
Pro-Ject Phono Box S

4 170 Kč

Mezi desítkou phono předzesilovačů z kata-
logu vídeňské značky se Phono Box S po-

hybuje přibližně uprostřed, ale cenou v testu 
převyšuje základní modely značek Cambridge 
Audio a NAD pouze nevýrazně. Vyrábí se s hliní-
kovým čelním panelem anodizovaným v přírodní 
barvě kovu nebo v černé a tuhé šasi z tlakově 
litého kovu na čtyřech pryžových patkách odpo-
vídá standardním rozměrům mikrokomponen-
tů z řady Box-Design. Zapojení MM/MC phono 
předzesilovače staví na operačních zesilovačích, 
ale součástková základna je výběrová a zahr-
nuje mimo jiné i polypropylenové kondenzátory 
německé specializované firmy WIMA. K zapnutí 
slouží mikrospínač na čelním panelu, kde pro-
vozní stavy indikuje malá dvoubarevná LED 
dio da, jež v pohotovostním režimu svítí červeně 
a po aktivaci zmodrá. Na zadním panelu zajišťují 
standardní konektivitu dva páry pozlacených 
konektorových zdířek cinch na pozicích vstupu 
a výstupu. Typ přenoskové vložky (MM/MC) je 
třeba nastavit jedním ze dvou tlačítkových pře-
pínačů; dalším se zapíná subsonický filtr (se 
strmostí −12 dB na kmitočtu 20 Hz). Nabídku 
přípojek vzadu završuje zemnicí svorka a zdířka 
pro externí napájecí adaptér (18 V/1 A). DIP pře-
pínači, které jsou uspořádané ve dvou sekcích 
ve výřezech základny, lze ve čtyřech stupních 
nastavit zisk pro přenoskovou vložku (pro typy 
MM a MC jsou vždy vyhrazeny dvě alternativy) 
a upravit rovněž vstupní impedanci i kapacitanci.

Thorens MM 002

4 290 Kč

Vyšší ze dvou MM phono předzesilovačů (re-
spektive V případě modelu MM 001 spíše 

jeho nástupce) v katalogu švýcarské značky, 
kterou si spojujeme hlavně s gramofony, se vy-
rábí v jediném černém provedení. Přiměřeně 
tuhou skříňku přístroje na čtyřech pryžových 
podložkách tvoří dva přesně slícované profily 
naohýbané z ocelového plechu – ty mají v po-
pisu práce hlavně stínění obvodů. Komponent 
představuje „černou krabičkou“ v pravém slova 
smyslu, o zapojení se dokumentace nezmiňuje 
a cesta dovnitř nejspíš vede přes čtveřici šroubů 
v otvorech zaslepených čtveřicí nalepených pry-
žových patek (s rizikem jejich určité destrukce 
na tuto adventuru nedošlo), těžko tedy říci, zda 
je zapojení předzesilovače diskrétní či nikoli. 
Tlačítkový vypínač najdeme na zadním panelu 
ve společnosti veškerých přípojek, kontrolka 
zde chybí, ale upřímně řečeno, je stejně trochu 
nadbytečná. Ze dvou párů pozlacených konek-
torových zdířek cinch připadá po jednom páru 
na vstup pro přenoskovou vložku typu MM a na 
výstup, výčet jednotlivostí zde uzavírají šroubo-
vací zemnicí svorka a zdířka pro externí spínaný 
napájecí adaptér (24 V/0,5 A). Jako v případě 
jiných MM phono předzesilovačů, jež tvoří pří-
slušenství pro hlavní proud gramofonů osaze-
ných „magnetkami“, zde netřeba nic nastavo-
vat. Hodnota zisku představuje nejčastějších 
40 dB a standardu odpovídají rovněž parametry 
vstupní impedance.

Cambridge Audio CP2

6 190 Kč

MM/MC phono předzesilovač, který v kata-
logu anglické značky nahradil vyšší model 

azur 651P, ladí opět s moderním designem série 
CX, vyrábí se ve stříbřitém nebo černém provede-
ním a hliníkový čelní panel s vypínačem a bílou 
kontrolkou se od CP1 liší na první pohled pouze 
typovým číslem. Vstupní obvody jsou diskrétně 
osazené tranzistory, jež u citlivější sekce pro 
přenoskové vložky typu MC dostaly navíc mě-
děné stínicí kryty. Operačních zesilovačů Texas 
Instruments je zde už pět, podobně jako u CP1 
pracují výstupní obvody v jednočinné třídě A, 
ale tentokrát má záznamová křivka RIAA pod-
statně užší toleranci, což jde na vrub většího 
počtu výběrových pasivních součástek. Vstupy 
pro přenoskové vložky typu MM a MC mají na 
zadním panelu samostatné páry pozlacených 
konektorových zdířek cinch – stejné přípojky 
má rovněž linkový výstup. Dvěma posuvnými 
přepínači volíme typ přenoskové vložky (MM/
MC), respektive aktivujeme subsonický filtr, a ani 
zde nechybí praktický knoflík, umožňující jemné 
vyvážení úrovně kanálů přenoskové vložky. Zbývá 
zde zmínit už pouze zdířku pro konektor kabelu 
externího adaptéru střídavého napětí (12 V/0,5 
A), který zaručuje adekvátní odstup signálu od 
šumu. Zisk u přenoskových vložek typu MM ví-
ceméně odpovídá standardní hodnotě 39 dB, 
u citlivějších typů MC pak postačujícím 55 dB. 
Kvitovat můžeme stejně jako u CP1 nebývale 
vysokou hodnotu přebuditelnosti.

H O D N O C E N Í
X  možnost nastavení zisku a parametrů vstupu; 

subsonický filtr

Z  v této kategorii opravdu nic

H O D N O C E N Í
X  kompaktní rozměry

Z  jen pro přenoskové vložky typu MM

H O D N O C E N Í
X  vysoká přebuditelnost; možnost vyvážení 

kanálů přenoskové vložky; subsonický filtr

Z  nelze regulovat zisk a vstupní impedanci

N E T O P Ý Ř Í  U C H O
Pro-Ject Phono Box S dokáže posluchače od 
prvního kontaktu snímacího hrotu přenoskové 
vložky s drážkou vinylu zaujmout živým, kmitočtově 
vyváženým zvukem s excelentní kontrolou basů. 
Zobrazení prostoru nahrávek má až překvapivou 
hloubku.

N E T O P Ý Ř Í  U C H O
Thorens MM 002 charakterizuje čistý a dynamický 
zvuk s velmi dobře kontrolovanými basy a se 
smyslem pro jemné detaily. Zobrazení prostoru 
nahrávek odpovídá první kategorii, rezerva zůstává 
ve větší transparentnosti výšek.

N E T O P Ý Ř Í  U C H O
CP2 hraje velice neutrálně s výborně 
kontrolovanými basy i „čitelným“ prostorem 
nahrávek. Dynamické špičky signálu zůstávají čisté, 
proti CP1 slyšitelný posun v transparentnosti výšek 
i rozlišení jemných detailů.
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