavy Wharfedale Elysian 2,
univerzální BD přehrávač Cambridge Audio CXU
a gramofon Pro-Ject X1 s přenoskou Pick-it S2 MM.
Kabely: signálové XSymphony Pure Silver Fantasy, ProJect Connect-it E a reproduktorové XSymphony Omega
Hybrid. Jako testovací jsem vybral skladby z CD Jack
DeJohnette, Larry Grenadier, John Medeski & John
Scofield: Hudson (Motéma, 2017), Garbage: Beautiful
Garbage (Mushroom, 2001), Magdalena Kožená:
Lamento / Musica Antique Köln, dir. Reinhard Goebel
(Deutsche Grammophon, 2005) a LP desek Einstürzende
Neubauten: Ende Neu (Mute, 1998), Vladimír Mišík
(Supraphon, reed. 2017) a Suzanne Vega: Solitude
Standing (A&M, 1987).

Netopýří ucho
Advance Acoustic PlayStream A7 nabízí z digitálních
i analogových zdrojů signálu přirozený, výborně
kontrolovaný zvuk napříč celým akustickým pásmem.
Hudební scéna je zobrazena zeširoka, s přesnou
lokalizací nástrojů a pochvalu si zaslouží také dynamika
a celkově muzikální projev. Desítka za zvuk ovšem platí
výhradně v režimu High Bias, tedy při běžných úrovních
hlasitosti ve třídě A, v třídě AB odpovídá solidnímu
standardu nižší střední třídy, což však není vzhledem
k bohaté výbavě komponentu vůbec málo.
-pv-

a Deezer s dražšími tarify pro poslech hudby
v CD kvalitě (k audiofilské nirváně chybí jen
podpora kodeku MQA, v němž Tidal HiFi nahrávky ve vysokém rozlišení nabízí). Kvality
D/A konverze zúročuje z velké části i DAB(+)/
FM tuner. Stanice lze ladit ručně i automaticky, pro digitální rozhlasové vysílání je vyhrazeno 40 předvoleb, u analogu musí stačit polovina. FM tuner podporuje základní funkce RDS.

Komfortní ovládání
Klíčový ovládací prvek na čelním panelu představuje multifunkční knoflík, který slouží nejčastěji elektronické regulaci (od 0 do 96), ale
umožňuje také pohyb v menu (tady mu sekunduje malé tlačítko Return po pravici) a jeho zatlačením potvrdíme konkrétní volbu. Nastavit

lze korekce basů a výšek i vyvážení kanálů,
aktivovat fyziologickou regulaci hlasitosti,
funkci Bypass, která tónové korekce přemosťuje, a výstupní terminály zesilovače. Volit lze
ze dvanácti vstupů, jež zahrnují pět linkových,
Phono, čtyři digitální, port USB-A (podporující
přehrávání souborů ve formátech AAC, ALAC,
FLAC, MP3 či WAV) a Bluetooth. Nechybí ani
možnost elektronicky rozpojit obvody zesilovačů řídicího a výkonového a využít jejich
výstup (Pre-out), respektive vstup (Amp-in)
samostatně (většinu funkcí dostáváme pod
kontrolu z přibaleného dálkového ovladače).
Čelní panel soustřeďuje kontrolky: tuctu pod
štíhlým okénkem z čirého plastu, jež informují
o zařazeném vstupu či provozním režimu, je
nadřazená trojice signalizující přepnutí do
třídy A (High Bias) nebo poruchu některého
kanálu zesilovače (Protection). Čelní přípojky patří dvěma výstupům sluchátkového zesilovače se zdířkami pro jacky o průměrech
3,5 mm a 6,35 mm, takže u sluchátek se vždy
obejdeme bez redukce.

Na zadním panelu převažují pozlacené zdířky pro konektory cinch, jež s dalšími přípojkami náleží zmíněným vstupům a výstupům.
Mimo ně zde najdeme další tři výstupy (dva
pro aktivní subwoofery, další pro monitorovací smyčku rekordéru), ethernetový vstup LAN
a digitální rozhraní HDMI s podporou zpětného
kanálu, umožňující připojení kompatibilního
televizoru. Osm šroubovacích terminálů poslouží až dvěma párům reprosoustav. Třípolohový přepínač zisku phono předzesilovače
umožňuje volit nejen mezi přenoskami typu
MM a MC, ale i vysokoúrovňovými MC High.
Druhý port USB-A je vyhrazený potřebám
servisních techniků. Zbývá zmínit zdířky pro
antény wifi a tuneru, systémovou sběrnici pro
spínací napětí 12 V, zásuvku pro napájecí kabel a kolébkový síťový vypínač.
Pavel Víšek

PAR AME TRY
výstupní výkon
kmitočtový rozsah
celk. harm. zkreslení
odstup signál/šum
tuner
přípojky: vstupy

výstupy
bezdrátová rozhraní
příkon/Standby
rozměry (š × v × h)
hmotnost
weby

2× 115 W (8 Ω)
20–80 000 Hz (±3 dB)
<0,004 % (1 kHz, 24 W)
>−98 dB (dle IHF-A)
DAB(+): 40 předvoleb,
FM: RDS, 20 předvoleb
5× linkový, phono (MM/MC), amp-in,
4× digitální (koaxiální, 3× optický),
USB-A, LAN, HDMI (ARC)
linkový, pre-out, 2× sub-out,
2× sluchátka
wifi
max. 400 W/neuvádí
43 × 13,5 × 37 cm
9,3 kg
rpaudio.cz
advance-acoustic.com

HODNOCENÍ
X při běžné hlasitosti zvuk odpovídající třídě A;
streamer se stabilní aplikací; DAB(+)/FM tuner;
široká konektivita
Z u streameru chybí snad jen podpora MQA

zvuk

výbava

obsluha provedení

vynikající
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