
M odel L-590AX vznikl na platformě mo-
derních technologií a vystřídal svého 
dnes už legendárního předchůdce 

L -590A II. Kompaktnější šířka (44 cm) tuhého 
šasi na čtyřech odpružených patkách lícuje 
s bází nové generace komponentů. Exteriér 
s podsvícenými ručičkovými indikátory úrovně 
působí jako reminiscence na zesilovače Lux-

man ze 70. let, ale stranou pozornosti desig-
nérů nezůstal žádný detail, počínaje pouzdry 
z broušeného kovu, v nichž jsou zapuštěny 
menší ovládací knoflíky, konče dotažením 
šroubů v šasi momentovým šroubovákem, což 
s vnitřními přepážkami příhradové konstrukce 
vylučuje jeho rezonance. Plasty zde nemají co 
pohledávat, iluminace je decentní a neodvádí 

pozornost od poslechu hudby. A protože o ba-
lastní teplo není u špičkového „áčka“ nouze, 
šasi dostalo vylepšené větrací otvory.

Regulace v Matrixu
L-590AX tvoří dělený zesilovač v jediném 
šasi. Hodně místa si nárokuje napájecí zdroj 
s pružně uloženým síťovým transformátorem 

Fakta X: Pravda je ve zvuku
Mezi integrovanými zesilovači Luxman, jež pracují v čisté třídě A, je novou vlajkovou lodí L-590AX z řady 
X. L-550AX z nejmladší řady tradiční japonské značky jsme si už představili ve S&V 3/12. Také tentokrát 
jde o generační výměnu.
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(640 VA) v provedení EI, které oproti toroidním 
typům od určitého mezního výkonu nepřispívá 
ke zkreslení signálu skokově, nýbrž pozvolna 
(měděný pásek po obvodu se chová jako závit 
nakrátko). Usměrňovač je osazený Schottkyho 
diodami s nižšími úbytky napětí v propustném 
směru, kratší zotavovací dobou (ta minimali-
zuje výskyt rušivých polí) i nižším šumem. Na-
pětí filtruje „baterie“ čtyř válcových elektrolytů 
s celkovou kapacitou 40 000 μF. Zrcadlově 
uspořádané koncové stupně ve dvojčinném 
zapojení jsou osazeny diskrétními součást-
kami včetně tří dvojic bipolárních výkonových 
tranzistorů, které galvanicky odizolovány sdí-
lejí společné chladicí profily. Výstupní výkon 
do osmiohmové zátěže činí více než 30 W, což 
je na čistou třídu A nadprůměrné. Patentova-
ný obvod záporné zpětné vazby ODNF (Only 
Distortion Negative Feedback, 
zde ve verzi 3.0A), který přispí-
vá k vysoké rychlosti přeběhu, 
široké kmitočtové charakteristi-
ce i nepatrnému zkreslení, si na 
výstupu všímá pouze zkreslené 
části signálu. 

Z referenčního firemního 
předzesilovače C-1000f pochá-
zejí obvody elektronického pře-
pínání vstupů IC 1000 a přes-
ného útlumového článku LECUA 
– WM (Waiting Matrix) v roli 
regulátoru hlasitosti; snímanou 
polohu knoflíku Volume vyhod-
nocuje řídicí mikroprocesor, 
který následně koná. Souběh 
kanálů i odolnost vůči rozličným 
interferencím jsou absolutní, 
přeslechy nulové. Vzhledem 
k modulární koncepci s více 
deskami plošnými spojů používá 
Luxman kvalitní propojovací vo-

H O D N O C E N Í
X  maximalistický zvuk i provedení

Z   o ničem nevím

diče z bezkyslíkaté mědi. Osvědčenou finesou 
jsou i krátké proudové dráhy bez jakýchkoli os-
trých zlomů, což má opodstatnění ve „vyšších 
sférách“ teorie elektromagnetického pole.

Klasika i moderna
I když je šasi L-590AX plné hi-tech elektroniky, 
navenek se komponent tváří konzervativně. 
Velký knoflík Input Selector na hliníkovém 
čelním panelu vlevo slouží k přepínání vstu-
pů, Volume Control na protilehlé straně ovládá 
obvod LECUA – WM. „Točítka“ pod pravým VU 

metrem patří tónovým korekcím 
a vyvážení kanálů, levá sekce 
stejných prvků slouží přepína-
čům, s nimiž lze u korekčního 
předzesilovače volit typ gramo-
fonové přenosky (MM či MC), 
aktivovat výstup pro rekordér 
a přepínat připojené terminály 
pro dva páry reprosoustav. Kro-
mě vypínače a sluchátkového vý-
stupu s pozlaceným konektorem 
6,3 mm najdete vepředu ještě 
mikrospínače Monitor (aktivuje 
nahrávací smyčku), Line  Straight 
(přemosťuje korekce basů, výšek 
i další obvody) a Separate (rozpo-
juje řídicí a výkonový zesilovač). 
K přepínání reprosoustav slouží 
zdvojená, paralelně řazená relé, 
s nimiž se výstupní impedance 
zesilovače blíží ideální nule. Na 
zadním panelu najdete vesměs 
nesymetrické přípojky, dva sy-

metrické vstupy a čtyři páry šroubovacích 
terminálů k reprosoustavám (kontaktní plo-
chy konektorů cinch včetně pinů konektorů 
XLR i zemnicí svorky jsou pozlacené). Dálko-
vým ovládačem v kovovém pouzdře lze v se-
stavě komponentů Luxman ovládat i SACD 
přehrávač.

Pavel Víšek

vynikající

výbavazvuk obsluha provedení

P A R A M E T R Y
výstupní výkon 2x 30 W (8 ohmů)
kmitočtový rozsah 20–100 000 Hz (–3 dB, line straight 
on)
celk. harm. zkreslení <0,005 % (8 ohmů, 1 kHz, line 
 straight on)
odstup signál/šum >107 dB (line), >91 dB (MM), 
 >75 dB (MC), vše dle IHF-A
činitel tlumení 240
přípojky vstupy: 4x nesymetrický, 
 2x symetrický, phono MM/MC, main in
 výstupy: sluchátka, rec out, monitor, 
 pre out
příkon/Standby 310 W/0,5 W
rozměry (š x v x h) 44 x 19,3 x 46,3 cm
hmotnost 28,2 kg
web www.luxman.cz
 www.luxman.co.jp

Netopýří ucho

Živý, velice muzikální projev zesilovače Luxman je plně 
ve službách hudby. S kvalitními nahrávkami 
v adekvátním řetězci komponentů vnímáte smysl pro 
mikrodynamiku, nejjemnější detaily, famózně podaný 
prostor či oddělení jednotlivých nástrojů až 
dodatečně. L-590AX svými analytickými dovednostmi 
posluchače nerozptyluje. Soustřeďuje se na 
komplexní, dokonale vyvážený zvukový obraz, který má 
bezmála vizuální nadstavbu. Mezi pozitivy zdařilých 
konstrukcí v čisté třídě A vás patrně nejdříve napadnou 
přirozenost i lehkost reprodukce, obojí se 
posluchačům nabízí měrou vrchovatou.    -pv-

Na čem se testovalo

Test proběhl v poslechové místnosti společnosti 
Horizon Trading Prague ve Vysočanech, kde zesilovač 
doplnily soustavy Usher Dancer Mini Two Diamond 
a SACD přehrávač Luxman D-05. Kabeláž byla značky 
Supra (síťová Supra LoRad). Jako testovací jsem 
použil SACD Pink Floyd: Wish You Were Here 
(Analogue Productions, reed. 2011), CD Beethoven: 
Piano Concerto No. 5 (Vivarte/Sony Music, 1998), 
Jeff Beck: Emotion & Commotion (Atco/Supraphon, 
2010) a Rob Wasserman: Trios (GRP, 1993).
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