HIGH FIDELIT Y

Na čem se testovalo
Soustavy doplnily integrovaný zesilovač Rotel RA-12
a univerzální BD přehrávač Cambridge Audio CXU. Kabely byly značky XSymphony, signálové Pure Silver Fantasy (0,5 m) a reproduktorové Alpha Hybrid (2× 2 m).
Jako testovací jsem zvolil SACD Chick Corea: Rendezvous In New York (Stretch Records, 2003), Henryk
Górecki: Symphony No. 3 (naïve/Classic, 2005), Mahavishnu Orchestra: Birds Of Fire (Audio Fidelity-Columbia, reed. 2015) a Pink Floyd: Wish You Were Here
(Analogue Productions-EMI, reed. 2011).

Netopýří ucho
Podobně jako první model Perla nabízejí také soustavy
Ambra se samozřejmou muzikálností komplexní
zvukový obraz. Výjimečná kmitočtová vyváženost
i transparentnost napříč celým přenášeným
akustickým pásmem zůstaly zachována, ale
fenomenální basy se spustily ještě o půl oktávy níž –
a to ještě v hodně úzkém pásmu. Podle hloubky
prostoru i přirozenosti bychom se zavřenýma očima
hádali soustavy větší a dražší, za povedeným návrhem
je cítit dlouholetá erudice jakož i dokonalá znalost
fyzikálních zákonů. Nadhled nad členitými nahrávkami,
kterými zaujaly už soustavy Perla, je zde ještě
slyšitelnější.
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Š

éfkonstruktér, designér a majitel značky
Roberto Barletta představil na výstavě
Audio Video Show 2015 v Praze dvě výjimečné stojanové dvoupásmovky, velký model
Orfeo (S&V 6/15) z řady Epica a právě soustavy Perla (S&V 7/15), které otevřely sérii Natura
a staly se výrobkem roku nejenom pro Stereo
& Video (S&V 1/16), ale také tuzemský web
hifi-voice.com a polský internetový měsíčník
HighFidelity.pl. Jakkoli je totiž velký model
Xavian Orfeo mimořádný, věhlas komponentu
obvykle násobí jeho dostupnost a Perly za 28
015 Kč/pár se mohou globálně postavit dražším soustavám kterékoli značky. Model Ambra
má tedy nakročeno ve správných stopách. Pod
jejich italským jménem se může skrývat vonná
balzámová látka stejně jako jantar, každopádně přírodnina, která do řady Natura výborně
zapadá. Volitelné příslušenství představují designově vyladěné stojany Ambra, jejichž pár
stojí 15 016 Kč.

Středobasový rekordman

Natura narostla
do zvukové krásy
R E P RO D U K T O ROV É S O U S TAV Y X AV I A N A M B R A

50 016 Kč

Řadu Natura, jež představuje v katalogu tuzemské značky Xavian jednu
ze dvou nejmladších, odstartovaly vloni na jaře kompaktní
dvoupásmovky Perla. Jejich většími sestrami se letos staly neméně
elegantní dvoupásmové soustavy Ambra.
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Stavební materiál kabinetů z dřevěného masivu tvoří u všech zmiňovaných modelů desky
ze „spárovek“, lepených z hranolů italského
ořechu, které před dalším opracováním tři
týdny zrají. Na začátku samozřejmě procházejí výběrem, aby byla textura dřeva barevně
sladěné a bez suků, u soustav z řady Natura
jsou už délkově nastavované, aby tak vznikla
efektní ořechová mozaika. Hotové ozvučnice
mají zaoblené hrany i rohy a v transparentním
polomatném laku působí v interiéru navýsost
elegantně. Odnímatelné ochranné rámečky
potažené černou průzvučnou tkaninou aretují
malé magnety, takže oko estéta neruší nadbytečné otvory. Soustavy Roberto Barletta
opět navrhnul s dvoupásmovým tlumeným
bassreflexem, kde počet i tloušťka molita-
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nových desek uvnitř kabinetů odpovídá optimální reprodukci hlubokých oktáv a vznik
vnitřního stojatého vlnění nemá nárok ani při
pravoúhlé geometrii. Soustavy Ambra jsou
osazeny měniči AudioBarletta, jež si Roberto
Barletta nechává podle vlastního návrhu zakázkově vyrábět v Itálii u firmy se sedmatřicetiletou tradicí. Tweeter má poddajnou kalotu
z impregnovaného hedvábí (ø 26 mm), kterou
pohání magnet s měděnými zkratovacími prstenci. Středobasový měnič (ø 180 mm) má
polypropylenový konus s měkkou středovou
kopulkou, jejž s košem z tlakově litého kovu
spojuje dvojitý závěs, umožňující membráně
poháněné magnetickým „motorem“ s nízkým
zkreslením odpovídající zdvih. Mimochodem,
právě dvojitým závěsem se blíží typu velkého
reproduktoru u soustav Xavian Orfeo, který
svým průměrem ještě o 5 mm překonává.
Mezi přírubou středobasového reproduktoru
a dolní hranou ústí štěrbinový bassreflexový
rezonátor, který působí bezmála jako originální designový prvek.

Tuning výhybek
Sériové zapojení pasivních elektrických výhybek využívá firemní systém „Fase Zero“
s proměnlivou strmostí ve větvích tweeteru
a středobasového měniče; oproti soustavám
Perla pracuje s nižším dělicím kmitočtem
2700 Hz, který však stále ještě leží dostatečně vysoko nad kritickou částí středního pásma. Mezi výběrovými součástkami na desce
plošných spojů najdeme svitkové kondenzátory vyhlášené německé značky Mundorf
z řady MCap EVO Aluminium, vzduchové cívky
a přesné odpory, tedy úhrnem špičkové součástky, s nimiž se výhybky nerozlaďují ani po
delším čase a fázovým zpožděním signálu přispívají zanedbatelně. Na zadní stěně, kde přibylo nové logo měničů AudioBarletta, najdeme pod nálepkou s typovým i výrobními čísly
na úrovni výhybky pár jednotlivě montovaných
zapuštěných pozlacených terminálů Xavian,
které si poradí s kabely zakončenými holými
vodiči, banánky i vidličkami. Kmitočtový rozsah 42–20 000 Hz i v úzkém tolerančním pásmu (−3 dB v referenční ose) dole zasahuje do
poloviny druhé nejhlubší kontra oktávy, což
už představuje spíše doménu menších „sloupů“. Charakteristická citlivost osmiohmových
soustav je standardní (88 dB ve vzdálenost 1

metru při napětí na terminálech 2,83 V, stejná jako u modelu Perla), takže na výkonovou
rezervu zesilovače nejsou kladeny žádné zvýšené nároky, což je dobrá zpráva pro majitele
zesilovačů s elektronkami, případně i těch,
které pracují v čisté třídě A.
Pavel Víšek

PAR AME TRY
typ
kmitočtový rozsah
jmen. impedance
char. citlivost
dělicí kmitočet
dop. výkon zesilovače
rozměry (š × v × h)
hmotnost
web

2p., s bassreflexem
42–20 000 Hz (−3 dB v ref. ose)
8Ω
88 dB (2,83 V/1 m)
2700 Hz
30–150 W
23 × 38 × 27,6 cm
9,2 kg/ks
xavian.cz

HODNOCENÍ
X reference své kategorie; robustní konstrukce
z italského ořechu; filigránské provedení
Z vůbec nic

zvuk

provedení

vynikající
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