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O  mladé anglické značce se v poslední době 
mluví v souvislosti s hybridními elektro

statickými sluchátky (základní model GL1 
představilo S&V 8/18), ale v nevelkém katalo
gu figuruje také „dvoustovková“ řada kompo
nentů. Ta nabízí po jednom integrovaném ze
silovači, CD přehrávači, tuneru s Bluetoothem 
a právě síťovém přehrávači v kombinaci 
s tunerem; podle všeho jde o produkci OEM, 
za níž stojí specializovaní výrobci, kteří dodá
vají vícero značkám: jsou technologicky na 
výši, takže slušná kvalita se pojí s nižšími ná
klady, jež lze zahrnout do ceny. Čelní panely 
všech přístrojů tvoří broušené hliníkové desky, 
ovládací knoflíky i tlačítka jsou kovové. Jako 
ostatní firemní modely lze i WLD+211T vybírat 
ze dvou provedení, černého a stříbřitého.

Vše vidí, ale něco nepřehraje
 Uvnitř šasi na čtveřici odpružených patek je 
dost místa na to, aby byly obvody tuneru a sí
ťového přehrávače na samostatných deskách 
plošných spojů odděleny polohou. Vzhledem 
k nevelkému příkonu zajišťuje napájení zdroj 
s malým transformátorem v provedení EI.  
Deska z organického skla na barevném inverz
ním LCD displeji dominuje střední části čelního 
panelu, ale jeho úhlopříčka činí pouze 79 mm;  
informace zobrazuje až do šesti řádků a k dis
pozici má i grafické ikonky; příjem interneto
vých rádií sice ilustrují jejich loga, ale meta
data s obaly přehrávaných alb „padají pod 
stůl“. Ovládací prvky vpředu zastupuje velký 
multifunkční knoflík pro pohyb v menu (re
guluje i výstupní úroveň v rozsahu 0 až 32),   
tlačítkový síťový vypínač a sedm malých  

tlačítek základních funkcí, jež sekundují hlav
ně tuneru (mimochodem, praktické tlačítko, 
umožňující vzdálené FM stanice se slabým 
signálem přepnout do mono režimu, už z na
bídky AV receiverů vymizelo). Jedinou čelní 
přípojkou je port USB typu A pro přehrávání 
audia z flashek a externích pevných disků. 
Náročnější zájemci zpozorní při pohledu na 
užší formátovou kompatibilitu i limity D/A pře
vodníku, osazeného nespecifikovaným obvo
dem, na jehož vstupu končí audio ve vysokém 
rozlišení ve formátech FLAC a WAV s bitovou 
hloubkou 24 bitů už u vzorkovacího kmitočtu 
48 kHz. Otázkou zůstává, kdy vlastně proto
typ přehrávače spatřil světlo světa. Ma nuál 
(ke stažení na firemním webu), v jehož tiráži je 
rok 2015, se věnuje i přehrávání hudby z PC 
pod Windows 7, který už tehdy ustupoval „de
sítkám“. Ledacos naznačuje i přímá podpora 
jediné síťové služby, a sice Spotify. Firmware 
se chová atypicky: všechny soubory na pa
měťovém médiu „vidí“, ale při pokusu o jejich 
přehrání se buď snaží plnokrevné HiRes Audio  
marně načíst, nebo u nepodporovaného for
mátu hlásí chybu. Buď jak buď, občas obsluhu 
komplikuje.

Intuitivní ovládání
Počínaje volbou Mode, kdy vybíráme z nabídky 
tří typů rádií, Spotify a přehrávání uložené hud
by (My Music), je se základní znalostí angličtiny 
obsluha přehrávače intuitivní. Uživatelský kom
fort zvyšuje dálkový ovladač s hliníkovým pane
lem, jehož tlačítka pamatují i na další firemní 
komponenty. FM/DAB+ tuneru s velmi dobrou 
selektivitou není příliš co vytknout. Ladění 

Univerzální tuner

Netradiční zdroj signálu nabízí v sérii 200 anglická značka  
Mitchell & Johnson. Šasi s typickou stolní bází obsahuje 
dvourozsahový FM/DAB+ tuner v kombinaci se síťovým přehrávačem.

SÍ ŤOV Ý PŘEHRÁVAČ S FM/DAB+ TUNEREM    MITCHELL & JOHNSON WLD+211T  10 990 Kč

 stanic nabízí jak ruční, tak automatické, pro 
každý rozsah nabízí paměť pro deset předvo
leb, což většinou stačí, byť typický AV receiver 
obvykle nabízí dvojnásobek. WLD+211T při pří
jmu stanic na velmi krátkých vlnách podporuje 
základní funkce RDS, konkrétně zobrazení ná
zvu stanice (PS), typ programu (PTY) a krátké 
textové zprávy (RT). Kam rádiový signál nedo
sáhne, nastupuje široká nabídka internetových 
stanic. Kromě bezdrátového rozhraní wifi se 
nabízí i ethernetový vstup LAN pro stabilnější 
připojení po kabelu, jehož přípojku najdeme na 
zadním panelu ve společnosti dvou anténních 
zdířek, šroubovací pro wifi a běžné pro FM/
DAB+ tuner (šroubovací pro F konektor by byla 
vhodnější). Linkový výstup doplňují dva digitální 
(koaxiální a optický), jež umožňují komponent 
připojit k externímu D/A převodníku. Zbývá zmí
nit zásuvku pro napájecí kabel. Zvuk, jemuž po
máhá opět nespecifikovaný digitální signálový 
procesor, je kmitočtově vyvážený, čistý i detail
ně prokreslený. Pokud nám nevadí limity pro 
HiRes Audio, představuje WLD+211T zajímavý 
doplněk do domácí věže pro všechny „stereo
milné rozhlasáky“, kteří si k tuneru nechtěji 
pořizovat AV receiver, u něhož nižší kvalitou 
zvuku platíme za vyšší počet kanálů. Částeč
ná podpora síťových funkcí je spíše bonusem.

Pavel Víšek

P A R A M E T R Y
podporuje formáty AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
kmitočtový rozsah 20–20 000 Hz (±3 dB)
odstup signál/šum >−83 dB (dle IHF-A)
tuner FM/DAB(+), RDS, 20 předvoleb
přípojky  vstupy: 2× digitální (koaxiální, 

optický), USB-A, LAN;  
výstupy: linkový, digitální koaxiální; 
bezdrátová rozhraní: wifi 2,4 GHz

příkon max. 12 W
rozměry (š × v × h) 43 × 8 × 28,3 cm
hmotnost 6,3 kg
web   horizontrading.cz; 

mitchellandjohnson.com

H O D N O C E N Í
X  tuner s velmi dobrou selektivitou; solidní 

zpracování a unikátní kombinace 

Z  omezená formátová kompatibilita; 
D/A převodník limitují i vzorkovací kmitočty; 
ze síťových služeb jen podpora Spotify

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení
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