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Originální model integrovaného zesilovače L-507uX jsem recenzoval v
roce 2013 a stále si myslím, že jde o jednu z výhodných investic v
audiu. Japonští výrobci – na rozdíl od jejich západních kolegů –
naštěstí stále nepodlehli módě řízeného zastarávání a řídí se heslem
proč se vrtat v něčem, co bezvadně funguje. Staví tak stroje, které
fungují teď a budou fungovat i za dvacet let. Proto ani nepřekvapí, že
ani v případě „Mark II“ nejde o radikální změnu. Luxman to sám
nazývá dílčím vylepšením.

Funkce a forma
Ergonomie

77%

Zvuk

77%

Zpracování

100%

Většinu konstrukčních detailů AB-čkových Luxmanů jsem už popsal v recenzi původního
modelu L-507uX, takže se zaměřím na rozdíly. U Mark II najdeme poslední generaci
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atenuátoru LECUA 1000 a rovněž „čtyřkovou“ verzi luxmanního obvodu negativní zpětné
vazby ODNF 4.0. Luxman vylepšil zdrojovou část, použil ve výstupní části předzesilovače
symetrický buffer z vlajkové lodi C-900u, a oku neviditelných změn doznala i konstrukce šasi.
Všechna tato dílčí vylepšení by se měla promítnout do lepšího odstupu signálu od šumu,
lepší linearity, více drajvu a umocněné prostorovosti. Je potřeba nezapomenout, že Luxman
L-507uX Mark II běhá v AB třídě, takže nejen překvapí, že docela topí, ale také tahá ze
zásuvky slušných 86 wattů, i když zrovna nehraje. Režim stand-by ho ale dokáže uspat.
Výměnou za nemalou energetickou náročnost poskytne sladce vybalancovaný zvuk.
Nízké frekvence
Váha

84

Výbušnost

80

Artikulace

79

John Campbell a waitsovská předělávka Down In The Hole ze sampleru The Dali CD, kterážto
verze (respektive mastering) se liší od regulérní CD edice Howlin´ Mercy – track, který žene
dopředu metronomově přesná basa, cohenovsky podmanivě hluboký vokál a plejáda
indiánských chřestítek, která Campbell kdoví odkud vyhrabal. Celek je přes Luxman L-507uX
Mark II na analogové straně zvukového spektra. Basa má nasycenou hutnost s objemem,
který nepoleví ani při vyšších hlasitostech. Ručičkové indikátory jsem zahnal při poslechu až
na začátek červeného pole a nevypadalo to, respektive nebylo slyšet, že by si s tím Luxman
nějak lámal hlavu. A to jsou Usher Mini X-Diamond běžně citlivé 8-ohmové monitory, s L507uX Mark II ovšem hrající jako slušné sloupy.
Bas by možná mohl být vnitřně rozlišenější a mít lepší atak, nicméně v kontextu dané
kategorie nemůžeme chtít všechno. Sluší se i poznamenat, že na rozdíl od dražších modelů
jsem u L-507uX II slyšel rozdíl mezi Line Straight (tj. bypassem tónových korekcí) a hraním se
korekcemi na nule. V Line Straight byl bas utaženější a vyšší středy malinko prezentnější,
zvuk tak působil kontrolovaněji a transparentněji. Když ale korekce zapnete a pohrajete si s
jejich nastavením, dopracujete se do atraktivněji znějícího soundu. Puristické řešení
evidentně nemusí být pro každého to nejideálnější a Luxman vám dává svobodu volby.
Čistota rozlišení
Detail

85

Vzduch

86

Transparentnost

86
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Slovenka Jana Andevska a Bright Avenues (Soza) je skrze Luxman L-507uX Mark II naprosto
pohodovou a odzbrojující záležitostí. Mimochodem velmi doporučuji toto hudebně
povedené album, surfující ve stejných vodách jako Vienna Teng nebo Agnes Obel. K
barevnosti Rose, která je postavena na akustických kytarách, nemám vlastně ani co dodat.
Nástroje i hlas vyplouvají a hned se zase zanořují v tonálně velmi věrných strukturách, nikde
nic nepřebývá ani nechybí. Kompresi ani přílišné ekvalizaci se deska nevyhnula, ale dobré je,
že vás to nechá Luxman slyšet, a při vytočeném volume je to pořád velmi dobře
poslouchatelné. Přechod od zasněné Rose do swingující Morning Lights navíc vyvolá i
příjemný fyziologický pocit, muzika má prostě skrze zesilovač atraktivně posazené těžiště.
Tonální věrnost
Témbr

85

Dynamika

82

Časování

85

Kdybych měl Luxman L-507uX Mark II měřit v absolutním měřítku, slyšel bych v jeho zvuku
lehkou elegantní medovost, v tomto nezapře svůj japonský původ. Dle mého soudu je to
lepší, než otravná sterilnost, kterou u levnějších integrovaných zesilovačů slýchávám. A
pokud chce člověk slyšet smyččce v Mozartově Kvartetu č.17, K.458 (Octavia Records) s lepší
ambiencí okolo a s více žíněným zvukem smyčců, nezbude než si připlatit za výborný L-590
AX Mark II.
Prostorovost
Trojrozměrnost

89

Šířka scény

89

Hloubka scény

89

V makroměřítku vás Luxman nijak neomezí, rozměr zvukové scény je takový, kam vás až
dokáže pustit poslechová místnost. V mikrorozměru, tedy v tom, co se děje uvnitř takto
vymezeného prostoru, umí Luxman L-507uX Mark II rozlišit hezky i to, co je výš a co níž, tedy
vertikální rozměr, pakliže na záznamu existuje. To vynikne u živých nahrávek orchestrů, kde
si najednou uvědomíte, o co přicházíte, když vám sestava servíruje všechno z jedné roviny.
Celkově se to dá shrnout takto: L-507uX Mark II se zdá příliš levným na to, jak je dobrý.
Trošku šokující je i to, že se cena proti původnímu modelu prakticky nezměnila, což není v

http://www.audiodrom.net/cs/integrovane-zesilovace/detail/10-integrovane-zesilovace/650-luxman-l-507ux-mark-ii

dnešní době obvyklý jev. Navíc dostáváte v základu i vybavení, které je u konkurence obvykle
příplatkové: precizně udělaná dálka s velmi svižně reagujícím ovládáním hlasitosti, výborný
MM/MC předzesilovač a možnost připojit jakákoli sluchátka.
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