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Smartphony a tablety jako TV ovladače

Samsung
konečně čistokrevný fotomobil

Sony
potřetí, a vzorně

Denon
kinolišta s hrombednou

Testy: 
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Lidová, ale značková (1 000/2 000 Kč)
Sluchátka na uši
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Z  nejmladší řady zesilovačů pracujících ve 
třídě AB se v rubrice High Fidelity prv-
ní představil základní model L-505uX 

(S&V 8/13), s nímž novinku spojuje barevné 
ladění i uspořádání čelního panelu (výjimku 
představuje širší nabídka vstupů). L-507uX se 
však ostatním firemním zesilovačům vymyká: 
od přímého předchůdce L-507u příliš „neod-
skočil“ cenou a k vyššímu modelu L-509u se 
přiblížil některými parametry, nemluvě o tom, 
že koncepcí i vybranými technologiemi vychází 
ze současné L-590AX (S&V 11/12). Design ze-
silovače ctí původní estetiku značky, ale mlad-
ším generacím odpovídá báze 44 cm i desig-
nové prvky na hliníkovém čelním panelu, ať 
už jde o ovládací knoflíky částečně zapuštěné 
v kovových pouzdrech nebo frézované vybrá-
ní kolem síťového vypínače. Highendové ex-
tratřídě odpovídají i kovové ovládací prvky 
a jemně broušený horní kryt zesilovače. Spo-
lečné znaky zesilovačů z řad Ultimate Edition 
a Ultimate X tvoří modře podsvícené i černě 
„zarámované“ analogové indikátory vybuze-
ní. A stejně jako ostatní modely se i L-507uX 
vyrábí v japonské manufaktuře.

Monobloky jako v zrcadle
Vnitřní uspořádání L-507uX odpovídá syme-
tricky uspořádaným monoblokům v jediném 
šasi. Jednotlivé sekce odděluje pět kovových 
přepážek, jež eliminují nežádoucí interference 
a přispívají navíc k tuhosti přístrojové skříňky. 

Ve střední části najdeme na čtveřici 
silentbloků pružně uchycený velký 
transformátor v provedení EI s mě-
děným závitem nakrátko (ten ome-
zuje elektromagnetické vyzařování), 
který si vyrábí firma Luxman sama. 
V usměrňovači napájecího zdroje 
narazíme na Schottkyho dio dy, jež 
proti běžným typům vykazují kratší 
zotavovací dobu i vyšší účinnost; 
čtyři zakázkové filtrační konden-
zátory dávají dohromady kapacitu 
40 000 µF. Zesilovač ve dvojčin-
ném zapojení („push-pull“) ve třídě 
AB je z velké části osazený diskrét-
ními součástkami, z nichž na každý 
koncový stupeň připadají tři páry 
výkonových bipolárních tranzistorů 

(dříve až výsada L-509u). Zesilovač 
L-507uX opět pracuje s už tradiční 
zápornou zpětnou vazbu ODNF (Only 
Distortion Negative Feedback), zde 
v modifikované verzi 3.0, odvoze-
né ze zapojení ODNF 3.0A modelu 
 L -590AX: hlavní výhody představují 
vysoká rychlost přeběhu a zane-
dbatelné zkreslení. Důsledek au-
diotuningu představuje vyšší klidový 
proud koncových stupňů, takže šasi 
dostalo vylepšené větrací otvory, ji-
nak další finesu převzatou ze zmí-
něné vlajkové lodi. Do osmiohmové 
zátěže zesilovač trvale dodává vý-
stupní výkon až 2× 110 W,  v  případě 
soustav s impedancí 4 ohmy jde té-
měř o dvojnásobek.

Skvělá highendová rošáda
Japonská značka přeskupila síly v nové generaci svých integrovaných zesilovačů a dvojici předchůdců 
v řadě Ultimate Edition, konkrétně L-507u a L-509u, nahradil jediný model L-507uX, samozřejmě už 
zástupce série Ultimate X.
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Vysoký komfort
Regulátor hlasitosti Volume Control (na čel-
ním panelu vpravo) ovládá elektronický be-
zeztrátový obvod LECUA (Luxman Electric 
Controlled Ultimate Attenuator), jehož zapo-
jení odpovídá top modelu L-590AX. Hned pod 

ním najdeme pozlacený sluchátkový výstup 
pro 6,35mm jack a dva přepínače, kterými 
lze rozpojit předzesilovač a koncový stupeň 
(Separate) či přemostit tónové korekce basů 
a výšek (Line Straight); ty ovládají menší „to-
čítka“ Balance, Treble a Bass, stejně jako 
přepínače Speakers, Rec Out (aktivuje výstup 
pro rekordér) a Cartridge (volí větve zapojení 
korekčního předzesilovače pro přenoskové 
vložky MM a MC). Tlačítko Monitor umožňu-
je příposlech během záznamu. Nad síťovým 
vypínačem (vlevo) najdeme volič vstupů Input 
Selector, který přepíná sedm vstupů: dva sy-

metrické, čtyři nesymetrické a Phono (MM/
MC). Většinu funkcí lze ovládat i z přibalené 
kovové dálky RA-17, jež tlačítky pamatuje i na 
základní funkce firemních (SA)CD přehráva-
čů. Na zadním panelu převažují konektorové 
zdířky cinch většiny vstupů i obou výstupů, 
jejichž rozestupy umožňují bezproblémové 
připojování robustnějších hi-tech konektorů 
cinch, ale čestné místo patří (alespoň s rele-
vantními zdroji signálu) konektorovým zásuv-
kám XLR dvou symetrických vstupů. K osmi 
šroubovacím terminálům, jež zvládají silnější 
holé vodiče i vidličky a banánky, lze připojit až 
dva páry reprosoustav. Zbývá zmínit zemnicí 
zdířku pro gramofon. Veškeré přípojky včetně 
pinů pro konektory XLR jsou pozlacené, če-
muž se vymyká jen dvoupólová zásuvka pro 
napájecí flexošňůru. 

Pavel Víšek

Netopýří ucho

Nový zesilovač Luxman se vyznačuje muzikálním 
zvukem, který je primárně živý, protože přívlastek 
rychlý patří spíše do kategorie laboratorních měření, 
případně sportu. Projev L-507uX je velmi přirozený, 
což je vedle většího balastního tepla indicie, že jeho 
třída AB může být docela otevřená. Kontrola basů je 
excelentní, zvuk napříč celým pásmem čistý, jistý 
a transparentní. Prostor nahrávek má hloubku 
a jednotlivé nástroje jsou výtečně odděleny. Luxman 
je už tradičně nekompromisním arbitrem, který 
originálnímu záznamu nic neodpustí, ale činí tak 
s grácií, díky níž naše uši vezmou na milost 
i umělecky výjimečné, byť technicky slabší nahrávky. 
Výkonová rezerva je nadprůměrná. -pv-

Na čem se testovalo

Test proběhl v poslechovém studiu Horizon 
Trading Prague ve Vysočanech, kde zesilovač 
doplnily sloupové reprosoustavy Monitor Audio 
PL200 a SACD přehrávač Luxman D-03. Kabeláž 
byla značky Supra. Jako testovací jsem použil 
SACD V.S.O.P. The Quintet: Five Stars (Sony 
Music Japan, reed. 2008), CD Amanda Brecker: 
Blossom (Emarcy, 2013), John McLaughlin: The 
Boston Record (Abstract Logix, 2014) a John 
Williams: Schubert – „Arpeggione“ Sonata/
Giuliani – Guitar Concerto (Sony Classical, 
1999).

H O D N O C E N Í
X  muzikální zvuk; výbava; mistrovské provedení

Z  nic podstatného

P A R A M E T R Y
výstupní výkon 2× 110 W (8 ohmů), 
 2× 210 W (4 ohmy)
kmitočtový rozsah 20–100 000 Hz (−3 dB)
celk. harm. zkreslení <0,007 % (8 ohmů, 1 kHz)
činitel tlumení 205
odstup signál/šum >−105 dB (line), >−91 dB (MM), 
 >−75 dB (MC), dle IHF-A
přípojky (vstupy): 2× symetrický, 4× nesymetrický, 
 phono, main in
přípojky (výstupy): výstupy: 2× tape (rec out, monitor), 
 pre out
příkon/Standby 350 W/0,4 W
rozměry (š × v × h) 44 × 17,7 × 45,4 cm
hmotnost 23,9 kg
web luxman.cz
 luxman.co.jp
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