
N ázvosloví reprosoustav z řady Armonia 
připomíná tak trochu malou encyklope-
dii hudebních forem. Směr vloni vytyčily 

třípásmové podlahovky Concerto (S&V 6/22), 
které po několika měsících následovaly dvoua-
půlpásmové sloupky Concertino (S&V 12/22). 
Nyní došla řada na regálovky Aria. V součas-
nosti si árie spojujeme hlavně s operami. Árie 
však v hudbě původně označovala výraznou 
melodii, kterou obvykle interpretoval zpěvák, 
ale nešlo vždycky o pravidlo: v baroku instru-
mentální podoba árie (takzvaná air) tvořila 
součást taneční suity. Právě zpěvnost a leh-
kost přednesu všeobecně si konstruktér Ro-
berto Barletta vytyčil jako hlavní znaky trojice 
modelů z řady Armonia. Obě podlahové sou-
stavy s poloviční jmenovitou impedancí sice 
vykazují charakteristickou citlivost o pozná-
ní vyšší, ale i v tomto ohledu Arie mezi šesti 
dvoupásmovými regálovkami z aktuální nabíd-
ky vynikají – o jeden decibel překonávají i po-

měrně citlivé modely Perla Esclusiva a Ambra 
Esclusiva, mezi nimiž se také s cenou nalézají. 
Bezkonkurenční jsou také svým vnitřním obje-
mem, o pár litrů za sebou nechávají i referenč-
ní monitory Orfeo ze série Epica. Poznávacími 
znaky zůstávají nadále čisté linie, montážní 
šrouby u středobasových reproduktorů kryjí 
dekorativní hliníková mezikruží. Cena začíná 
u pěti standardních dýhovaných provedení 
v čirém polomatném laku, který zachovává 
přirozenou texturu dřeva (zebrano, rosewood, 
pod kterým se skrývá druh makassaru, tře-
šeň, ořech nebo dub), za vícevrstvý lesklý lak 
(černý, bílý) se připlácí 12 000 Kč. O mimo-
řádně pečlivé provedení svědčí fakt, že pro 
každý pár jsou s tolerancí ±1 dB vybírané neje-
nom měniče, ale i pláty dýhy, zachovávající na 
všech plochách zrcadlovou symetrii. Ochranné 
rámečky s černou průzvučnou tkaninou, jež 
fixují magnety, představují volitelné příslušen-
ství (stojí 2 990 Kč/pár).

Na čem se testovalo

Soustavy na sestavu doplnily komponenty Cambridge 
Audio, integrovaný zesilovač azur 851A a univerzální Blu-
ray přehrávač CXU. Kabely byly značky XSymphony, 
signálové Pure Silver Fantasy a reproduktorové Omega 
Hybrid. Jako testovací jsem vybral skladby z SACD Chris 
Corea: Rendezvous in New York (Stretch, 2003), The 
Human League: Don’t You Want Me / The Collection 
(Universal Music Hong Kong, 2020), Magdalena Kožená: Il 
giardino dei sospiri / Collegium 1704, dir. Václav Luks 
(Pentatone, 2019), Chris Thile: Not All Who Wander Are 
Lost (Sugar Hill Records, 2001), CD Nikol Bóková: 
Prometheus (Animal Music, 2021), Garbage: Beautiful 
Garbage (Mushroom, 2001), Brad Mehldau: Jacob’s Ladder 
(Nonesuch, 2022) a Dmitri Shostakovich: The Jazz Album / 
Royal Concertgebouw Orchestra, dir. Riccardo Chailly 
(Decca, 1992).

Netopýří ucho

Urostlé monitory Xavian Aria hrají přirozeně, s lehkostí 
i výjimečnou tonální neutralitou, která vyhovuje 
prakticky libovolnému hudebnímu žánru. Basy jsou 
svižné, přesně artikulované, ale do nejhlubších oktáv 
už nezasahují. Filigránsky prokreslené střední pásmo 
však nabízí mimořádně bohaté spektrum, které vynikne 
zvláště u akustických nástrojů a vokálů. Zřetelné 
hladké výšky plynule navazují, postrádají sebemenší 
nepatřičné akcenty. Hudební scéna je trojrozměrná, 
s přehlednou lokalizací. K muzikálnímu projevu 
přispívá také odpovídající dynamika. Jako oba větší 
modely mají i Arie dar vytvářet u posluchačů osobní 
kontakt s hudbou. -pv-

Reproduktorové soustavy z nejmladší řady Armonia tuzemská 
značka Xavian v lednu posílila velkými dvoupásmovými monitory 
Aria, jež mezi firemními regálovkami vykazují zatím nejvyšší 
charakteristickou citlivost.

R E P R O D U K T O R O V É  S O U S TAV Y  X A V I A N  A R I A S   od 59 023 Kč

Árie pro dvě pásma
Fortelné kabinety
Stěny velkých tuhých ozvučnic, které uvnitř tlu-
mí bitumenové vrstvy, filc a syntetické rouno, 
tvoří polotvrdé dřevovláknité desky o tloušť-
ce 19 mm, zpevněné navíc na vnitřní straně 
čelních stěn dvěma vodorovnými výztuhami. 
Hmotnost 12 kg na jednu stále ještě kompakt-
ní reprosoustavu svědčí o poctivé konstrukci. 

H I G H  F I D E L I T Y
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Umí i ripovat
Přehrávače lze ovládat jak prostřednictvím 
dotykového OLED displeje na čelním panelu, 
dálkovým ovladačem, tak aplikacemi pro iOS 
nebo Android. Aplikace je svižná a stabilní. 
Na displeji i na obrazovce tabletu nebo mo-
bilu jsou booklety přehrávaných alb a detailní 
informace o formátu záznamu. Pochopitelně 
nejobsáhlejší a nejvíce detailní obsluhu nabízí 
aplikace, ale základní nastavení, jazyk, časo-
vé pásmo a Bluetooth propojení dálkového 
ovladače musíte stihnout při prvním zapnutí 
(bootování) z dotykového displeje. Cesta v na-
stavování zpět není možná pouze přes reset 
nebo firemní nastavení. Přehrávané záznamy, 
ať ze sítě nebo digitálních vstupů, je možné 
nahrávat na vnitřní SSD disk a do určité míry 
je ji editovat. Po připojení CD-ROM mechani-
ky lze na disk ripovat cédéčka. Na displeji se 
kromě času a menu variantně také zobrazují 
elegantní ručkové VU metry ve dvou varian-
tách nebo 2/3 oktávový kmitočtový analyzá-
tor (RTA). Multimediální přehrávač Zidoo NEO 
S je kvalitní univerzální přehrávač s výbornou 

reprodukcí jak zvukového, tak obrazového sig-
nálu a relativně snadným ovládáním. 

Miroslav Láb 

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení

Na čem se testovalo

Test proběhl ve středně zatlumené místnosti (70 m3) 
s využitím následujících komponentů: server RAID 
Synology 918+, USB HD Lacie 1T, server Roon Nucleus, 
Apple Macbook 13“, Apple iPad Pro 1M, předzesilovač 
Accuphase C-256, síťový zdroj Accuphase DP-500, 
síťové rozvody IsoTec a DIY, reproduktorové soustavy 
KEF R7, sluchátka Hifiman HE-R10, AKG K1000. Jako 
testovací posloužily hudební soubory z NAS ve formátu 
FLAC a WAV (44,1–192 kHz/16–24 bit) a také alba 
Miles Davis: Tutu (Columbia, 1986), Miles Davis: Kind 
of Blue (Columbia, 2009), The Rolling Stones: Let It 
Bleed (Virgin, 2012 Remastered), Antonio Forcione & 
Sabina Sciubba: Meet Me in London (Naim, 1998 – 
192 kHz Super Hi Def Edition), Diana Krall: The Girl in 
the Other Room (Verve, 2004), Arild Andersen: Mira 
(ECM, 2013), John Coltrane: Blue Train (Blue Note, 
1957 – 192 kHz/24 bit), Bill Evans Trio: How My Heart 
Sings! (Riverside, 2013) a další skladby ze streamovací 
služby Tidal Master.

Netopýří ucho

Standardní sestava snímků z Roon serveru Nucleus je 
přehrávána bez problémů včetně záznamů hi-res 
192 kHz/24 bitů a DSD512. Nejnižší kmitočty jsou 
přenášeny dynamicky s přesnými konturami, vokály 
jsou přirozeně čisté, výšky bez zabarvení a bez šumu. 
Video signál 4K bezproblémový. Občas je 
D/A převodník v ovládání a v menu nutné aktivovat 
(z nezjištěných příčin se občas vypne, updatem bude 
jistě odstraněno). Ovládací menu není zcela 
kompatibilní s menu na displeji a je výhodnější si 
zvyknout na jedno z nich. -ml-

Přehrávám nejen zvuk, ale i obraz

H O D N O C E N Í
X vynikající reprodukce; skoro jednoduché 

a stabilní ovládání

Z  základní nastavení pouze při prvním bootování

P A R A M E T R Y
vnitřní disk SSD 256 kB
D/A převodníky 2× ES 9068 
konektivita wifi (2,4 a 5 GHz), 

ethernet (10/100/1000 MHz)
dekódování: video 4K/60 Hz, HEVC/H.265, 12 bit, 

HDR 10+, Dolby Vision
audio PCM 768 kHz/32 bit, DSD 512, MQA

přípojky: vstupy LAN, WiFi, Bluetooth, USB DAC, 
koaxiální, optický, AES/EBU, 
2× USB-A 3.0, 2× USB 2.0

výstupy digitální – HDMI, koaxiální, USB-A, 
Bluetooth
analogový – Line-cinch, symetrický 
XLR, sluchátka symetrický 4,4mm 
Pentaconn, nesymetrický ¼“

kmitočtový rozsah 20–20 000 Hz (±0,25 dB)
odstup rušivých napětí 118 dB
rozměr (š × v × h) 21,3 × 10,1 × 29,2 cm
hmotnost neuvádí
kontakt wdq.cz

H I G H F I D E L I T Y
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P R O F I L Y

P A R A M E T R Y
typ bezdrátová, otevřená, dynamická
stupeň krytí IPX 4
kmitočtový rozsah 20–20 000 Hz
Bluetooh  5.2 (SBC, AAC)
akumulátor 5,5 h (přehrávání)
– výdrž 2,5 h (volání), 11 h (Standby)  
– nabíjení 1,5 h (sluchátka), 3 h (dok)
přípojky USB-C
hmotnost (g)  4,1 g (sluchátko)  

34 g (dok se sluchátky)
web  sony.cz

H O D N O C E N Í
X  netradiční provedení i design; nepotřebují 

„nátrubek“ do ucha

Z  nemají ANC; ozvěna při hands-free telefonování

velmi dobrý

výbavazvuk obsluha provedení

Ekvalizér s pěti pásmy v aplikaci nabízí osm 
přednastavených průběhů a tři, které si můžete 
upravit a uložit sami. LinkBuds nabízejí (pro 
Sony již tradiční) režim 360 Reality Audio, coby 
prostorový zvuk v režii Sony, který spolupracuje 
s vybranými službami hudebních serverů.

Hrají hodně dobře, volají spíše průměrně
Zkouška telefonováním by dopadla celkem 
dobře, nebýt toho, že zatímco já slyšel vola-
nou stranu bez jakýchkoliv problémů a nežá-

doucích jevů, protistrana mě slyšela s ozvě-
nou, která sice nebyla vyloženě rušivá, ale 
příjemná také ne. Hudba má ve sluchátkách 
především detailní a čitelný podklad vzhledem 
k výraznějším vyšším a hlavně středním kmi-
točtům. Díky nim znějí skladby až analyticky. 
Jakéhokoliv razantnějšího podání basových 
složek se nedočkáte, pedálové rejstříky var-
han v Bachově Toccatě a fuze d moll jsou slab-
ší. Na druhou stranu sluchátka dokážou dob-
ře vykreslit akustické nástroje, jako je např. 

kožený bubínek, který zní skutečně v sou-
ladu s materiálem, z něhož má zhotovenou 
membránu. Činely a trubka v doprovodu Evy 
Olmerové dostaly syrovou konturu a jazzová 
sólistka naprosto věrohodný hlas. Dire Straits 
v nahrávce One World mají naprosto skvěle 
znějící kytary i hlas Marka Knopflera. Sony 
LinkBuds umějí s přehledem zahrát kousky 
z populární a i trochu náročnější hudby, byť 
ty nejsyrovější schopnosti u nich nehledejte.

Michal ZetekEkvalizér s pěti pásmy v aplikaci nabízí osm 
přednastavených průběhů a tři, které si můžete 
upravit a uložit sami. LinkBuds nabízejí (pro 

inzerce
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V Slovenskej republike si môžete objednať predplatné Sterea & Videa 
od spoločnosti Magnet Press Slovakia jedným z nasledujúcich spôsobov:
vyplnením elektronickej objednávky na www.press.sk/casopisy
telefonicky na čísle O2/6720 1931-3
odoslaním e-mailu na adresu predplatne@press.sk
odoslaním vyplneného kupónu poštou na adresu Magnet Press Slovakia, 
P. O. Box 169, 830 OO Bratislava, alebo faxom na číslo 02/6720 1930
osobne, na adrese Magnet Press Slovakia, Šustekova 8, 
851 O4 Bratislava-Petržalka

OBJEDNÁVKA ROČNÉHO PREDPLATNÉHO ČASOPISU STEREO & VIDEO
Výtlačky zasielajte na adresu
Meno a priezvisko/Firma....................................................................................
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Obec ……………………………………………PSČ ..................................................

Ak požadujete aj daňový doklad, vyplňte i IČO a IČ pre DPH:
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datum …………………………podpis ....................................................................                                                                                             

STAVTE NA ISTOTU!
Objednajte si za 43,15 €  ročné predplatné 

časopisu Stereo & Video, 
ktorý hneď po vytlačení bude doručený 
priamo do vašej poštovej schránky!

Televizory se satelitním příjmem? Otestovali jsme je!

9/2012 VÁŠ PRVNÍ RÁDCE VE SPOTŘEBNÍ ELEK TRONICE 79 Kč/3,99 €

Test domácích kin s Blu-ray

Evropské ceny EISA:
57nejdůležitějších produktů 

spotřební elektroniky
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V osazení najdeme měniče, které pro Xavian 
na zakázku vyrábí renomovaná dánská firma 
Scan-Speak. Tweetery disponují ručně impreg-
novanými hedvábnými kalotami (ø 26 mm), 
jež pohánějí dvojité feritové magnety; kmitací 
cívky jsou chlazené ferrofluidem. Membrány 
středobasových měničů (ø 181 mm) s robust-
ními feritovými magnety jsou vyrobené (stejně 
jako středové prachovky) z jemných kevlaro-
vých vláken, s tuhými koši z litého kovu je 
spojují pryžové závěsy s velkým zdvihem. Sil-
nostěnné trubice bassreflexových rezonátorů 
ústí na čelních stěnách pod středovýškovými 
měniči, což soustavy Aria zvýhodňuje při umís-
tění v menších místnostech.

Výběrové součástky
Elektrické výhybky v sofistikovaném zapoje-
ní s impedanční kompenzací měničů pracují 
s dělicím kmitočtem 2300 Hz. V jejich osazení 
najdeme prémiové nízkotoleranční součástky, 
ať už jde o cívky vinuté na vzduchovém jádře 
nebo svitkové kondenzátory značek jako Mun-
dorf či Jantzen Audio. K propojení se zesilova-
čem slouží vzadu pod hliníkovými štítky s ty-
povým a výrobním číslem páru dva jednotlivě 
montované pozlacené terminály Xavian, které 
si poradí s reproduktorovými kabely zakonče-
nými holými vodiči větších průřezů, banánky 
i vidličkami.

Soustavy Aria svým kmitočtovým rozsa-
hem 50 až 30 000 Hz v dolní části akustické-
ho spektra zasahují do druhé nejhlubší kon-
tra oktávy pouze z menší části, ale hodnoty 
jsou vztažené k úzkému tolerančnímu pásmu 
(−3 dB v referenční ose) a deficitu basů se 
není třeba obávat. Monitory se jmenovitou 
impedancí 8 Ω vykazují solidní charakteristic-
kou citlivost 89 dB (2,83 V/1 m), takže nároky 
na výkonovou rezervu zesilovače nejsou ni-
jak mimořádné, ale na doporučený minimální 
výkon 10 W na jeden kanál nebude od věci 
raději zapomenout: ten má v řadě Armonia 
větší váhu u obou citlivějších podlahových 
modelů.

Pavel Víšek
vynikající

zvuk provedení

H O D N O C E N Í
X  bassreflex ústí dopředu; pečlivé zpracování

Z  ochranné rámečky je třeba dokoupit

P A R A M E T R Y
typ 2p., s bassreflexem
kmitočtový rozsah 50–30 000 Hz (−3 dB v ref. ose)
jmenovitá impedance 8 Ω
char. citlivost 89 dB (2,83 V/1 m)
dělicí kmitočet 2300 Hz
dop. výkon zesilovače 10–150 W/kanál
rozměry (š × v × h) 22 × 44,5 × 30 cm
hmotnost 12 kg/ks
web xavian.cz
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Umí i ripovat
Přehrávače lze ovládat jak prostřednictvím 
dotykového OLED displeje na čelním panelu, 
dálkovým ovladačem, tak aplikacemi pro iOS 
nebo Android. Aplikace je svižná a stabilní. 
Na displeji i na obrazovce tabletu nebo mo-
bilu jsou booklety přehrávaných alb a detailní 
informace o formátu záznamu. Pochopitelně 
nejobsáhlejší a nejvíce detailní obsluhu nabízí 
aplikace, ale základní nastavení, jazyk, časo-
vé pásmo a Bluetooth propojení dálkového 
ovladače musíte stihnout při prvním zapnutí 
(bootování) z dotykového displeje. Cesta v na-
stavování zpět není možná pouze přes reset 
nebo firemní nastavení. Přehrávané záznamy, 
ať ze sítě nebo digitálních vstupů, je možné 
nahrávat na vnitřní SSD disk a do určité míry 
je ji editovat. Po připojení CD-ROM mechani-
ky lze na disk ripovat cédéčka. Na displeji se 
kromě času a menu variantně také zobrazují 
elegantní ručkové VU metry ve dvou varian-
tách nebo 2/3 oktávový kmitočtový analyzá-
tor (RTA). Multimediální přehrávač Zidoo NEO 
S je kvalitní univerzální přehrávač s výbornou 

reprodukcí jak zvukového, tak obrazového sig-
nálu a relativně snadným ovládáním. 

Miroslav Láb 

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení

Na čem se testovalo

Test proběhl ve středně zatlumené místnosti (70 m3) 
s využitím následujících komponentů: server RAID 
Synology 918+, USB HD Lacie 1T, server Roon Nucleus, 
Apple Macbook 13“, Apple iPad Pro 1M, předzesilovač 
Accuphase C-256, síťový zdroj Accuphase DP-500, 
síťové rozvody IsoTec a DIY, reproduktorové soustavy 
KEF R7, sluchátka Hifiman HE-R10, AKG K1000. Jako 
testovací posloužily hudební soubory z NAS ve formátu 
FLAC a WAV (44,1–192 kHz/16–24 bit) a také alba 
Miles Davis: Tutu (Columbia, 1986), Miles Davis: Kind 
of Blue (Columbia, 2009), The Rolling Stones: Let It 
Bleed (Virgin, 2012 Remastered), Antonio Forcione & 
Sabina Sciubba: Meet Me in London (Naim, 1998 – 
192 kHz Super Hi Def Edition), Diana Krall: The Girl in 
the Other Room (Verve, 2004), Arild Andersen: Mira 
(ECM, 2013), John Coltrane: Blue Train (Blue Note, 
1957 – 192 kHz/24 bit), Bill Evans Trio: How My Heart 
Sings! (Riverside, 2013) a další skladby ze streamovací 
služby Tidal Master.

Netopýří ucho

Standardní sestava snímků z Roon serveru Nucleus je 
přehrávána bez problémů včetně záznamů hi-res 
192 kHz/24 bitů a DSD512. Nejnižší kmitočty jsou 
přenášeny dynamicky s přesnými konturami, vokály 
jsou přirozeně čisté, výšky bez zabarvení a bez šumu. 
Video signál 4K bezproblémový. Občas je 
D/A převodník v ovládání a v menu nutné aktivovat 
(z nezjištěných příčin se občas vypne, updatem bude 
jistě odstraněno). Ovládací menu není zcela 
kompatibilní s menu na displeji a je výhodnější si 
zvyknout na jedno z nich. -ml-

Přehrávám nejen zvuk, ale i obraz

H O D N O C E N Í
X vynikající reprodukce; skoro jednoduché 

a stabilní ovládání

Z  základní nastavení pouze při prvním bootování

P A R A M E T R Y
vnitřní disk SSD 256 kB
D/A převodníky 2× ES 9068 
konektivita wifi (2,4 a 5 GHz), 

ethernet (10/100/1000 MHz)
dekódování: video 4K/60 Hz, HEVC/H.265, 12 bit, 

HDR 10+, Dolby Vision
audio PCM 768 kHz/32 bit, DSD 512, MQA

přípojky: vstupy LAN, WiFi, Bluetooth, USB DAC, 
koaxiální, optický, AES/EBU, 
2× USB-A 3.0, 2× USB 2.0

výstupy digitální – HDMI, koaxiální, USB-A, 
Bluetooth
analogový – Line-cinch, symetrický 
XLR, sluchátka symetrický 4,4mm 
Pentaconn, nesymetrický ¼“

kmitočtový rozsah 20–20 000 Hz (±0,25 dB)
odstup rušivých napětí 118 dB
rozměr (š × v × h) 21,3 × 10,1 × 29,2 cm
hmotnost neuvádí
kontakt wdq.cz

H I G H F I D E L I T Y
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P R O F I L Y

P A R A M E T R Y
typ bezdrátová, otevřená, dynamická
stupeň krytí IPX 4
kmitočtový rozsah 20–20 000 Hz
Bluetooh  5.2 (SBC, AAC)
akumulátor 5,5 h (přehrávání)
– výdrž 2,5 h (volání), 11 h (Standby)  
– nabíjení 1,5 h (sluchátka), 3 h (dok)
přípojky USB-C
hmotnost (g)  4,1 g (sluchátko)  

34 g (dok se sluchátky)
web  sony.cz

H O D N O C E N Í
X  netradiční provedení i design; nepotřebují 

„nátrubek“ do ucha

Z  nemají ANC; ozvěna při hands-free telefonování

velmi dobrý

výbavazvuk obsluha provedení

Ekvalizér s pěti pásmy v aplikaci nabízí osm 
přednastavených průběhů a tři, které si můžete 
upravit a uložit sami. LinkBuds nabízejí (pro 
Sony již tradiční) režim 360 Reality Audio, coby 
prostorový zvuk v režii Sony, který spolupracuje 
s vybranými službami hudebních serverů.

Hrají hodně dobře, volají spíše průměrně
Zkouška telefonováním by dopadla celkem 
dobře, nebýt toho, že zatímco já slyšel vola-
nou stranu bez jakýchkoliv problémů a nežá-

doucích jevů, protistrana mě slyšela s ozvě-
nou, která sice nebyla vyloženě rušivá, ale 
příjemná také ne. Hudba má ve sluchátkách 
především detailní a čitelný podklad vzhledem 
k výraznějším vyšším a hlavně středním kmi-
točtům. Díky nim znějí skladby až analyticky. 
Jakéhokoliv razantnějšího podání basových 
složek se nedočkáte, pedálové rejstříky var-
han v Bachově Toccatě a fuze d moll jsou slab-
ší. Na druhou stranu sluchátka dokážou dob-
ře vykreslit akustické nástroje, jako je např. 

kožený bubínek, který zní skutečně v sou-
ladu s materiálem, z něhož má zhotovenou 
membránu. Činely a trubka v doprovodu Evy 
Olmerové dostaly syrovou konturu a jazzová 
sólistka naprosto věrohodný hlas. Dire Straits 
v nahrávce One World mají naprosto skvěle 
znějící kytary i hlas Marka Knopflera. Sony 
LinkBuds umějí s přehledem zahrát kousky 
z populární a i trochu náročnější hudby, byť 
ty nejsyrovější schopnosti u nich nehledejte.

Michal ZetekEkvalizér s pěti pásmy v aplikaci nabízí osm 
přednastavených průběhů a tři, které si můžete 
upravit a uložit sami. LinkBuds nabízejí (pro 

inzerce
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V Slovenskej republike si môžete objednať predplatné Sterea & Videa 
od spoločnosti Magnet Press Slovakia jedným z nasledujúcich spôsobov:
vyplnením elektronickej objednávky na www.press.sk/casopisy
telefonicky na čísle O2/6720 1931-3
odoslaním e-mailu na adresu predplatne@press.sk
odoslaním vyplneného kupónu poštou na adresu Magnet Press Slovakia, 
P. O. Box 169, 830 OO Bratislava, alebo faxom na číslo 02/6720 1930
osobne, na adrese Magnet Press Slovakia, Šustekova 8, 
851 O4 Bratislava-Petržalka

OBJEDNÁVKA ROČNÉHO PREDPLATNÉHO ČASOPISU STEREO & VIDEO
Výtlačky zasielajte na adresu
Meno a priezvisko/Firma....................................................................................

Ulica.......................................................................................................................

Obec ……………………………………………PSČ ..................................................

Ak požadujete aj daňový doklad, vyplňte i IČO a IČ pre DPH:

………………….......................................................................................................

datum …………………………podpis ....................................................................                                                                                             

STAVTE NA ISTOTU!
Objednajte si za 43,15 €  ročné predplatné 

časopisu Stereo & Video, 
ktorý hneď po vytlačení bude doručený 
priamo do vašej poštovej schránky!

Televizory se satelitním příjmem? Otestovali jsme je!

9/2012 VÁŠ PRVNÍ RÁDCE VE SPOTŘEBNÍ ELEK TRONICE 79 Kč/3,99 €

Test domácích kin s Blu-ray

Evropské ceny EISA:
57nejdůležitějších produktů 

spotřební elektroniky

t
I

S
TE

R
E

O
 &

 V
ID

E
O

 9
/2

0
1

2
  

 
Tém

a: E
vropské ceny E

IS
A

Testy: Televizory se satelitn
ím

 tun
erem

 •
D

om
ácí kin

a s B
lu-ray 9

77
12

40
70

20
09

0
9

ster0912OK.indd   1 23.08.12   14:55


