
Creek Audio OBH-15 mk2

10 990 Kč

Aktuální katalog anglické značky, v němž na-
počítáme všechny komponenty na prstech 

rukou, preferuje kvalitu před kvantitou. MM/MC 
phono předzesilovač OBH-15 mk2 je zde jedi-
ným zástupcem své kategorie, zato však vylep-
šený ve druhé generaci. Vyrábí se s hliníkovým 
čelním panelem anodizovaným v přírodní barvě 
kovu nebo v černé. Skříňku přístroje na čtyřech 
patkách s pryžovými podložkami tvoří hliníkový 
profil s reliéfním povrchem, který zvětšuje plo-
chu pro chlazení. Jde o jeden z mála víceméně 
diskrétně osazených komponentů v testu, což 
tedy platí alespoň v obvodech předzesilovače 
pro přenoskové vložky typu MC, kde napočítá-
me hned šestnáct tranzistorů, zatímco sekce 
pro „magnetky“ si musí vystačit se třemi ope-
račními zesilovači. Minimalisticky uspořádaný 
čelní panel obsahuje pouze vypínač s modrou 
indikační LED diodou. Na zadním panelu pře-
važují pozlacené konektorové zdířky cinch, kdy 
dva páry patří vstupům pro přenoskové vložky 
MM a MC: konkrétní typ je třeba zvolit tlačít-
kovým přepínačem. Jinak zde nemohou chybět 
ani šroubovací zemnicí svorka a zdířka pro ka-
bel externího spínaného napájecího adaptéru 
OBH-Uni (24 V/0,5 A). DIP přepínači ve výřezu 
základny lze nastavit v širokém rozmezí zisk pro 
konkrétní přenoskovou vložku (s až 80 dB pro 
typy MC je komponent rekordmanem, který vy-
hoví i vložkám s minimální citlivostí) a upravit 
rovněž vstupní impedanci i kapacitanci.

Pro-Ject Tube Box S

9 790 Kč

Když v nabídce vídeňské značky mezi mik-
rokomponenty Box-Design hledáme MM/

MC phono předzesilovač s elektronkami podle 
ceny, první si říká o pozornost zástupce řady S, 
který se vyrábí ve dvou provedeních s hliníkovým 
panelem, anodizovaným v přírodní barvě kovu 
nebo černé. Tuhé šasi z tlakově litého kovu na 
čtyřech pryžových patkách proti standardním 
rozměrům boxu povyrostlo na dvojnásobek 
zásluhou tří kovových mezikruží, jež chrání pár 
dvojitých triod ECC83 (některé kusy Tube Boxu 
S jsou osazeny jejich ekvivalentem 12AX7) před 
poškozením, ale přitom zajišťují přístup vzduchu 
kvůli chlazení. Předzesilovač v konfiguraci dual 
mono je kromě zmíněných elektronek osazený 
operačními zesilovači a mezi součástkami obje-
víme i speciální polypropylenové kondenzátory 
pro audio aplikace od německé firmy WIMA. 
Přístroj se aktivuje mikrospínačem na čelním 
panelu (miniaturní indikační LED dioda zmodrá). 
Konektivitu obstarávají dva páry pozlacených 
konektorových zdířek cinch, dvěma tlačítkovými 
přepínači se nastavuje typ přenoskové vložky, 
respektive zapíná subsonický filtr. Nechybí zde 
ani zemnicí svorka a zdířka pro externí napájecí 
adaptér (18 V/1 A). DIP přepínači ve dvou sek-
cích, které jsou přístupné ve výřezech základny, 
můžeme nejenom ve třech stupních nastavit 
potřebný zisk pro konkrétní přenoskovou vlož-
ku, ale v širokém rozsahu také upravit vstupní 
impedanci i kapacitanci.

Thorens MM 008

6 490 Kč

Jediný MM/MC phono předzesilovač v katalogu 
renomované švýcarské značky, který před-

stavuje kvalitativní alternativu k testovanému 
modelu MM 002, se vyrábí v jediném provedení 
s čelním panelem z masivního, jemně brouše-
ného hliníku. Za příplatek 1 500 Kč lze sáhnout 
i po verzi MM 008 ADC s A/D převodníkem (96 
kHz/24 bitů) a výstupním portem USB-B, jenž 
poslouží při digitalizaci vinylů. Co se případné 
rozborky přístroje týče, platí totéž co u MM 002, 
vlastní zapojení tak zůstává poněkud tajemné. 
Uprostřed čelního panelu má místo modrá in-
dikční kontrolka, všechno podstatné soustřeďuje 
zadní panel. Tady objevíme na první pohled tro-
chu překvapivě čtyři páry pozlacených konekto-
rových zdířek cinch: dva jsou vyhrazeny vstupu 
pro přenoskové vložky typu MM a MC, třetí náleží 
výstupu předzesilovače a poslední pár označený 
MC LOAD slouží k atypické třístupňové regulaci 
vstupní impedance u přenoskových vložek typu 
MC třemi páry zásuvných odporů (s hodnotami 
10, 100 a 1000 ohmů), opatřených konektory 
cinch. Samozřejmě je třeba vždycky zvolit správ-
nou dvojici a signálový kabel z gramofonu připo-
jovat uvážlivě. Z hlediska uživatelského jde však 
o pohodlnější variantu nežli manipulovat s titěr-
nými DIP přepínači, na což se leckdy hodí lupa. 
Co se zisku MM 008 týká, je daný fixně, 40 dB 
pro přenoskové vložky typu MM a o 20 dB víc pro 
citlivější „em-céčka“. Nejenom pro dostupnější fi-
remní gramofony, osazené obvykle přenoskovými 
vložkami Dual či Ortofon, dobrá volba.

H O D N O C E N Í
X  možnost nastavení zisku v širokém rozsahu; 

robustní konstrukce

Z  nic podstatného

H O D N O C E N Í
X  lampový zvuk; možnost nastavení zisku 

a parametrů vstupu; subsonický filtr

Z  náchylnější k poškození

H O D N O C E N Í
X  možnost nastavení vstupní impedance pro 

přenoskové vložky MC; precizní provedení

Z  zapojení vyžaduje zvýšenou pozornost

N E T O P Ý Ř Í  U C H O
Creek Audio OBH-15 mk2, to je ztělesněná čistota 
a lehkost zvukového projevu bez ohledu na 
konkrétní žánr. Mezi pozitiva přirozeného 
transparentního zvuku patří především 
mikrodynamika a zobrazení prostoru, které má 
rovněž potřebnou hloubku.

N E T O P Ý Ř Í  U C H O
Pro-Ject Tube Box S nabízí komplexní, harmonickou 
a vyrovnanou reprodukci, která posluchače baví 
brilantně vykresleným prostorem nahrávek 
i dynamikou, ať už má přívlastky mikro či makro. 
Produkce je živá a svižná, s téměř absolutní 
kontrolou basů.

N E T O P Ý Ř Í  U C H O
MM 008 vystihuje čistý a průzračný zvuk 
s výbornou kontrolou basů. Prostor nahrávek je 
vykreslený zeširoka, proti premiantům druhé 
kategorie je však slyšitelně plošší.
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Pohyb v něm stejně jako volba jeho položek je 
hravě snadná. K tomu významně přispívají také 
připojená stručná vysvětlení co a případně i jak 
jeho jednotlivé položky ovlivňují. Kdo se nechce 
příliš zatěžovat základním nastavováním, ten 
může ponechat starost o přizpůsobení vystupu-
jícího signálu připojenému zařízení na přehrá-
vači. Neodpovídá-li televizor specifikacím UHD 
BD, přehrávač na to upozorní a signál patřičně 
poníží. Parametry vystupujícího obrazu lze po-
chopitelně upravovat také ručně. K dispozici je 
volba jeho rozlišení (480/570p, 720p, 1080i, 
1080p, 2160p), druhu signálu (YCbCr 4:4:4, RGB 
standardní, RGB rozšířené) a případně i transfor-
mace či zachování filmové frekvence 24 obr./s.

Pro přímé dílčí úpravy obrazu má přehrávač 
tři poměrně výrazné pevné předvolby (Dyna-
mický, Film, Standardní) a jednu individuálně 
nastavitelnou (Uživatel). V jejím rámci lze plynule 
regulovat ve středním rozsahu kontrast a cel-
kovou sytost barev a ve větším rozpětí jas. Ani 
nastavení jasu na maximum přitom nesnížilo 

sytost reprodukce černé. Nechybí znatelná ko-
rekce ostrosti, při jejíž vyšší úrovni ovšem může 
kvalitní obraz s vysokým a s ultra vysokým rozli-
šením už viditelně zhrubnout, ani v našich tele-
vizních končinách nadbytečná úprava barevného 
odstínu. Vše uzavírá režim HDMI Deep Colour 
přizpůsobující barevný rozsah reprodukčním 
schopnostem konkrétního televizoru. Základních 
nastavení i videokorekcí je tedy o něco méně než 
u Panasoniku, ale pro běžný provoz bohatě stačí.

U zvuku, který se spokojuje s maximální vzor-
kovací frekvencí 96 kHz, může obsluhující volit 
druh vystupujícího signálu (PCM, bitový tok, 
Dolby Digital, DTS), podle potřeby snížit jeho 
vzorkovací kmitočet na 48 kHz a rozšířit jeho 
dynamiku, například při nočním provozu s ome-
zenou hlasitostí. Stejně jako u Panasoniku lze 
v případě potřeby zvuk také ručně plynule syn-
chronizovat s obrazem v rozpětí od 0 do 250 ms.

Přehrávač se probouzí ze spánku velmi sviž-
ně, v plné pohotovosti bývá do deseti sekund. 
Lisované disky pak načítá vesměs do dvaceti 

sekund. Jestliže se v pohotovostním režimu 
spokojí s pouhým 0,1 W, za provozu vyžaduje 
24 W. Jeho mechanika, která, žel, nepatří k nej-
tišším, zvládá všechny běžné typy disků. Stopku 
vystavuje jen DVD-Audio, DVD-ROM a SACD. Pro 
jejich reprodukci poskytuje tři zpomalené rych-
losti směrem vpřed (1/2, 1/4 a 1/8 standard-
ní rychlosti) a sedm zrychlených oběma směry. 
Ruční krokování po snímcích chybí. Stavová lišta 
zpřístupňuje navíc vyhledávání podle názvů, ka-
pitol a míst na časové ose i některé další funk-
ce. Za všechny připomeňme alespoň dvě, které 
umožňují sestavovat vlastní přehrávací seznamy 
skladeb z CD a kopírovat záznamy z CD do USB 
paměti nebo mobilního zařízení. Na výběr jsou 
souborové formáty WMV nebo MP3 a u druhého 
i datový tok 192 či 320 kb/s. Celý postup je 
přitom poměrně rychlý a velice jednoduchý, vše 
klape „na první dobrou“.

Samsung zprostředkovává rovněž záznamy 
z přímo připojených USB pamětí a pevných 
disků (viz Souboj s pamětí), a to i vyžadujících 
vyšší napájecí proud 1 A, a z externích síťových 
úložišť. Nebazíruje přitom sice na rozdělení sou-
borů podle typů, ale pokud se předvolí konkrétní 
typ, rozšíří nabídku funkcí. Dobře se rozumí také 
s tablety a mobilními telefony s operačním systé-
mem Android, jejichž obsah předá na obrazovku 
připojeného televizoru. Doma je i na internetu, 
kde poskytuje stejné služby a obslužný komfort 
jako současné televizory Samsung (viz V zajetí 
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Bose: Soundbar i domácí kino
Bose uvádí na trh svůj dosud nejvý
konnější kompaktní systém domá
cího kina, modulární SoundTouch 
300. Základem je soundbar, který 
se připojí k televizoru například 
prostřednictvím HDMI. K němu 
ovšem pasuje designově sladě
ná dvojice zadních bezdrátových 

 reproduktorů Virtually invisible 300 
a basový modul Acoustimass 300, 
takže výsledkem je plnohodnotné 
domácí kino. Soundbar měří 97,8 
× 10,8 × 5,7 cm a chlubí se schop
ností vyvolat působivý stereofonní 
efekt, mimo jiné i díky patentované 
technologii PhaseGuide, jež dokáže 
přesvědčivě rozsadit zvuk do krajů 
místnosti, byť tam žádné repro
duktory nejsou. Díky automatické 
kalibraci ADAPTiQ se zvuk zvládne 
poprat prakticky s libovolně velkým 
a členitým prostorem. Soundbar 
disponuje moduly pro wifi i Blue

tooth a pomocí NFC Tagů jej lze vel
mi jednoduše spárovat s mobilními 
přístroji a streamovat hudbu z nich 
či jimi zprostředkovaných zdrojů, 
jako jsou třeba Spotify či Deezer, 
iTunes a internetová rádia, umí se 
ovšem napojit i na domácí server 
NAS. Aplikace v mobilu či tabletu 
umožní ovládat nejen dané domácí 
kino, ale i další přístroje vybavené 
technologií SoundTouch a vytvořit 

tak multiroomový systém, kdy lze 
volit přehrávání jak separátní (v ka
ždé místnosti hraje něco jiného), 
tak ve všech místnostech unisono 
z jediného zdroje. BaSys (tuzemský 
 distributor firmy Bose) nabízí sound
bar prostřednictvím svých prodejců 
za doporučenou cenu 22 000 Kč,  
sada doplňujících efektových repro 
vyjde na 9 990 Kč a bezdrátový 
subwoofer stojí 22 000 Kč.   -r-

Seagate: 5 Tera v kapse
Společnost Seagate Technology uvedla světo
vou premiéru přenosného externího 2,5" USB 
disku s kapacitou 5 TB (běžně dostupné disky 
mají dnes kapacitu poloviční). Disk se připojí 
k počítači či mobilnímu přístroji pomocí rychlé
ho rozhraní USB 3 (ale je zpětně kompatibilní 
i s USB 2), po instalaci NTFS ovladače pro Mac 
jej lze bez formátování využívat i na  applovských 
počítačích. Přibalený software Dashboard po
skytne nástroje pro rychlé lokální zálohování 
i přístup ke cloudovým úložištím a k sociálním 

sítím, aplikace Seagate Mobile  
Backup pak umožní zálohy všech 
obrázků a videa ze zařízení s Androi
dem a iOS na disk či do cloudu. Disk 
Seagate Backup Plus Portable měří 
11,5 × 7,8 × 2,1 cm a váží 0,4 kg,  
spolupracuje s OS Windows 7 a výš 
a Mac OS 10.9 a výš. Prodává  
se ve čtyřech barevných provede
ních (černý, stříbrný, červený či 
modrý) a stojí 5 490 Kč.               -r-

Preciznost

v každém detailu
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