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R Keďže genézu vzniku a históriu Indiana 
Line som už opisoval v recenziách predošlých 
modelov, radšej sa rovno vrhnime na tohto 
člena najvyššej série z produkcie Indiana 
Line. Zároveň ide o najdrahšie regálovky, kto-
ré si od Indiana Line môžete zakúpiť. Ako sa 
dozviete v závere, najdrahšie zároveň nemusí 
znamenať cenovo prestrelené či nedostižné. 
Filozofiou Indiana Line je totiž snaha priniesť 
čo najvyššiu kvalitu za rozumnú cenu. A už 
v minulosti sme sa mohli presvedčiť, že sa 
im tento cieľ darí úspešne napĺňať. Ako sa to 
podarilo pri Diva 262?

Model Diva 262 je síce určený na umiestnenie 
na nábytok či – ešte lepšie – na audio stojany, 
ale nie je to žiadny drobček. Objem týchto 
reprosústav môže v pohode súperiť s objemom 
menších stĺpov. Tým skôr, že pri menších stĺ-
poch sa pomerne často spodná časť ozvučnice 
využíva iba ako „noha“, ktorá je od akustického 
priestoru oddelená stenou. Konkrétne rozmery 
kvôli lepšej predstave sú (v x š x h) 400 x 
200 x 310 mm. Ozvučnica je vyrobená z MDF 
s hrúbkou stien 18 mm. Vnútri je spevnená 
výstuhami z MDF s hrúbkou 15 mm, čo dodáva 
kabinetu potrebnú pevnosť. Vonkajšia úprava 

je v podobe čierneho klavírneho laku, predná 
strana je prekrytá rámčekom s čiernou priez-
vučnou tkaninou. Na zadnej stene je kvalitný 
terminál, ktorý umožňuje pripojenie bi-wiring 
či bi-amping. Basreflexový otvor sa nachádza 
na prednej stene. To zjednodušuje umiestnenie 
reprosústav napr. aj v menšej vzdialenosti od 
steny. Remeselné vyhotovenie reprosústav je 
bezchybné. Po skúsenostiach s nižšími sériami 
som napokon nič iné ani neočakával. 

Séria Diva však ukrýva v sebe celkom 
iné technológie ako nižšie série. Výškový 

Pred niekoľkými rokmi 
som pravdupovediac 
nevedel o talianskom 
výrobcovi reprosústav 
Indiana Line zo spoločnosti 
Coral Electronic prakticky 
nič. Dnes sa zdá, že 
produkty tohto výrobcu 
sa pomaly stávajú 
mojím osudom. Tentoraz 
zhmotneným do podoby 
regálových reprosústav 
s označením Diva 262. 

Divotvorné 
Divy

AutoR JÁN ANTAL
Foto INDIANA LINE
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reproduktor vo všetkých modeloch série 
Diva má impregnovanú hodvábnu kalotku 
s priemerom 26 mm. Je vsadený v špeciál-
nom gumovom puzdre, aby bol akusticky aj 
mechanicky oddelený od zvyšku akustického 
priestoru. Kmitacia cievka je chladená fer-
rofluidom a nachádza sa v magnetickom poli 
mohutného magnetu. Ferrofluid je kvapalina 
obsahujúca častice feromagnetických látok 
mikroskopických rozmerov so špeciálnymi 
vlastnosťami. Zaujímavé videá ľahko nájdete 
na nete. Každopádne je jej využitie v repro-
sústave tejto cenovej kategórie unikátne.

Stredobasový menič má priemer 173 mm 
a jeho membrána je vyrobená z materiálu 
známeho pod označením Curv®. Výrobcom 
je nadnárodná spoločnosť Propex. Mem-
brána reprosústav by mala byť čo najľahšia 
a zároveň čo najpevnejšia. Často používanými 
materiálmi sú preto papier a polypropylén, 
ktoré však majú aj svoje negatívne stránky. 
Papierové membrány pohlcujú vlhkosť, čím 

sa mení ich hmotnosť a mechanické vlast-
nosti. Lisované polypropylénové membrány 
zasa obsahujú plnivá, ktoré zvyšujú hustotu 
materiálu. Tým pochopiteľne rastie aj celková 
hmotnosť membrán. To isté sa dá povedať aj 
o materiáloch, ktoré sú vystužené sklenenými 
či uhlíkovými vláknami. 

Termoplastický kompozit Curv® je tvorený 
polypropylénovými pásikmi, v ktorých sú mak-
romolekuly plastu orientované ťahom jedným 
smerom. Hrúbka pásikov je iba 0,35 mm až 
0,66 mm. Z pásikov sa vytvára tkanina, v ktorej 
sú pásiky, a teda aj makromolekuly oriento-
vané kolmo na seba. Pri presne definovanom 
tlaku a teplote sa tkanina lisuje a vytvorí tak 
jednoliatu tenkú a pevnú vrstvu s hustotou len 
0,92 kg.m-3. Curv® tak spája výhody papiero-
vých a polypropylénových membrán. Meniče 
s rovnakými membránami požíval viac ako de-
saťročie napr. aj špičkový výrobca reprosústav 
Wilson Benesch. To je dostatočným potvrdením 
ich skvelých vlastností.

Ale vráťme sa späť k Diva 262 a ich stredo-
basu. V strede membrány je integrovaný ku-
žeľovitý projektil, ktorého úlohou je rozšíriť 
zvukové vlnenie do priestoru a znížiť tak sme-
rovosť reprosústav. Kmitacia cievka sa opäť 
pohybuje v magnetickom poli mohutného 
magnetu. Súčasťou magnetického obvodu je 
aj hliníkový prstenec – aluring. Elektromag-
netickou indukciou v ňom vznikajú skratové 
prúdy, ktoré pomáhajú zmenšiť nelinearitu, 
ktorá vzniká pri pohybe kmitacej cievky. Kôš 
meniča je hliníkový – opäť riešenie známe 
skôr z drahších reprosústav.

Zaujímavosťou je deliaca frekvencia medzi 
použitými meničmi. Tú znížil výrobca až na 
hodnotu 1 900 Hz. Obyčajne sa táto hodnota 
pohybuje rádovo o niekoľko sto Hz vyššie. 
Výškový reproduktor má teda v popise práce 
reprodukovať oveľa širšie frekvenčné pásmo. 
Bolo preto zaujímavé sledovať, ako sa táto 
skutočnosť podpísala na zvukovom prejave 
Diva 262. Podľa skúseností s predošlými 

IndIana LIne 
dIva 262
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modelmi sa dal očakávať veľmi príjemný, far-
bistý a skôr mäkší zvukový prejav. A ako tento 
predpoklad naplnili Indiana Line Diva 262?

Prvá vec, ktorá mi prakticky okamžite udrela 
do uší, je neuveriteľná otvorenosť týchto 
dvojpásmoviek. Každý tón sa na vás rinie 
priamo, nič nemusíte loviť spoza deky. Všetko 
počujete akosi bez námahy. Nemusíte sa pri 
posluchu zameriavať najprv na jedno, potom 
na druhé frekvenčné pásmo a opisovať ho 
postupne. Diva 262 pritom neservírujú detaily 
chladne analyticky, ale ako kompaktný celok. 
Jednoducho počujete každý detail, ale ne-
vnímate ich oddelene. Na začiatku som tieto 
reprosústavy nechal len rozohrávať a voľne 
som sa pohyboval po byte. Prakticky okam-
žite som si uvedomil, že i v inej miestnosti 
počujete všetko rovnako zreteľne, ako by ste 
sedeli oproti reprosústavám. Samozrejme, 
bez doslova trojrozmernému priestoru, ktorý 
inak Diva 262 štedro rozdávajú pri tom správ-
nom audiofilskom posede. (Mne sa osvedčilo 
smerovanie reprosústav k poslucháčovi, ale 
v inom akustickom priestore môže byť aj iná 
skúsenosť.)

Ak by som sa však predsa mal venovať 
jednotlivým pásmam, výšky sú aj vďaka 
materiálu kupolky veľmi muzikálne a výškač 
sa stará o veľmi prirodzený prejav reprosús-
tav. V oblasti stredov je vzorná spomínaná 
otvorenosť reprosústav spojená s vernosťou 
podania. Basy sú oproti nižším modelom 
oveľa presnejšie definované. Zmizla možno 
príjemná, ale menej konkrétna guľatosť a pri-
budla presnosť a pravdivosť.  Jednoducho 
Diva 262 znejú monitorovejšie a neutrálnejšie 
ako regálovky nižších sérií Indiana Line. 
Konkurenciu pre ne však treba hľadať medzi 
podstatne drahšími reprosústavami iných 
značiek. 

Možno ste sa pri výbere televízneho prijímača 
stretli s tým, že predajca vám prezentoval 
technicky dokonalé reklamné videá v 4K 
rozlíšení. Pri reprodukcii SD obrazu vás doma 
čaká šok. Uplatniť podobnú taktiku pri recen-
zovaní reprosústav použitím technicky doko-
nalých audiofilských nahrávok nie je prob-
lém. Bežný používateľ však zvyčajne máva 
žánrový záber podstatne širší. Preto som 
Indiana Line Diva 262 vytrápil celou plejádou 
audionahrávok všetkých štýlov a technic-
kých kvalít. Rovnako som pri skúšaní použil 
tri zosilňovače rôznych cenových kategórií. 
Rozdiely boli aj napriek vysokej citlivosti 
91 dB pomerne výrazné, preto odporúčam 
absolvovanie posluchových testov. Určite 
vám v tomto smere radi poradia fundovaní 
predajcovia v špecializovaných obchodoch. 

Konštrukcia:  

dvojpásmové reprosústavy s basreflexom

Použité meniče: výškový s hodvábnou kalotkou 

s priemerom 26 mm, stredobasový s priemerom 

173 mm z polypropylénu (technológia Curv®)

Deliaca frekvencia: 1 900 Hz

Frekvenčný rozsah: 44 Hz – 22 000 Hz

odporučený výkon zosilňovača: 30 W – 120 W

Citlivosť: 91 dB (2,83 V/1 m)

impedancia: 4 Ω – 8 Ω

rozmery (v x š x h): 400 x 200 x 310 mm

Hmotnosť: 8,7 kg (ks)

Cena: 615 €/17 490 Kč za pár

www.horizontrading.cz

Keďže potenciál reprosústav prekračuje 
výrazne bežnú cenovú kategóriu, určite by 
som vyskúšal aj zosilňovače aj s „nelogicky“ 
vyššou cenovkou. (Neznamená to však, že 
Diva 262 nemôžu hrať dobre s lacnejším zosil-
ňovačom). Tu je aspoň pár postrehov:

Známa Girls of Ipanema v živej nahrávke je 
doslova skvelá. Brazílska speváčka Astrud 
Gilberto stojí priamo pred vami. Ak by som 
mal tú moc, udelil by som jej cenu Gram-
my znova, tak ako sa to stalo v roku 1965. 
Celkovo znejú skvele všetky jazzové a smooth 
jazzové veci. Osobitne by som vyzdvihol neu-
veriteľnú prirodzenosť ženských i mužských 
vokálov.

Ako reprezentanta elektronickej hudby som 
si vybral najnovší projekt Marca Cerroneho 
– DNA (kedysi dávno, tesne po mamutoch hit 
Supernature). Diva 262 aj túto hudbu repro-
dukujú s maximálnou ľahkosťou  a neutrali-
tou. Bas je veľmi rýchly a dynamický. Aj tento 
žáner zvládajú s nadhľadom.

Odtiaľ je už len kúsok k podobne vydarenej 
práci pri reprodukcii súdobého popu, ktorý sa 
na nás denne valí z éteru. A ktorý – priznám 
sa – beriem ako kulisu. Mám však k dispozícii 
i nahrávky z tohto súdka. Pri počúvaní takejto 
hudby na „divách“ však objavíte detaily, ktoré 
by ste inak nepostrehli.

A čo tak niečo z tvrdšieho košiara? Prehliadka 
starších nahrávok klasikov roka (Thin Lizzy, 
Rainbow, Status Quo atď.) dopadla veľmi rôz-

norodo. Jednoducho pri zlej technickej kvalite 
nahrávky si Diva 262 nič navyše nevymyslia. 
Ale napr. Free Me od Uriah Heep či legendár-
na Child in Time od Deep Purple zneli veľmi 
dobre. Novšie a podstatne lepšie nahrané veci 
ako album 13 od Black Sabbath mali šťavu 
a mohutný dynamický spodok. 

Pri počúvaní symfonického orchestra poteší 
muzikálnosť a výborné rozlíšenie jednotli-
vých nástrojov. Pri spodnej hranici frekvenč-
ného rozsahu udáva výrobca hodnotu 44 Hz 
bez udania tolerancie. Podľa  orientačných 
meraní je táto hodnota reálna, takže žiadať od 
regáloviek reprodukciu najspodnejších tónov 
je jednoducho nereálne. Na druhej strane 
počúvanie menších hudobných telies, ako je 
symfonický orchester, je zážitok. Vzhľadom 
na opísanú brilantnosť reprodukcie vokálov 
je reprodukcia zborového spevu špeciálny 
zážitok.

Indiana Line Diva 262 sú vynikajúce reprosús-
tavy, ktorých cena je vzhľadom na schopnosti 
mimoriadne priaznivá. Aktuálne je to 615 €, 
resp. 17 490 Kč za pár. V čase, keď boli abso-
lútnou novinkou, bola ich cena ešte o 200 € 
vyššia. Viacerí recenzenti sa už vtedy vyjad-
rovali v tom zmysle, že i štvorciferná suma 
by nebola premrštená. Už to naznačuje, že 
Indiana Line Diva 262 dokážu v danej cenovej 
kategórii doslova divy.  !

skvelý pomer kvality zvuku a ceny

kvalita vyhotovenia

nie sú úplne univerzálne


