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vstup. To znamená, že po připojení iPodu nebo
iPhonu zůstávají aktivní jejich regulátory hlasitosti. Při provozu je trochu nepříjemné, že
netušíte, jak je „nastaven“ regulátor hlasitosti,
a když máte na osobním přehrávači nastavenu vyšší hlasitost, můžete se dočkat nemilého
akustického překvapení. Pokud nepotřebujete
přehrávač nabíjet, je vhodnější Wi-Fi připojení.
Reprodukce je bezproblémová s dostatečnou energií na basech a nezkreslenými výškami. Když je zesilovač nakonfigurován, je snadná i reprodukce z domácí sítě nebo osobních
přehrávačů. U těch pochopitelně prostřednictvím AirPlay, takže s omezeným rozlišením do
48 kHz. Zesilovač zahraje to, co do něj pustíte,
skvělé záznamy hraje skvěle, MP3 jako MP3.
Zesilovač Airstream patří mezi aktuálně perspektivní výrobky, analogových zdrojů signálu
bude čím dál, tím míň.
Miroslav Láb

Zesilovač do zatáčky
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Anglická firma Monitor Audio je proslulá především širokým
sortimentem hifi reprosoustav, zasahujících mezi ty nejlepší.
Pochopitelně jako všechny firmy se spotřební elektronikou hledá
mezery na trhu, které by mohla zaplnit dalšími produkty.
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Rivalové: Podobně koncipované přístroje na našem thu nejsou.

ako zajímavý segment se ukazuje přechod
z počítačové síťové AV techniky na spotřební elektroniku. Původnímu firemnímu oboru je
nejbližší řada aktivních streamových reproduktorových soustav. Integrovaný zesilovač
s označením Airstream A100 je jen logickým
doplněním nabídky.

Úhlový zesilovač
Zesilovač má originální design a vzhledově
tvoří nízkou, zaoblenou, zhruba šedesátistupňovou kruhovou výseč. Provozovat jej lze jak
„v ležící, tak ve stojící poloze“, a proto může
vytvářet originální doplněk interiéru. Z uživatelského pohledu je zajímavý tím, že kombinuje analogové vstupy a výstupy, digitální (optický), USB a Wi-Fi. Proto jej lze relativně snadno
zařadit do standardního reprodukčního zařízení a s výhodou využít Wi-Fi komunikace k napojení na osobní přehrávače nebo domácí
počítačovou síť s iTunes. Stabilní připojení
pro streamování jak z telefonů, osobních přehrávačů, tak z domácí sítě většinou usnadňuje
stabilní unifikovaný operační systém, proto je
Aistream určen pro spolupráci s iPhony, iPody
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a iPady s operačním systémem iOS a s využitím aplikace AirPlay. Ovládání zesilovače mají
na starost čtyři tlačítka a kolébka na čelním
panelu. Vedle najdete USB zásuvku a různobarevnou LEDku. Ve funkcích zesilovače, zejména těch konfiguračních, se můžete orientovat
podle její barvy a rytmu blikání. Není to úplně
jednoduché a přehledné, ale návod k obsluze to popisuje celou stránkou s přehledným
grafickým rozborem. Konfigurace nastavení pro spojení s domácí sítí také není úplně
triviální a vyžaduje trochu soustředění. Kromě
ovládání z čelního panelu lze využít i dálkový
IR ovladač s elegantním designem.

Pozor na Volume!
Zesilovač je za vstupní částí analogový a výkonový stupeň je zapojen ve třídě AB, měl by tak
splňovat klasické hifi požadavky. Reprodukce
z analogového vstupu je bezproblémová. Digitální optický vstup zpracuje signál dokonce
se vzorkovací frekvencí 192 kHz a rozlišením
24 bit. USB vstup na čelním panelu je řešen
tím nejjednodušším způsobem, má analogové
propojení, přestože musí být navolen digitální

PAR AME TRY
výstupní výkon
zatěžovací imp.
kmitočtový rozsah
vstupy
výstupy
Wi-Fi
digitální formáty
rozměry (š × v × h)
hmotnost
web

2× 50 W
4–8 ohmů
20–20 000 Hz
1× analogový stereofonní, 		
1× optický digitální, 1× USB
1× analogový stereofonní 		
(předzesilovače nebo SW)
802.11 b/g
WMA, LPCM, Ogg Vorbis, AAC, ALAC,
MP3, FLAC
33 × 9 × 25 cm
1,3 kg
monitor-audio.cz

HODNOCENÍ
digitální záznamy i se vzorkovacím
X přehrává

kmitočtem 96 a 192 kHz
Z nemá indikaci nastavené hlasitosti

zvuk

výbava

obsluha provedení

vynikající
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