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"Když do místnosti zazněly první tóny
Beethovenovy Sedmé, musel jsem se štípnout
do ruky, abych se přesvědčil, že se mi to
nezdá. Luxman se s tím evidentně nepáral a
novinkami přeskočil minimálně další dvě
generace ‐ vyrukoval se zvukem, který nemá
za dané peníze konkurenci..."
Kvantový skok
Poprvé jsem se s nimi setkal na mnichovské výstavě. Normálně bych si jich ani nevšiml, ale
v poloprázdném atriovém pokojíku, kam jsem zabrousil, mě zaujalo, že muzika najednou
hrála tak nějak normálně, na rozdíl od nablýskaného exhibicionismu sousedních expozic.
Krátký pohled do racku a ejhle – nějaké Luxmany, co neznám. Tak proběhla má první slepá
schůzka s M‐900u a C‐900u.
Luxman není na stránkách Audiodrom žádný nováček. Osobně jsem se měl možnost
postupně seznámit s vynikajícími SACD playery D‐05, D‐06 a D‐08, dělenými zesilovači M‐
600A a C‐600f, i větší částí luxmanního ´integrovaného´portfolia – zesilovači L‐509u, L‐
550AII, L‐505uX, L‐507uX, L‐590AX. Ne na všechny se objevila i plnohodnotná recenze, neboť
rozdíly mezi sousedními modely jsou leckdy evolučně malé a spočívají pouze v menších
nuancích. Důležité je, že podobně jako u relevantní konkurence (Accuphase) je progrese od
nižších modelů směrem k vyšším konzistentní a vždy k lepšímu, a důležité je i to, že pro
všechny stroje Luxman je společný i charakter jejich projevu – a ten je nejlépe vystihnutelný
přídavky jako rafinovaný, ušlechtilý ‐ i proto pro mě jsou zesilovače Luxman něčím jako
highendovou aristokracií.
Není to tak dlouho, co Luxman slavil 80. výročí firmy modely B‐1000f a C‐1000f, a už tu
máme další dekádu veleúspěšného fungování firmy a dvojici nových ´výročních´ zesilovačů,
M‐900u a C‐900u. A to je dostatečný důvod k tomu, aby si člověk v nabitém programu
vyhradil čas.
Když jsem po počátečním seřízení postavení reprosoustav a poslechového místa konečně
nahradil růžový šum v přehrávači hudebním diskem a do místnosti zazněly první tóny
Beethovenovy Sedmé, musel jsem se štípnout do ruky, abych se přesvědčil, že se mi to
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nezdá. Luxman se s tím evidentně nepáral a novinkami přeskočil minimálně další dvě
generace ‐ a vyrukoval se zvukem, který nemá za dané peníze konkurenci.

Luxman C‐900u + M‐900u
Finty, které firma používá v konstrukci svých předzesilovačů, se nemění, jen se postupně
vybrušují jako drahokam. Výhodou našeho magazínu je, že veškeré texty zůstávají online,
nemusíte tudíž hledat v krabicích minulé ročníky časopisu a já si tím pádem mohu dovolit vás
odkázat na detaily technických řešení, popsaných v recenzích modelů L‐507uX, L‐590AX a M‐
600A.
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Nová ‐ čtvrtá a vylepšená ‐ verze ODNF 4.0 používá v obou zesilovačích Darlingtonovo
zapojení, čímž dvoustupňová výkonová část dosahuje značný proudový zisk a vysokou
vstupní impedanci, jinými slovy zvyšuje citlivost celého systému, což spolu s netradičním
řešením zpětné vazby, kterou tvoří pouze ´odpadní´složky užitečného signálu, dává oběma
strojům do vínku značný dynamický odstup 126dB (C‐900u), respektive 117dB (M‐900u), a
podle výrobce i o řád větší čistotu zejména na horních frekvencích. Nová LECUA 1000 je
v předzesilovači hned 4x (paralelně zapojená) – jednak pro pravý a levý kanál, jednak kvůli
dostupnému bi‐ampingu. Luxman rozšířil v nové generaci jemnost regulace ze 72 na 88
kroků s rozsahem 0 až ‐87dB.

C‐900u má na zadním panelu po třech linkových RCA a po třech symetrických XLR vstupech,
2 výstupy RCA a 2x XLR, RCA vstup pro externí řídící preamp a sběrnici společného dálkového
ovládání. Sympatický je i hlavní síťový vypínač, umístěný vedle zásuvky IEC konektoru –
tlačítko na hlavním panelu uvede předzesilovač pouze do pohotovostního režimu.
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Čelní panel předzesilovače obsahuje poměrně značný počet ovládacích prvků: knoflíky
volume a voliče vstupů, tónové korekce a jejich vypínač, ovládání vyvážení kanálů, přepínač
výstupního módu a dokonce i spínač vstupu externího předzesilovače. U highendového
stroje přítomnost korekcí překvapí, ale jak jsem se přesvědčil už mnohokrát, když jsou
udělané dobře, jejich zařazení do cesty signálu není slyšet a mohou pomoci si jemně doladit
konce hudebního spektra, třeba pokud hrajete přes zesilovače ze studiového magnetofonu.
Tak či onak, dle mého názoru by se množství ovládacích prvků na panelu dalo zredukovat na
základní funkce a zbytek nechat pouze na remote controlleru.

M‐900u je na tom o něco lépe: z čelního panelu je možné ovládat okénka dvojice VU metrů a
přepínat mezi symetrickým a nesymetrickým vstupem. Na zadním panelu dostanou pochvalu
rozměrné plastové matice reproterminálů, umístěné v dostatečném odstupu. Mnozí
highendoví výrobci zapomínají na to, že jsme tak trošku fetišisté a milujeme tlusté
reproduktorové hady – dostat neohebné koncovky do matic bývá mnohdy značné cvičení pro
sílu a důvtip – dostat a dobře utáhnout libovolně zakončený reprokabel do svorek M‐900u je
hračkou i v omezeném prostoru za stojanem.
Od relevantní japonské konkurence se filozofie luxmanních zesilovačů liší jednak bipolárními
tranzistory (vs MOSFETy), jednak použitými EI a CI transformátory (vs toroidy). Zastánci
každého z táborů snesou na hromadu bezpočet důkazů, proč je to které řešení jediné
správné, leč pravda, jako obvykle, je relativní. Je to jako řešit, zda je pro triatlonistu
důležitější dynamika rukou či nohou. Oboje je pro výsledek svým způsobem určující, ale ještě
důležitější je spolupráce celku – tak jako je sportovec komplexní jednotkou, je i zesilovač
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komplexní jednotkou. Ty méně povedené zesilovače jsou
skládačkou sice prvotřídních řešení, ale chybí onen komplexní
pohled, sjednocující prvek; těm povedeným se už daří
nedostatky a přednosti jednotlivých konstrukčních prvků dobře
vykompenzovat a vybalancovat do výborného celku. A ti, co
udávají vývoji krok, zjistili, že promyšlená topologie dokáže i
zdánlivá omezení proměnit v přednosti a tím znásobit sílu
výsledku. A to je Luxman. O tom, že firma je doslova posedlá
detaily, svědčí i to, že transformátory jsou navinuty měděnými
dráty o čtvercovém průřezu nebo, že v tomto případě
oboustranně pozlacené cesty tištěných spojů imitují svými
hadovitými křivkami konstantní průřez klasických vodičů.

Velkou výhodou M‐900u směrem k libovolným reprosoustavám je jednak velmi slušný činitel
tlumení (710), jednak lineární závislost výstupního výkonu na zátěži. Specifikovaný trvalý
výkon 2x150W do 8 ohmů se směrem dolů zdvojnásobuje na 2 x 300W do 4 ohmů,
maximální špičkový výkon do 1 ohmu končí na 1,200W – to jsou ovšem papírové hodnoty,
reálný výkon bude pravděpodobně ještě o něco vyšší. Takováto wattáž je dostatečná
k rozhýbání libovolné reprosoustavy v běžných prostorách. Pokud však vlastníte rozlehlou
poslechovou místnost nebo impedančně a fázově náročnější reproduktory, jako třeba
Magico nebo Lansche, je na místě praktická zkouška před tím, než složíte peníze na stůl.
Test proběhl v akusticky nadprůměrně zatlumené místnosti pod kompletní taktovkou řetězce
Luxman: předzesilovač C‐900u (399.800 Kč), koncový zesilovač M‐900u (399.800 Kč), DAC
DA‐06 (129.880 Kč) propojený optikou Audioquest s SACD D‐05 (118.760 Kč), který byl využit
pouze jako mechanika. Spolupracovaly reprosoustavy Usher Dancer CP‐8571, kabely Neyton
Nuernberg XLR a Audioquest Mont Blanc. Podrobnější výpis veškeré síťové kabeláže (IsoTek)
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a filtračních doplňků (IsoTek) nechám stranou, síť máme každý jinou a vliv se bude lišit
domácnost od domácnosti.

Kouzlo lokalizace
Osvětlené jehly VU metrů na čelní desce M‐900u ukazují výstup zesilovače v decibelové
škále. Podle Luxmanu je 12W výkonu indikováno přibližně pozicí ‐10dB. Tento údaj je
důležitý, neboť právě do výkonu 2x12W pracuje M‐900u v čisté třídě A, než se překlopí do
AB.
Na začátku poslechu jsem nastavil hlasitost zesilovače tak, abych v poslechovém místě
dosáhl tlaku cca 75 dB, tedy přibližně reálnou koncertní hlasitost, což VU metry indikovaly
jako ‐15dB v dynamických špičkách. Jako referenci jsem použil Beethovenovu Sedmou
symfonii (Bernard Haitink a London Symphony Orchestra, SACD LSO 0578, Red Book vrstva.
Teoreticky to znamenalo, že moje poslechové zkušenosti s Luxmany se odehrávaly ve třídě A.
Vzhledem k menší velikosti poslechové místnosti nebylo možné vyzkoušet přechod do AB,
protože jakékoli případné změny v charakteru zvuku by tak jako tak zanikly ve změti
akustických odrazů, šlo by tedy spíše o blamáž, než o vypovídající test. Z výše uvedeného
dovozuji, že v prostorách do zhruba 60 kubíků vystačíme v klidu s provozem ve třídě A, a to i
při velmi hlasitém poslechu.
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Shodou okolností jsem se den před testem zúčastnil generální zkoušky Beethovenovy Sedmé
v Moravské filharmonii, jejíž koncertní sál slouží i jako certifikované nahrávací studio
Českého rozhlasu. Má živou a velmi dobře zvládnutou akustiku, která muzice dává jiskru a
švih se značnou dávkou transparence. Stejnou jiskru, švih a transparenci jsem slyšel i skrze
zesilovačové kombo Luxmanů.
M‐900u a C‐900u poskytnou posluchači široký a hluboký pohled do zvukové scény, v našem
případě londýnského Barbicanu. Luxmani excelují v separaci hudebních nástrojů, to je slyšet
okamžitě, přesto se jim daří zprostředkovat vjem orchestru jako celku. Pokud chcete muziku
rozpitvat na jednotlivé elementy, tak prosím ‐ Allegretto začíná tlumenými celly a Luxman je
prezentuje v detailu, který zabíhá až k vůni kalafuny na žíních smyčců. Doslova cítíte, jak hráč
pracuje s přítlakem na struny, slyšíte pohyby jeho ruky a pokud se vám zlíbí, prostě si
vyberete jedno violoncello a sledujete jej skrze celou hudební větu v celé jeho prostorové
perspektivě.
Lokalizace Luxmanů je bodově precizní. A to nejen v laterální rovině a hloubce prostoru, ale i
ve vertikálním směru – tympány, například, najdete v hloubi orchestru a jejich zvuk přichází
z roviny, která je posazena o stupeň výše, než ze které přichází hra cellistů, mezi nimi dechy.
Škálování jednotlivých zvukových rovin je prostě dokonalé.
Jednou z nejtvrdších zkoušek je testovací track z CD Chesky´s Jazz sampler. Čtyři muzikanti
hrající na jednoduché perkusívní nástroje (shaker, maracu, malý bubínek a dřevěné špalíky),
pochodují vnitřkem akusticky živé kaple, blíží se k mikrofonu, třikrát jej obejdou a potom mizí
těžkými dveřmi opět v hloubi kaple. Luxman si s obtížným testem poradil levou zadní. Přes
myriády detailů se zvuk nikdy nerozsypal ve změť izolovaných hudebních a nehudebních
dějů, ale držel pohromadě a umožňoval si muziku prožít, nikoli přežít – orchestrální celistvost
LSO ani na okamžik neztratila komunikativní sílu a jsem rád, že Luxman neopustil svoji
filozofii: zprostředkovat především krásu hudby.

Lehkost sněhových vloček
Prezentace Luxmanu vždy byla – a nejspíš zůstane – postavena na středovém pásmu, které je
příkladně srovnané a sytě prokreslené. U novinkového M‐900u je jakoby zvuk posazen o
stupínek výše; malou část romantické nasycenosti nahradila vyšší míra transparence a z toho
pramenící zdánlivá rychlost zvuku. Je na posluchači, kterému charakteru dá přednost,
každopádně novinka jej nechá slyšet víc a lépe.
Nedávno jsem strávil několik dnů se špičkovou trojkombinací koncového zesilovače,
předzesilovače a napájecí jednotky Van Medevoort PAQs/CAQ/DAQ. Na zcela shodné
muzice, Čajkovského Louskáčku (Nutcracker, Telarc, SACD 60674, opět Red Book vrstva)se
Luxman prezentuje narovnanějšími středy, kde muzika má blíže k tomu, co člověk slyší
v koncertní síni. Van Medevoort umí lépe dynamický kontrast, rozdíly mezi pianissimem a
forte jsou u něj dramatičtější, orchestrální velikost věrnější. To je ale dáno watty, kde Van
Medevoort disponuje proti Luxmanu zhruba dvojnásobným výkonem a dynamická autorita
je pak znát.
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Přemítal jsem, jestli by projev směrem k větší výbušnosti neposunulo vyřazení IsoTeku Super
Titan z napájecí cesty M‐900u. Nebrzdí Super Titan schopnosti zesilovače? Není nic
jednoduššího, než jej odpojit a připojit Luxman přímo ke zdi, tedy k zásuvce ve zdi. Hmm, tak
tudy cesta nevede, pohoršil jsem si prakticky ve všech ohledech – dynamice, prostoru,
definici a přibylo i zrno na výškách. Takže nic. Je ale fakt, že Van Medevoort PAQs je o 5000€,
tedy o 30%, dražším strojem. Srovnáme‐li jej s žijící a jen o něco dražší konkurencí,
Accuphase A‐65, je zvuk M‐900u dynamičtější a s lepším detailem na spodních oktávách, i
když si jinak drží obdobný charakter jemnosti a opojné aury. To stačí k tomu, aby hlasy
dětského sboru ve Valčíku Sněhových vloček ožily a do poslechové místnosti vnesly
představu opravdového koncertního sálu. Valčík je tanec a to tanec vznešený. Mechanicky
odhrkávaný rytmus mu nesvědčí. Budiž proto Luxmanům díky za to, že nedegradovaly
krásnou muziku na audiofilní exhibici a dokázaly přenést i oduševnělost orchestru, tedy to,
co mnoha technicky dokonalým zařízením chybí.
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Výlet do sklepa
Kromě zmíněné precizní separace a prostorových kouzel udělal Luxman pravděpodobně
největší progresi na basu. Bas M‐900u je přesně tak hluboký, aby zvládl rozsah libovolné
nahrávky a má přesně takovou váhu, aby na sebe nestrhával pozornost a proporčně seděl ke
zbytku. Jde až do sklepa, ale neuvězní vás tam, krátce zazní a vynese vás zpět na světlo. A
dokonale rozlišuje.
Zapeklitě obtížná nahrávka Master and Margarita (Malgorzata Zalewska, Crater´s Edge ze
sampleru Audio) je brutální zkouškou jakýchkoli komponentů. Živá harfa, klávesy a
dominantní syntezátorová linka obsáhnou celé frekvenční spektrum včetně subsonických a
supersonických kmitočtů. Dámy a pánové (i když se obávám, že žádné dámy tohle nečtou),
lépe jsem tuto muziku ještě na žádné jiné analogové sestavě neslyšel, a to zejména
s přihlédnutím k tomu, co se děje pod 100Hz. Lepší byl jen Lyngdorf Millennium, kde se to dá
vzhledem k jeho koncepci chápat. Luxmanům se nějakým záhadným způsobem podařilo
oddělit od sebe všechny ty zvuky, které přes ostatní sestavy tvoří nízkofrekvenční chumel, a
pěkně je uspořádat do velmi čitelné basové oblasti. M‐900u a C‐900u mi připomněli, že
dunivá hloubka syntezátoru skrývá i další vrstvenou basovou linku, která na skoro všech
sestavách, a to i těch extrémně drahých, splývá v jedno velké basování – tady byla jasně
slyšitelná a dobře prokreslená. Na tento moment budu ještě dlouho vzpomínat.
Kombo Luxmanů pravděpodobně neuspokojí ty, jejichž preferovaným nástrojem je elektrická
kytara. Sheer Heart Attack (Queen, News of The World, 0777 7 894 9428) je přes M‐900u a C‐
900u příliš vyprecizovaná, schází jí něco z potřebné dravosti a elektrické tvrdosti. Není to nic
překvapivého, snad s výjimkou výše zmíněného Van Medevoorta PAQs (který má zase ale
jiné nectnosti), jsem ještě neslyšel ´áčkový´zesilovač, který by byl v tomto ohledu takříkajíc za
vodou. Určitá míra tranzientního zaoblení je slyšet i zde. Na druhou stranu garantuji, že tak
detailní pohled dovnitř nahrávky, jako umí Luxman, budete v této cenové kategorii hledat jen
stěží.
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Zpráva pro Luxman
Když to celé shrnu, jsou novinkové Luxman M‐900u a C‐900u naprosto fantastické přístroje,
které posunují firemní zvuk o třídu až dvě dále. Popravdě řečeno jsou to v posledních pár
letech první zaplatitelné zesilovače, za které bych byl ochoten vyměnit svou domácí sestavu.
Těžko jim můžu vyseknout větší poklonu.
Nevím, jestli má smysl se zmiňovat o zcela dokonalém provedení obou kousků. Kdo měl
někdy možnost se tváří v tvář s některým výtvorem firmy setkat, ví, o čem mluvím, těm
ostatním takové setkání doporučuji, už jen pro pocit otočení dokonale vysoustruženým
knoflíkem, který klade ruce odpor, jako byste se snažili otočit lžíci ve velmi hustém medu.
Hliníkové panely se honosí tryskaným bílým povrchem, sesazení dílů je s přesností na
nanometry a váží víc, než dva pytle cementu ‐ koncový stupeň 48kg a předzesilovač bez pár
deka 20kg.
Do Luxman Corporation bych na závěr poslal dva vzkazy: Ten první je jednoduché Bravo! Ten
druhý je spíše dotazem, co vedlo designerský tým k tomu, osadit displeje obou zesilovačů
tlustými skly s fazetami, za nimiž okénka vypadají, jako by měly 10 dioptrií. Možná je to ale
jen můj dojem…
Každopádně jde u M‐900u a C‐900u o referenci jako vyšitou a to možná o víc než 100‐
procentní.

http://www.audiodrom.cz/recenze/zesilovace/469‐luxman‐c900u‐m900u.html

