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Musical Fidelity M1 DAC

vynikající

14 990 Kč
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oměr stran čelního panelu u D/A převodníku Musical Fidelity M1 DAC odpovídá
„rozpůlenému“ stolnímu komponentu. Tahle
anglická firma má ostatně slabost pro neokoukané: už ke konci 90. let poskládala první generaci legendárního D/A převodníku X-DAC i s dekodérem HDCD do
krátké trubky na dvou podélných podpěrách. Čelní panel
z masivního hliníku, který se
vyrábí v „přírodním“ i černém
provedení, působí decentně:
má lehce zkosené obě delší
hrany, za kontrolky posloužily
miniaturní LED diody, které
jsou dobře vidět, ale zbytečně
na sebe nestrhávají pozornost,
u zvolené vzorkovací frekvence

a vstupu jsou modré, jen upsampling na 192
kHz/24 bitů signalizuje zelená a pohotovostní
režim červená. Jediné ovládací prvky subtilní
tlačítka vypínače a voliče vstupů (Input Select). Na zadním panelu našly místo čtyři digitální vstupy (symetrický AES/EBU, koaxiální,

Audiolab M-DAC
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/A převodník Audiolab M-DAC, který je laureátem letošních cen EISA, disponuje i sluchátkovým a řídicím zesilovačem a jeho obvody
najdete integrované ve špičkovém firemním CD
přehrávači 8200CDQ, testovaném v rubrice High
Fidelity. Z kompaktních modelů má jako jediný k dispozici monochromatický OLED displej
s jemným bodovým rastrem, který v horní části
pamatuje dokonce na grafické indikátory úrovně
signálu. Multifunkční knoflík na čelním panelu

slouží jak pro regulaci hlasitosti (od –80 do +3
dB), tak s tlačítky Menu a „šipkami“ k detailnímu
nastavení všech režimů převodníku. Ve výbavě
najdeme i tyčkovitý dálkový ovladač, který též
zastane vše potřebné. Posledním prvkem je
tlačítko Filter, jímž lze vybírat ze sedmi průběhů digitálního filtru (s výmluvnými názvy jako
Optimal Spectrum, Optimal Transient, Minimum
Phase…). Zadní panel nabízí čtyři digitální vstupy
(dva koaxiální a dva optické) a asynchronní port

Luxman DA-100
aponský DA-100 vychází z loňského špičkového modelu D/A převodníku DA-200, oproti němuž má nejenom (zhruba) poloviční bázi,
ale také cenu. Komponent velmi kompaktních
rozměrů, u něhož v šasi šetří místo dvě „patra“
desek s plošnými spoji, ladí s moderní generací SACD přehrávačů z řady D, resp.
zesilovači ze sérií B, C a M. S většími
„sourozenci“ ho spojuje provedení,
čistý panel z polomatného anodizovaného hliníku a kovové jsou i oba
knoflíky s filigránskými detaily, které
patří regulátoru hlasitosti a přepínači
tří vstupů. Kromě červeného sedmisegmentového LED displeje se třemi
velkými znaky zbývá zmínit pozlacený
konektor výstupu sluchátkového zesilovače, jehož zapojení konstruktéři
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USB typu B (signály do vzorkovací frekvence 192
kHz zvládají koaxiální, ostatní končí na 96 kHz),
z analogových výstupů symetrický i nesymetrický
plus nádavkem dva digitální (opět koaxiální i optický). Záležitost ovšem z D/A převodníku dělá
osazení dvaatřicetibitovým obvodem ES9018
z výrobního programu americké společnosti ESS
Technology, který signál ze všech digitálních
zdrojů převzorkuje na frekvenci 84,672 MHz
(z CD přehrávače tedy 1920krát). O nadstandardních možnostech digitálního filtru jsme se
zmínili úvodem. Výstupní obvody i sluchátkový
zesilovač osazené tranzistory JFET pracují ve
třídě A, takže větrací otvory v šasi jsou tam, kde
mají být. M-DAC sází na celistvý, spojitý a nijak
nepřikrášlený zvuk, na němž má podíl i kvalita
nahrávek samotných. Je akurátní, ale s dynamickými nahrávkami se umí správně odvázat.

vynikající
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optický a port USB) a dva výstupy analogové,
symetrický a nesymetrický. Všechny konektory
jsou pozlacené. Dále už zbývá pouze třípólová
zásuvka pro napájecí flexošňůru. D/A převodník
je osazen dvěma duálními čtyřiadvacetibitovými
obvody Burr-Brown DCD1796, podporovanými
asynchronním „upsamplerem“
Burr-Brown SRC4392, který
veškeré digitální signály přepočítává na 192 kHz/24 bitů.
M1 DAC se stejně jako další převodníky z první kategorie
vyznačuje kmitočtově vyrovnaným a neutrálním charakterem
reprodukce, což také odpovídá britskému gustu. Víc než
na jednotlivosti však sází na
komplexní zvukový obraz.

převzali z DA-200, a přepínač, kterým lze volit
mezi dvěma průběhy digitálního filtru. Na zadním panelu se kromě síťového vypínače a zásuvky pro flexošňůru sešly tři digitální vstupy
(koaxiální, optický a port USB) a tři výstupy: dva
digitální (koaxiální i optický) a samozřejmě ana-

logový. Koaxiální i optický vstup zvládají sedm
vzorkovacích frekvence od 32 do 192 kHz, port
USB končí na hodnotě 96 kHz. Srdce D/A převodníku tvoří dvaatřicetibitový obvod PCM5102
náležející k nejmladší generaci převodníků Burr-Brown. Jak jsme už zmínili, na výběr jsou dvě
křivky digitálního filtru, FIR a IIR.
Konstruktéři DA-100 zamýšleli hlavně
coby exkluzivní počítačovou periferii,
ale možná zaujme i ty, kterým zvuk
firemních (SA)CD přehrávačů učaroval, ale nemají dalších 90 tisíc korun
na základní model D-05. DA100 je
muzikálnost sama, s průzračnými
výškami, které svou otevřeností neměly mezi ostatními komponenty
konkurenci, zapadají však do celkově
vyváženého zvuku.
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