Společnost Luxman vznikla v roce 1925 v Osace
a v oboru zvukové techniky se pyšní dlouhou
tradicí nejen v Japonsku. Výmluvně hovoří
samotné firemní motto: Ultimate Fidelity since
1925. Komponenty Luxman totiž posluchačům
zprostředkovávají reprodukovanou hudbu
s nejvyšší věrností.
Konstrukce se často opírají o celosvětové patenty
na obvodová řešení, která následně převzaly
i jiné renomované značky. Stačí si připomenout
elektronkový výkonový zesilovač MA-7A, který
na konci 50. let poprvé použil zápornou zpětnou
vazbu. Tato technická finesa vyústila na konci 20.
století v dokonalý obvod ODNF (Only Distortion
Negative Feedback). Respekt v současnosti budí
i bezeztrátová regulace hlasitosti s absolutním
souběhem kanálů: LECUA – WM (Luxman Electric
Controlled Ultimate Attenuator – Waiting Matrix).
Nabídka komponentů se však zdaleka neomezuje
pouze na zesilovače, které ze značky Luxman
vytvořily legendu. V našem tisíciletí katalog rozšířily
nové modely nekompromisních SACD přehrávačů,
ke kterým si společnost Luxman jako jedna
z mála vyrábí rovněž vlastní mechaniky LxDTM
(Luxman Disc Transport Mechanism). Maximalismu
konstruktérů přitakávají i zaoblené, silně pozlacené
signálové cesty.
U komponentů, pro něž kvalita i luxus představují
standard, nelze nic podcenit. Smysl pro každý
detail není pouze výsadou reprodukované hudby.
Filigránský design staví na hře světla a stínu, která
nezapře vyhlášenou estetiku Země vycházejícího
slunce. Tvoří totiž součást interiéru čtyřiadvacet
hodin denně a svoji roli zde proto hraje i decentní
iluminace a působivý zevnějšek. Veškerou produkci
charakterizuje jednota obsahu a formy, protože
značka klade důraz na spokojenost, kterou
komponenty Luxman svým majitelům přinášejí.
Za vysokou užitnou hodnotou, jež si udržují po
desítky let, nalézáme precizní ruční práci při vlastní
kompletaci konkrétního přístroje, u něhož nenarazíte
na nic laciného. Vývoj, konstrukce a výroba se
ostatně sešly v jediné zemi. Vždy jde o malé série
s etiketou Made in Japan, která má v highendovém
světě zvuk. U mistrovských produktů s logem
Luxman to platí dvojnásob.
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