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vylep‰ení. Elektronick˘ pﬁepínaã celkem
devíti vstupÛ (z toho jsou dva symetrické
a dva páskové monitory) s knoflíkem
i pﬁesn˘ regulátor hlasitosti jsou mechanicky ovládány miniaturními motorky,
pouze pﬁepínání phono vstupu MM/MC
je stejnû jako pﬁepínání dvou symetrick˘ch vstupÛ na ãelním panelu tlaãítky
a „provádûcími“ prvky jsou miniaturní
relé, umístûná v bezprostﬁední blízkosti
vstupÛ. Kromû nesymetrick˘ch komerãních vstupÛ má zesilovaã dva symetrické
vstupy s XLR zásuvkami (Cannon)
a moÏnost pﬁipojení dvou záznamov˘ch
zaﬁízení s voliteln˘m odposlechem ze
záznamu (opût pozÛstatek éry páskov˘ch magnetofonÛ). V‰echny desky
elektronick˘ch obvodÛ jsou dÛslednû
propojeny OFC kabely (Oxygen Free
Cooper – bezkyslíkatá mûì). V˘konové
napájecí napûtí koncov˘ch zesilovaãÛ je
vedeno sbûrnicemi z mûdûného plechu. Vlastní v˘konov˘ zesilovaã je osazen dvûma páry v˘konov˘ch bipolárních
komplementÛ. Jako v‰echny souãasné
v˘konové zesilovaãe Luxman, má
i L-550A zapojení zpûtné vazby firemním patentovan˘m obvodem ODNF
(Only Distortion Negative Feedback),
kter˘ principiálnû trochu pﬁipomíná klasické DC servo a zaruãuje velkou ‰íﬁku
pásma, minimální zkreslení a vysokou
rychlost pﬁebûhu. V˘stupní v˘kon pro
Firma Luxman produkuje elektronické
pﬁístroje jiÏ od roku 1925, prvním byl
radiopﬁijímaã. Testovan˘ integrovan˘
zesilovaã Luxman L-550A musí potû‰it
kaÏdého alespoÀ trochu konzervativního
hifistu. RozloÏení a funkce ovládacích
prvkÛ na ãelním panelu mne okamÏitû
vrátily o nûjak˘ch 15-20 let zpátky
(zejména pﬁepínaã „Mode Selector“,
témûﬁ nezbytn˘ pro pﬁipojení cívkov˘ch
magnetofonÛ s monofonním záznamem a pﬁepínaã reproduktorÛ). Na
webov˘ch stránkách s Luxman produkty (originální Luxman stránky jsou pouze
v japon‰tinû) je uvedeno, Ïe L-550A je
reinkarnovanou verzí stereofonního
integrovaného zesilovaãe z let 1982
-1985. Vzhledovû jsou v‰ak oba pﬁístroje
dost odli‰né. Aktuální model je opatﬁen
dvûma rozmûrn˘mi ruãkov˘mi indikátory
v˘stupního v˘konu.
Nicménû zesilovaã L-550A patﬁí mezi
ortodoxní dÛslednû analogové highend
v˘robky a jeho základními pﬁednostmi
jsou pﬁedev‰ím v˘konové zesilovaãe
pracující ve tﬁídû A a klasick˘ phono
pﬁedzesilovaã pro MM/MC pﬁenosky.
Základem kaÏdého kvalitního pﬁístroje
je jeho mechanická konstrukce.
Pﬁíhradové ‰asi tohoto zesilovaãe je
se‰roubováno z pevn˘ch ocelov˘ch
v˘liskÛ a jeho ãelní panel je z masivního
hliníkového profilu. PﬁepáÏky nejen
zpevÀují konstrukci, ale zároveÀ spolehlivû navzájem elektromagneticky stíní jednotlivé obvodové celky. Stejnû dokonal˘
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je horní kryt poskládan˘ z ocelového plechu a hliníkov˘ch profilÛ, spojen˘ pﬁes
pryÏové podloÏky se základním ‰asi.
ProtoÏe v˘konové stupnû pracují v ãisté
A tﬁídû a chladiãe v˘konov˘ch tranzistorÛ
jsou relativnû horké, jsou o to mohutnûj‰í
a jsou uvnitﬁ skﬁínû, takÏe s nimi není
moÏn˘ pﬁím˘ kontakt. Ve stﬁední ãásti
‰asi je napájecí zdroj osazen jedin˘m plá‰Èov˘m síÈov˘m transformátorem, dimenzovan˘m na trval˘ v˘kon 160 wattÛ
a ãtyﬁmi filtraãními kondenzátory s celkovou kapacitou 40.000 µF. Klasick˘ síÈov˘
transformátor je doplnûn mûdûn˘m závitem nakrátko, zmen‰ujícím na minimum
neÏádoucí elektromagnetické vyzaﬁování. Na ‰asi je upevnûn pﬁes pruÏné silentbloky. Pro usmûrnûní napájecího napûtí
jsou pouÏity rychlé Schottky diody, zaruãující minimální ru‰ivá pole. SíÈové napájecí obvody jsou doplnûny nezvyklou
zajímavostí. Na zadním panelu je indikátor oznaãen˘ jako Line Phase Sensor,
tedy indikátor fáze síÈového napûtí.
V pﬁípadû, Ïe je fázování správné (patrnû
vzhledem k ostatním pﬁístrojÛm), indikaãní LED dioda nesvítí. V pﬁípadû, Ïe je fáze
obrácená, LED má svítit ãervenû, a pak je
nutné otoãit vidlici v zásuvce. Mnû se
kupodivu LED rozsvítit nepodaﬁilo.
Elektronické obvody jsou osazeny klasick˘mi souãástkami a po moderní SMD
montáÏi není ani stopy – odtud se potvrdil mÛj první pocit retropﬁístroje i po
sejmutí krytu. Pﬁesto je oproti pÛvodnímu modelu pouÏito ﬁady zásadních

zátûÏ 8 Ω je v ãisté A tﬁídû 20 W v kaÏdém kanálu. Designovû
nejzajímavûj‰í jsou dvû rozmûrná ruãková mûﬁidla v˘stupního
v˘konu, cejchovaná v dB.
ProtoÏe lze zesilovaã L-550A zaﬁadit do highend kategorie,
má moÏnost rozdûlení pﬁedzesilovací ãásti a v˘konového zesilovaãe signálov˘mi spojkami na zadním panelu (moÏnost zaﬁazení
externího procesoru), má vlastní sluchátkov˘ zesilovaã, vypínatelné kmitoãtové korekce (jejich prÛbûh je uzpÛsoben souãasn˘m
zdrojÛm signálu, takÏe je moÏné je vyuÏívat spí‰ k drobn˘m doladûním poslechového prostoru), subsonick˘ filtr a fyziologickou
korekci hlasitosti. Ta poslední korekce je v poslední dobû spí‰
raritou. ProtoÏe je zesilovaã urãen pro celosvûtov˘ trh, má moÏnost pﬁepínání polarity u symetrick˘ch vstupÛ. U tûch jsou
naprosto opaãné normy v Evropû a USA, proto si mÛÏete polaritu vstupÛ pﬁizpÛsobit tlaãítky na zadním panelu. Na v˘konov˘
v˘stup je moÏné zapojit dvû dvojice reproduktorov˘ch soustav,
pﬁipínan˘ch pﬁes v˘konová relé. Pﬁepínaã na ãelním panelu
umoÏÀuje zapojení obou dvojic v˘konov˘ch svorek paralelnû,
a tak usnadnit pﬁípadné zapojení reprosoustav bi-wiring.
Pﬁepínání vstupÛ a regulace hlasitosti je moÏná i dálkov˘m ovladaãem s tûlem z hliníkového profilu.
A jak to hraje? Zesilovaã donutí dobﬁe hrát i reproduktorové
soustavy ze stﬁedního cenového segmentu. Basy jsou hutné
s pevn˘mi konturami, pásmo základních kmitoãtÛ je ãitelné
a nezkreslené, v˘‰ky detailní a ãisté. Následkem toho je stereofonní báze spojitá s pﬁesn˘m ãlenûním jednotliv˘ch zdrojÛ signálu.

To, Ïe má zesilovaã v˘stupní v˘kon pouze 20 W do osmiohmové
zátûÏe není aÏ tak dÛleÏité. U zesilovaãÛ je vût‰inou uvádûn
v˘kon ãistého A reÏimu, logicky je maximální v˘stupní vût‰í, ale to
uÏ je ve tﬁídû AB. U zesilovaãe L-550A je maximální v˘stupní
v˘kon 100 W do impedance 4 Ω. A to uÏ je v˘kon, se kter˘m
stﬁednû citlivé reproduktorové soustavy umoÏní reprodukci rockové hudby s dost vysokou poslechovou hladinou.
Zesilovaã Luxman L-550A patﬁí mezi klasické zesilovaãe
s mnoha moÏnostmi a v˘bornou reprodukci. Ocení jej pﬁedev‰ím
konzervativnûj‰í hifi zájemci, jak kvÛli funkcím ovládacích prvkÛ,
tak designu. Technicky problematická snad mÛÏe b˘t konzervativní konstrukce, která pouÏívá pomûrnû dost vnitﬁních propojovacích kabelÛ a vodiãÛ.

Technická data
Luxman L-550A
Kontakt ..................................................................Daniel Kﬁeãek
Typ pﬁístroje...........................Integrovan˘ stereofonní zesilovaã
V˘stupní v˘kon ..........................................2 x 20 W/8 Ω ve tﬁídû A
2 x 40 W/4 Ω
âinitel harmonického zkreslení .........................niÏ‰í neÏ 0,03%
Vstupní citlivost................................................phono MC 0,3 mV
phono MM 2,5 mV
line 180 mV
symetrick˘ vstup 180 mV
Odstup ru‰iv˘ch napûtí ......................................phono MC 75 dB
phono MM 91 dB
line 106 dB
Rozmûry ...........................................................467x179x437 mm
Hmotnost .............................................................................22 kg
Cena ............................................................................114.970 Kã

Hodnocení
+ Klasická konstrukce s

konzervativním designem, mnoha
nadstandardními funkcemi, které ocení zejména pamûtníci. Pln˘ zvuk, detailní v˘‰ky a energické basy nejen z linkov˘ch vstupÛ, ale také z klasického gramofonu

-

Konzervativní konstrukce s mnoha vnitﬁními propojovacími kabely i kdyÏ z OFC mûdi
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