
P říslušnost mezi firemní top modely po-
tvrzuje také přívlastek Advance Paris, 
vyfrézovaný ostatně též do horní hliní-

kové desky šasi. Společnost totiž sídlí neda-
leko francouzské metropole v historickém 
městečku Brie-Comte-Robert v regionu Île-
-de-France. Do této VIP části se v katalogu 
Advance Acoustic už brzy zařadí také mono-
blok X-A1200 (zatím pouze na webu), který 
s výstupním výkonem 450 W (do 8 ohmů) vy-
chází z výkonové sekce X-i1100 v můstkovém 
zapojení. Zvýšené nároky audiofilů však na-
plní i testovaný model, jehož koncový stupeň 
pracuje ve volitelném režimu High Bias až do 
výkonu 2× 45 W ve třídě A. Design řady Clas-
sic, který má své příznivce i odpůrce (nabízí se 
nejspíš volná paralela s přístroji norské znač-
ky Electrocompaniet), zůstává charakteristic-
ký. Jediné černé provedení u čelního panelu 
využívá optický efekt předsazené desky z či-
rého organického skla. K nepřehlédnutí jsou 
velké analogové VU-metry s inverzní, modře 
podsvícenou stupnicí, ovládací prvky z bílého 
kovu pak po obvodu zdobí bílá iluminace, kte-
rá zčervená jen u vypínače v pohotovostním 
režimu.

Rezervy napříč třídami
Řešení X-i1100 vychází z velké části z před-
chozího modelu X-i1000. Bočnice i horní des-
ka s velkými větracími otvory jsou sice z kar-

táčovaného hliníku, ale jádro šasi na čtyřech 
zesílených patkách i vnitřní přepážky, jež stíní 
napájecí zdroj a další obvody, tvoří silný ocelo-
vý plech. Vyžaduje to nemalá hmotnost kom-
ponentu, která oproti X-i1100 mírně vzrostla 
s většími chladicími profily po stranách. Napě-
ťově tvrdý zdroj má zázemí poměrně mohutné-
ho toroidního transformátoru (700 VA), usměr-
něné napětí filtruje šest válcových elektrolytů 
s celkovou kapacitou 60 000 µF. Zrcadlově 
uspořádané koncové stupně ve dvojčinném 
zapojení jsou v každém kanále osazeny třemi 
komplementárními dvojicemi galvanicky izolo-
vaných výkonových tranzistorů ON Semicon-

ductor (NJW0281G a NJW0302G), jež sdílejí 
nové chladiče s hlubšími žebry, skýtajícími vět-
ší plochu pro odvod balastního tepla sáláním: 
výstupní výkon totiž limituje tepelná kapacita 
chladiče. To je zde dvojnásob důležité, pro-
tože X-i1100 standardně pracuje ve třídě AB 
a do osmiohmové zátěže umí dodávat trvale 
až 2× 220 W, ale „hodina pravdy“ nastává 
ve zmíněném režimu High Bias (aktivovaném 
přepínačem na zadním panelu), kdy koncové 
stupně přecházejí do třídy A s mnohem nižší 
účinností. Z chladičů se stávají malé přímo-
topy, vyžadující dobrou cirkulaci vzduchu, če-
muž vycházejí vstříc i otvory v základně v jejich 

Francouzská těžká váha

Značka Advance Acoustic zahájila generační výměnu svých zesilovačů odshora. Nejmladší přírůstek 
v řadě Classic představuje nová vlajková loď mezi integrovanými zesilovači – X-i1100.
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bezprostřední blízkosti. Dodejme, že leckterá 
„áčka“ zvučných značek se kvůli subtilnějším 
chladičům s X-i1100 s výstupním výkonem 
2× 45 W nemohou měřit. Diskofilové v zapo-
jení uvítají korekční předzesilovač pro gramo-
fony s přenoskami typu MM. Početná sekce 
digitálních vstupů vyžaduje D/A převodník 
osazený obvodem Burr Brown (respektive Te-
xas Instruments) PCM1796 a podporuje signá-
ly PCM až do 192 kHz/24 bitů, což platí také 
pro asynchronní port USB s čipsetem XMOS 
USB3318.

Efektivní ovládání i konektivita
Čelní panel je už tradičně u této značky uspo-
řádaný minimalisticky, což umožňuje centrál-
ní multifunkční knoflík, jenž slouží nejčastěji 
elektronické regulaci hlasitosti, ale jeho opa-
kovaný stisk zpřístupňuje nejen volbu někte-
rého ze čtrnácti vstupů (symetrického, čtyř 
nesymetrických, Phono, sedmi digitálních či 
asynchronního portu USB-B), ale také tóno-
vé korekce basů a výšek i vyvážení kanálů, 
funkci Bypass, jež tónové korekce přemosťu-

je, a výstupních terminálů zesilovače. Všechny 
funkce můžeme pohodlněji ovládat také z při-
balené velké „dálky“. Symetrii s ručkovými 
měřáky zachovávají dva malé jednořádkové 
fluorescenční displeje s jemnou bodovou 
matricí: levý indikuje zvolený výstup, pravý 
nastavenou úroveň hlasitosti. Jedinou čelní 
přípojkou je sluchátkový výstup pro 6,35mm 
jack. Jinak zbývá zmínit jen tlačítkový vypínač, 
(de)aktivující pohotovostní režim Standby. Vět-
šina přípojek je přehledně uspořádaná na vel-
ké ploše zadního panelu. Převažují zde zdířky 
s dlouhými krčky pro robustnější highendové 
konektory cinch, jejichž kontakty jsou stejně 
jako piny zásuvek pro tři konektory XLR (kro-
mě symetrického vstupu patří profesionální-
mu digitálnímu vstupu AES/EBU) pozlacené. 
Nechybí zde ani možnost elektronicky rozpo-
jit obvody zesilovačů řídicího a výkonového 
a využít jejich výstup (Pre-out), respektive 
vstup (Amp-in) samostatně. Sekce digitálních 
vstupů kromě AES/EBU zahrnuje ještě dva 
koaxiální S/PDIF, čtyři optické a port USB-B 
pro připojení PC (v případě Windows musíme 
dříve instalovat ovladače, které lze snadno 
stáhnout z firemního webu). Vzhledem k pří-
slušnosti komponentu do střední třídy má lo-
giku, že ve srovnání s nižšími modely zmizela 
příprava pro Bluetooth adaptér, ale je docela 
škoda portu USB-A, který umožňoval přehrá-
vat audio z externích pevných disků. Inovací 
je dvanáct šroubovacích terminálů (oproti 
X-i1000 čtyři přibyly), jež umožňují k X-i1100 
připojit současně až dva páry reprosoustav, 
z toho jeden bi-wiringově. Výčet dalších prv-
ků uzavírají zemnicí svorka vstupu Phono in, 
systémová sběrnice pro spínací napětí 12 V, 
kolébkový síťový vypínač, který komponent 
galvanicky oddělí od napájecí sítě, a dvoupó-
lová zásuvka pro napájecí kabel.

Pavel Víšek

H O D N O C E N Í
X  lze provozovat i ve třídě A; široká konektivita

Z  port USB-A typický pro nižší firemní modely by 
v rámci inovací neurazil

P A R A M E T R Y
výstupní výkon 2× 220 W (8 Ω), 2× 400 W (4 Ω)
kmitočtový rozsah 10–70 000 Hz (−3 dB)
celk. harm. zkreslení <0,025 %
odstup signál/šum >−102 dB (CD), 

>−75 dB (phono), dle IHF-A
přípojky: vstupy symetrický, 4× nesymetrický, 

phono (MM), amp-in, 7× digitální 
(AES/EBU, 2× koaxiální, 4× optický), 
USB-B

výstupy pre-out, rec-out/subwoofer, 
sluchátka

příkon max./Standby 700 W/<0,5 W
rozměry (š × v × h) 43 × 21 × 47,6 cm
hmotnost 21,4 kg
web rpaudio.cz; advance-acoustic.com/en

Na čem se testovalo

Zesilovač doplnily reprosoustavy Bowers & Wilkins 703 
S2, D/A převodník Cambridge Audio DacMagic Plus a jako 
CD transport přehrávač Denon DCD-725. Kabely: 
signálové Cardas Crosslink II XLR, digitální AudioQuest 
Digital Coax Cinamon a reproduktorové XSymphony 
Omega Hybrid. Jako testovací jsem vybral skladby z CD 
Garbage: Beautiful Garbage (Mushroom, 2001), 
Magdalena Kožená: Lamento/Musica Antiqua Köln, dir. 
Reinhard Goebel (Deutsche Grammophon, 2005), 
Medeski, Scofield, Martin & Wood: Juice (Indirecto, 
2014), Steve Reich: Radio Rewrite (Nonesuch, 2014) 
a Rob Wasserman: Trios (GRP, 1994).

Netopýří ucho

Advance Acoustic X-i1100 hraje přirozeně, s vynikající 
dynamikou. Nabízí plný, frekvenčně harmonický 
a barevně bohatý zvuk především v režimu High Bias, 
tedy ve třídě A. Svou výjimečnou pozici v řadě Classic 
však dokáže potvrdit i ve standardní třídě AB, v níž přijde 
vhod nadprůměrná výkonová rezerva, která najde 
uplatnění jak ve velké poslechové místnosti, tak při 
spojení zesilovače s hladovějšími reproduktorovými 
soustavami s nižší citlivostí. Kontury zvukového obrazu 
zde získávají na jemných detailech, ale projev je o něco 
chladnější, což shodou okolností dobře koresponduje 
i s nižší teplotou chladičů. V obou případech jde 
o „allrounder“, který dokáže podat se stejnou 
přesvědčivostí prakticky libovolný hudební žánr. -pv-

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení
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Kompaktní a lehká 

sluchátka sedí dobře na 

hlavě a využijete je jak pro 

domácí klasický poslech 

s kabelem, tak i pro 

venkovní BT provoz. Díky 

vestavěnému mikrofonu 

poslouží i při vyřizování 

telefonních hovorů. 

Podporuje služby 

Google Assistant 

a Amazon Alexa.

Technické parametry
• bezdrátová supraaurální sluchátka
• kmitočtový rozsah 20–20 000 Hz
• impedance 32 Ω
• provozní doba/rychlonabíjení: 24 h/15 min. na 2 h
• hmotnost 190 g

Partner 
pro každý 
den
Objednáte-li si roční předplatné 
časopisu Stereo & Video se 
sluchátky JBL Live 400BT 
za 3 390 Kč, získáte stylový 
bezdrátový model, který 
na jedno nabití zvládne 
hrát až 24 hodin..


