
Výrobky roku Stereo & Video 2015–2016

PRVOTŘÍDNÍ  NEJLEPŠÍ  PERFEKTNÍ  DOKONALÉ  BEZVADNÉ  
NEJKVALITNĚJŠÍ  ZNAMENITÉ  SKVĚLÉ  VELKOLEPÉ   
ÚCHVATNÉ  OKOUZLUJÍCÍ

Dámy a pánové, račte si vybrat! Předkládáme vám smetánku současné branže 
spotřební elektroniky, premianty, kteří jsou vítězové našich testů a/nebo laureáti 
letošních cen EISA, tedy nejlepší evropské produkty roku, případně nositelé 
S&V Verdiktu vynikající. Nechť vám věrně poslouží k potěše přinejmenším oka a ucha. 

Poznámka k cenám: Zpravidla uvádíme zprůměrované a zaokrouhlené ceny z největších českých webshopů.

SMART TV ROKU 2015–2016

Samsung řady JU6 a vyšší
Současná řada televizorů Samsung se opírá o nový firemní operační systém 
Tizen, který dokonale propojuje televizní a internetový svět. Dokladem je už 
vstupní informační lišta s aktuální nabídkou aplikací, již lze kdykoli rozbalit do 
spodní části obrazovky a přímo z ní přistupovat k jednotlivým položkám. V re-
žimu Multi Screen pak může divák souběžně sledovat televizní vysílání či video 
z externích zdrojů a zároveň i surfovat po webu, komunikovat na sociálních 
sítích či hrát hry. Vše je hravě jednoduché a při kvalitním spojení i bleskové. 
Samozřejmostí je i bohatá nabídka aplikací včetně mnoha tuzemských, ote-
vřený webový prohlížeč, který si poradí i s většinou videosouborů z webových 
stránek. Souhrnný test všech televizorů řady JU, které se vyrábějí v široké 
paletě typů s úhlopříčkami od 101 až do 223 cm, jsme přinesli v S&V 6/15.

S&V 6/15

samsung.cz

2015  2016

OLED TV ROKU 2015–2016

LG 55EG910V
Ještě nedávno se za OLED televizory platily šestimístné sumy, teď 
lze placku se špičkovým obrazem ve Full HD pořídit za cenu pod 
magickou hranicí 50 tisíc korun. Štíhlý, lehce prohnutý přijímač 
s 55"/138 cm úhlopříčkou nabízí veškeré vymoženosti, kterými oplý-
vají LCD televizory aktuální firemní řady LF s plným vysokým rozliše-
ním. Ovládá se jak pomocí šikovného ovladače Magic Remote, tak 
i hlasem. K dispozici je Bluetooth pro sluchátka i externí audio apa-
raturu, tuner si poradí s DVB-T2 i videosignálem v H.256. Způsob, 
jakým zobrazuje černou, je příkladný, stejně tak i špičkový kontrast 
a absolutní pozorovací úhel, ale věční hledači obrazového ideálu se 
budou díky množství videokorekcí moci realizovat ad libitum. Pozo-
ruhodný kus.

S&V 1/16
49 990 Kč

lg.com/cz

vynikající
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TABLET ROKU 2015–2016

Sony Xperia Z4 LTE 10.1
Sony Xperia Z4 nemá slabé místo: je elegantní, patří k nej-
tenčím a nejlehčím tabletům na trhu, má mimořádně 
jemný displej IPS Triluminos s nadstandardním rozlišením 
2K a perfektním vykreslením obrazu i podáním barev. 
Díky osmijádrovému 64bitovému procesoru, 3GB operač-
ní paměti a vyladěnému uživatelskému rozhraní napros-
to spolehlivě a bleskově načítá aplikace a vykresluje 
grafiku, nadstandardní je i výdrž na akumulátor. Pyšní se 
věrnou reprodukcí zvuku, poskytuje vysokou míru ochra-
ny uživatelských dat, ovládá všechny možnosti bezdráto-
vého připojení, má výborný fotoaparát a jako třešinku na 
dortu přidává vodotěsnost (IP68). 

S&V 11/15
19 790 Kč

www.sony.cz

4K TV ROKU 2015–2016

Samsung UE48JS8502
Nesnadno popsat ve vymezeném prostoru, proto jen telegraficky: 
zakřivený televizor nejvyšších parametrů, nabitý nejvyspělejšími 
technologiemi pro excelentní podání obrazu s výborným kontrastem, 
sytou, vyrovnanou barevností, vysokou obrysovou ostrostí a doko-
nalým prokreslením nejjemnějších detailů. Přepočet obrazu s niž-
ším rozlišením do rastru obrazovky zvládá televizor výborně, i na 
velké úhlopříčce proto nevypadají například vaše starší videa jako 
chudý příbuzný. Výtečný obraz provází přehledný průvodce progra-
my EPG, vyspělé internetové funkce, široká formátová kompatibi-
lita přehrávaných multimediálních souborů. Oceněný model se 
121cm obrazovkou je k mání také s úhlopříčkami 138 a 163 cm. 

S&V 6/15
49 990 Kč

samsung.cz

vynikající

vynikající

vynikající

SMARTPHONE ROKU 2015–2016

Samsung Galaxy S edge
Samsung se vždy snaží ohromit výkonem, a to se mu vrchovatě podařilo i v tom-
to případě. Osmijádrový procesor s 3GB operační pamětí předvádí ve výkonových 
testech spanilou jízdu a s přehledem poráží veškerou konkurenci. Je rychlý, re-
aguje perfektně na dotek, nezasekává se, zvládá nejnáročnější grafiku, svižně 
kopíruje data a zdá se, že i uživatelské rozhraní TouchWiz UI je tentokrát mnohem 
lépe vyladěno a adaptováno na Android 5. generace Lollipop, takže ovládání je 
vskutku potěšením. Hudební přehrávač a kvalita reprodukce nemá problém 
s žádným hudebním žánrem, špičkový videopřehrávač poskytne bezchybný obraz, 
displej nemá problém ani s přímým slunečním světlem, o čitelnosti z ostrých 
pozorovacích úhlů ani nemluvě. Fotoaparát se podáním barev, vykreslením de-
tailu a ostrým záběrem řadí mezi aktuálně nejlepší fotomobily na trhu, jako jeden 
z mála nezklame ani při natáčení plynulého videa ve 4K Ultra HD rozlišení.

S&V 5/15
19 790 Kč (32 GB)

samsung.cz
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VIDEOKAMERA ROKU 2015–2016

Panasonic HC-X1000
Kdy už, tak už. Tahle kamera už sice koketuje s profesio-
nálním modelem, i cenou, ale zato dostáváte vše, co hrd-
lo ráčí: excelentní obraz v ultra vysokém i Full HD rozlišení 
(za dobrých světelných podmínek), záznam 4K s frekven-
cí 50 obr./s, špičkovou výbavu s bohatými snímacími mož-
nostmi a individuálními úpravami a v neposlední řadě též 
možnost nahrávání na dvě paměťové karty. Videokamera 
dokáže splnit nejen ty nejvyšší nároky amatérských filma-
řů, ale za dostatku světla plně uspokojí i profesionální 
uživatele. Moc peněz? Jděte do modelu HC-VX870 nebo 
WX970.

S&V 2/15
64 990 Kč

panasonic.cz

SOUNDBAR ROKU 2015–2016

Klipsch Reference R-10B
Americký Klipsch, firma s téměř sedmdesátiletou tradicí v oboru, zařadil tento kousek do elitní kategorie Reference. Po právu. Lišta má ozvučni-
ci z masivního plastu, přední část kryje tenký perforovaný plech; uvnitř je po dvou reproduktorech středotónových a dvou výškových s vyústěním 
typu Tractrix Horn pro lepší rozprostření zvukových vln v prostoru. Vzadu jsou umístěny konektory a vypínač nese kovová deska. Soundbar dopl-
ňuje bezdrátový subwoofer s masivní ozvučnicí z MDF desek. Pokud 
se chcete propojovat se sítí, přehrávat multimédia, připojovat další 
komponenty, zapomeňte – tohle je zkrátka audio reprodukční systém 
pro televizor, a tím to hasne… Byť po bezdrátovém spojení po Blue tooth 
a zejména díky kodeku aptX přehrajete ve skvělé kvalitě i muziku 
z přenosných strojků. Soundbar hraje výtečně z televizoru i z mobilu, 
zvuk je bohatý na detaily, všechna zvuková pásma jsou adekvátně 
zastoupena – včetně pevných a zřetelných basů. Kvalita zpracování 
je perfektní. 

S&V 1/16
17 990 Kč

cptpraha.cz 

AV RECEIVER ROKU 2015–2016

Pioneer VSX-930
Pioneer ohromí jak svými parametry, tak výbavou, nabíd-
ne vám přesné ozvučení poslechového prostoru díky 
jemné autokalibraci prostřednictvím Pioneer MCACC Pro 
s obvodem Full Band Phase Control a úžasný vícekaná-
lový (7.2, Dolby Atmos, DTS…) zážitek s výkonem 7× 150 
wattů. VSX-930 také exceluje při datovém streamu mno-
ha formátů (AAC, ALAC, AIFF, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA) 
komprimovaných a plnohodnotných hudebních formátů, 
podporuje Spotify, Bluetooth, wifi, AirPlay a Hi-Res audio 
včetně DSD. Vynikající aplikace iControlAV5 umožňuje 
intuitivní ovládání, takže veškeré funkce tohoto AV přijímače jsou snadno dostupné každému uživateli. HDMI je 
zastoupeno sedmi vstupy a dvojici výstupů, poradí si i s normou HDCP 2.2 kvůli příjmu signálu v 4K UHD rozlišení. 

S&V 7/15
18 990 Kč

basys.cz

vynikající
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STOJANOVÉ REPROSOUSTAVY ROKU 2015–2016

Xavian Perla
Tyto česko-italské dvoupásmové reprosoustavy jsou vskutku revoluční: v neobyčejné kvalitě 
zvuku, v mimořádném zpracování a kvalitě materiálů, v bezkonkurenční ceně… Šéfkonstruktér 
a designér Roberto Barletta má mimořádné nápady a dlouholetou erudici, s nimiž tuctovost 
obchází širokým obloukem. Ozvučnice z masivních hranolů italského ořechu na omak i pohled 
působí neobyčejně důvěryhodně, teple a příjemně, měniče si Xavian nechává na zakázku vy-
rábět v Itálii. Ve zvuku slyšíme i nejhlubší oktávy, kmitočtový rozsah od 55 do 20 000 Hz od-
povídá úzkému tolerančnímu pásmu (−3 dB v referenční ose). Reprodukce je opravdu přiro-
zená, s hlubokým prostorem, neklamný to znak podstatně dražšího high-endu. Žádnou část 
přenášeného akustického spektra nestaví na odiv, ale po poslechu několika důvěrně známých 
nahrávek vynikne jejich vzácná kmitočtová vyváženost. Údiv vyvolává i poslech zvukově členi-
tých nahrávek, nad nimiž si Perly udržují lepší kontrolu než leckteré podlahovky.

S&V 7/15 
28 015 Kč

xavian.cz

BEZDRÁTOVÉ REPRO ROKU 2015–2016

JBL Xtreme
Sice váží dvě kila, ale popruh na rameni vás venku nijak řezat nebude, protože díky téhle hmotnosti vám zaručuje čistý, nezkreslený a hlavně 
hutný sound ze čtyř reproduktorů podporovaných pasivními zářiči. Vydrží hrát až 12 hodin a Xtreme umí vaše nenasytné strojky také dobíjet, coby 
power banka má mj. k tomu účelu konektory 3,5mm Aux-in, 2× USB, micro USB a napájecí zdířku. Všechny jsou chráněné festovním zipem, 
protože JBL snese bez obav nějaký ten deštík či vodu cákající z rybníka či mořských vln. Basy jsou impozantní, ale neutlačují středy, výšky jsou 
jasné, přesné, plné detailů. Rezerva v hlasitosti je obrovská. 

S&V 11/15
7 690 Kč

dsicz.cz, jbl.cz

PODLAHOVÉ REPROSOUSTAVY ROKU 2015–2016

B&W 803 D3
Naprostá novinka v sortimentu legendární značky je třípásmový model využívající veškerých 
technologií nové řady, které jsme podrobně popsali v reportáži S&V 12/15: membrány basáku 
z materiálu Aerofoil, středotónový reproduktor s technologií FST s membránou Continuum 
a dvojnásobným počtem žeber koše umístěný v 18kilogramové hliníkové kopuli Turbine Head, 
diamantový výškáč opět v hliníkové ozvučnici, výrazně pevnější než u předchozího modelu, 
zadní stěna z masivního hliníkového odlitku, umístění repro v nejpevnějším místě uhnuté 
ozvučnice, mohutná základna reprosoustavy… Povrch skříně je mimo provedení v dřevěné 
dýze lakovaný saténově matovou bílou, design doplněný stříbrnými prvky je nepřehlédnutelný. 
A zvuk? Slov netřeba, musíte si poslechnout sami.

test připravujeme
439 980 Kč

eurostar-ostrava.cz

vynikající

vynikající
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V  Evropě je zatím známější dánská společ-
nost Dynaudio, výrobce reprosoustav 

s osmatřicetiletou tradicí. Bluesound předsta-
vuje nejmladší akvizicí kanadské The Lenbrook 
Group, do které dále patří značky NAD Electro-
nics a PSB Speakers. Zámořské sestavě na 
území bývalé federace brání distributorské 
vazby, ale komponenty značek Bluesound 
a Dynaudio vytvářejí synergii zvukově velice 
zajímavou. Přehrávač i soustavy lze pořídit 
samostatně, ale při koupi sestavy HiFi Jukebox 
Element 1 v ceně dostáváme bonus 4 990 Kč 
a přibalené jsou americké reproduktorové ka-
bely Belden (cca 2× 1,5 mm²), každý o délce 
2,5 m.

Pod taktovkou aplikace
Komponenty Bluesound patří mezi multi-
roomové systémy jako Sonos (S&V 11/14) 
či HEOS (S&V 8/15 a 11/14) a sestavu lze 
dále rozšiřovat o kompatibilní přístroje, ale 
ve společnosti zmíněných značek jako jedi-
né podporují formáty ve vysokém rozlišení. 
Za kompaktními rozměry šasi se zaoblenými 
bočními hranami a pogumovaným povrchem 
(podle provedení bílým nebo černým) u síťo-
vého bezdrátového přehrávače Powernode 2 

hledejme odrušený spínaný zdroj napětí a ste-
reofonní zesilovač s technologií HybridDigital, 
který pracuje v třídě D a do osmiohmové zátě-
že dodává trvale výstupní výkon až 2× 60 W:  
jako zesilovač D 3020 sesterské značky NAD 
(S&V 12/13) disponuje dvěma moduly UcD 
v licenci společnosti Hypex. Uvnitř přístroje 
tak není potřeba více místa na síťový trans-
formátor ani rozměrnější chladič. Cirkulaci 
vzduchu zajišťují větrací otvory v základně 
i podél okrajů kovového subpanelu na horní 
stěně, který soustřeďuje pět podsvícených do-
tykových senzorů, ovládajících nejfrekventova-
nější základní funkce: centrální ikona (Play/
Stop) však mění barvy jako chameleon, aby 

Domácí jukebox

Jak poskládat vyváženou moderní audio sestavu? Dilematu nás může 
zbavit některý z pěti cenově zvýhodněných kompletů HiFi Jukebox.  
V té naší sestavě kompaktní rozměry i kvalitní zvuk spojuje síťový 
bezdrátový přehrávač Bluesound Powernode 2 v tandemu  
se stojanovými dvoupásmovkami Dynaudio Excite X14.

S E S TAVA     H I FI  J U K E BOX E LE M E NT 1  49 990 Kč

              S ÍŤOV Ý PŘE H R ÁVAČ B LU E S O U N D P OWE RN O DE 2

              RE PRO S O U S TAV Y DY NAU D I O E XC ITE X14  

při komunikaci s obsluhou suplovala chybějící 
displej: nejčastěji je však modrá, což signali-
zuje připojení k síti a připravenost reagovat na 
pokyny z aplikace Bluesound, kterou lze stáh-
nout v češtině nejen ve verzích pro operační 
systémy Android a iOS, ale i Windows a Apple 
Macintosh. Pro ovládání systému Bluesound 
je zmíněná aplikace nezastupitelná, základní 
funkce lze ovšem naučit libovolný dálkový in-
fračervený ovladač televizoru či AV přijímače: 
i když nejde o plnohodnotné ovládání (nelze 
vybírat skladby, které přehráváme), v sestavě 
s televizorem to může být postačující (nasta-
vení najdeme pod záložkou aplikace Konfigu-
rovat přehrávač). 

První nastavení systému je trochu zdlouha-
vější, ale v českém návodu je podrobně po-
psané. Powernode 2 přehrává širokou škálu 
komprimovaných formátů, mezi nimiž hrají 
prim bezeztrátové, zejména FLAC. Zdrojem 
signálu mohou být síťová úložiště (NAS), po-
čítače v síti, ale i chytré telefony či tablety, 
protože kromě wifi má přehrávač z bezdráto-
vých platforem i Bluetooth, podporující kodek 
aptX. Poslech internetových rádií má zázemí 
v serveru TuneIn a přímé podpoře se těší řada 
síťových služeb (mj. Deezer a Spotify), firma 
Ketos pak doporučuje zvláště Tidal HiFi, jež 
nabízí fonotéku s miliony nahrávek v CD kva-
litě (formát FLAC 44,1 kHz/16 bitů s datovým 
tokem 1411 kb/s), za 330 Kč měsíčně. 
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AUDIO SESTAVA ROKU 2015–2016

Bluesound Powernode 2 
+ Dynaudio Excite X14

Pokud hodláte okysličit domácí poslechovou místnost audio sestavou s modernějšími parametry, určitě nepřehlédněte tandem bezdrátového přehrá-
vače Bluesound Powernode 2 a stojanových dvoupásmovek Dynaudio Excite X14. Multiroomový systém Bluesound je ukrytý v šasi se zaoblenými 
bočními hranami a pogumovaným povrchem, stereofonní zesilovač s technologií HybridDigital pracuje v třídě D a do osmiohmové zátěže dodává tr-
vale výstupní výkon až 2× 60 W. Jediné stojanové soustavy Dynaudio z řady Excite se vyrábějí ve čtyřech polomatných provedeních: s kabinety v laku 
saténově bílém, saténově černém i s povrchovou úpravou v dýze palisandrové nebo ořechové, ošetřené čirým lakem. Sestava nabízí čistý, dynamický 
a kmitočtově vyvážený zvuk, který si rozumí s různými hudebními žánry, ale nahrávky odpovídající minimálně standardu CD lze jen doporučit.

S&V 12/15 
49 990 Kč

ketos.eu

vynikající

ZESILOVAČ ROKU 2015–2016

Audia Flight Three S 
Vybírat lze ze dvou provedení čelního panelu, eloxovaného buď v přírodní barvě kovu, nebo v černé; tomu odpovídá přístrojová skříň v polomatném 
laku šedém, respektive černém. Vlastní šasi na čtyřech odpružených patkách tvoří dva profily zhotovené z nebývale silného ocelového plechu, 
zvláště horní kryt s větracími otvory ve střední části je skoro kovářská práce – komponent také váží 16,5 kg. Koncepce Three S odpovídá dvěma 
symetricky uspořádaným monoblokům v jediné přístrojové skříni. Zesilovač pracuje ve třídě AB a do osmiohmové zátěže dodává trvale výstupní 
výkon až 2× 100 W. Mezi devizy patří rovněž transparentní zvuk a dokonalá kontrola basů, štědrá výkonová rezerva vyhoví i při spojení s méně 
citlivými reproduktorovými soustavami.

S&V 4/15
69 990 Kč

tykon.cz

vynikající

vynikající

UNIVERZÁLNÍ PŘEHRÁVAČ ROKU 2015–2016

Yamaha BD-A1040
Přístroj disponuje velkým apetitem: kromě obvyklých optických nosičů nepohrdne ani přece jen méně rozšířenými médii DVD-Audio a SACD (pro 
volbu CD nebo SACD vrstvy u hybridních disků má dálkový ovladač dokonce samostatné tlačítko). Vypořádá se i s BD ve 3D či hudebními soubo-
ry uloženými v progresivním formátu FLAC. K domácí síti lze přístroj připojit kabelem i bezdrátově, k dispozici jsou služby Dropbox, Picasa a You-
Tube. Reprodukce disků Blu-ray i DVD je špičková. Pro optimální zvuk počítá koncepce Yamahy logicky se spoluprací designově sladěných firem-
ních AV receiverů.

S&V 9/15 
13 590 Kč

yamaha-hifi.cz

S T E R E O  &  V I D E O  1 / 2 0 1 618 

V Ý R O B K Y  R O K U



SLUCHÁTKA DO UŠÍ ROKU 2015–2016

KEF M200
Sluchátka tradiční anglické specialistky na reprosoustavy obdržela 
prestižní cenu Red Dot za design a zvuk za provedením nikterak 
nezaostává. Mohutná těla o průměru 15 mm, která tvoří přesně 
slícované hliníkové odlitky, ukrývají dva dynamické (!) měniče v sou-
osém (koaxiálním) uspořádáním – basový (ø 10 mm) a středovýš-
kový (ø 5,5 mm) – se sofistikovaným zvukovodem, který přechází 
v ušní nástavce se standardní světlostí. Výbava obsahuje celkem 
tři páry silikonových nástavců v různých velikostech, redukci pro 
letadlové audiorozvody a pevné obdélníkové pouzdro na zip z černé 
kůže. KEF M200 nabízejí čistý, transparentní kmitočtově vyvážený 
zvuk, hrají s lehkostí a muzikálně. Oddělení nástrojů i prostor na-
hrávek je excelentní.

S&V 4/15
6 190 Kč

perfectsoundgroup.cz

SLUCHÁTKA KOLEM UŠÍ ROKU 2015–2016

Sennheiser Momentum M2
Circumaurální model s mušlemi kolem uší se dočkal různých inovací, 
ale na materiálech německá značka opět nijak nešetřila. Usně pro 
čalounění hlavového mostu a náušníků dodává britská koželužna 
Pittards, kterou vyhledává řada módních i sportovních značek. Vybírat 
lze ze tří provedení, jež vycházejí z odstínu mušlí (slonová kost, tmavě 
hnědá a černá), vyladěné s barvou kůže (tmavě hnědou, jen v posled-
ním případě černou) a kartáčovanou nerezovou ocelí. Se jmenovitou 
impedancí 18 ohmů sluchátka vybudí libovolný chytrý telefon, tablet 
či notebook. Čistým výškám odpovídají plné a přesné basy, střední 
pásmo kmitočtů je do detailu prokreslené.

S&V 12/15
7 990 Kč

sennheiser.cz

GRAMOFON ROKU 2015–2016

Pro-Ject RPM 3 Carbon
Masivní základnu tvoří s ohledem na vyloučení rezonancí send-
vič dvou MDF desek o tloušťce 28 mm se zaoblenými hranami, 
který má tvar písmene L. Klavírní lak je nejen efektní, ale kon-
strukci také zpevňuje. Ocelový hřídel s keramickým ložiskem 
vetknutý do základny včetně stabilizátoru nese v bronzovém 
lůžku robustní talíř o průměru 300 mm. Gramofon „točí“ přes-
ně, hluk pohonu o sobě skoro nedává vědět ani ve volné dráž-
ce při sluchátkovém poslechu, což představuje doporučení pro 
případné osazení hlavice citlivější přenoskovou vložkou typu 
MC, např. Ortofon 2M Silver. Zvuk této vložky je kmitočtově 
vyvážený, transparentní a detailně prokreslený, se základem 
přesných basů v odpovídajícím objemu.

S&V 7/15
19 580 Kč

aq.cz

vynikající

vynikající

vynikající
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VIDEOPROJEKTOR ROKU 2015–2016

Epson EH-TW7200
Dokonalý stroj pro milovníky domácího biografu, jenž razantně posouvá cenovou hranici příbuzných modelů směrem dolů. K nejpozoruhodnějším 
vlastnostem tohoto 3LCD projektoru s rozlišením Full HD patří excelentně ostrý a kontrastní 2D i aktivní 3D obraz plný detailů, jednoduché na-
stavení, tichý provoz, špičková kvalita provedení, široký rozsah objektivu s faktorem 1–2,1, kontrastní poměr 120 000:1 pro zobrazení přesvěd-
čivě syté černé barvy či světelnost 2000 ANSI lm dovolující sledovat filmy i v místnosti bez zatemnění s jasnými a živými barvami. Úhlopříčce 
promítaného obrazu až 760 cm nemůže konkurovat žádný i z nejlepších televizorů. Nebojte se, že vám bude v obýváku překážet, díky vlastnostem 
EH-TW7200 jej můžete instalovat prakticky kamkoli, aniž by došlo ke zkreslení obrazu. 

test připravujeme
55 180 Kč

epson.cz

vynikající

AUDIO DO KAPSY ROKU 2015–2016

Chord Mojo
Maličký USB přenosný převodník se sluchátkovým zesilovačem za-
stane mnoho funkcí. Na cestách zprostředkuje kvalitní reprodukci ze 
smartphonů či tabletů, doma či při práci poslouží jako výtečná exter-
ní zvuková karta k počítači a díky digitálním vstupům se může uplat-
nit i ve vaší audio sestavě, v níž svede vylepšit zvuk i staršího CD 
přehrávače, nebo třeba DAT rekordéru. Ale právě spojení s chytrým 
telefonem či tabletem je nejsilnější devízou Chord Mojo – srovnatel-
ně kvalitní řešení tu ještě nikdy nebylo. Hraje naprosto excelentně, 
nadchne skvělým podáním prostoru, bezchybnou lokalizací, jemně 
prokreslenými detaily a pevnými plastickými basy. Bezchybná kvalita 
zpracování kovového pouzdra dovršuje jedinečnost této malé krabič-
ky s mimořádně velkými schopnostmi.

S&V 12/15
15 990 Kč

voice-audio.cz
vynikající

SÍŤOVÝ PŘEHRÁVAČ ROKU 2015–2016

Cambridge Audio CXN
Klasické CD přehrávače už pomalu ztrácejí své výsadní postavení hlavního distributora hudební produkce v domácím poslechovém řetězci a o trůn 
se začínají stále častěji dělit se síťovými playery. Společnost Cambridge Audio jeden takový nabízí a podle všeho svou práci zastane více než 
dobře. TFT displej s úhlopříčkou 110 mm umí barevně zobrazit i obaly hudebních alb. Komunikaci s přístrojem zprostředkuje aplikace pro oba 
hlavní OS, k dispozici jsou server Stream Magic Internet Radio, funkce AirPlay, přímá podpora Spotify. Široká formátová kompatibilita zahrnuje 
i FLAC HD nebo WAV. CXN je pozorný čtenář dat, jenž reprodukci nepřipraví ani o jemné detaily a nuance.

S&V 6/15; S&V 1/16
31 990 Kč

tykon.cz
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