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Aj v segmente integrovaných zosilňovačov sa nájdu aristokrati.
Najnovší „integráč“ rešpektovanej japonskej značky prichádza dobre
vyzbrojený, technologicky na výške, dizajnovo pôsobivý a zvukovo
nezameniteľný. Silná pečať retronostalgie vo vizuálnom stvárnení,
pod ktorou drieme presvedčivý výkon a unikátne zvukové podanie, je
jednou z jeho silných stránok, hoci pohľad zozadu prekvapí absenciou
trendových digitálnych vstupov.
HIS STORY
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R Luxman patrí medzi najstaršie zo zavedených značiek z Japonska. Od samého
založenia spoločnosti sa tu preferovala
samostatnosť a sebestačnosť vo výskume,
vývoji a výrobe komponentov. Luxman sa zrodil v roku 1925 v Osake, samotná výroba dnes
sídli v Yokohame. Po počiatočnom rámovaní
obrazov sa vtedajšia Lux Corporation flexibilne preorientovala na segment rádioprijímačov hneď po tom, čo sa Japonskom začal
šíriť signál a s ním i vysielanie. Skokom sa
prenesme do sedemdesiatych rokov, keď si
zosilňovače tejto značky vydobyli zaslúžené
renomé. Peripetiou bola v 80. rokoch fúzia so
značkou Alpine, známym výrobcom autorádií
a iných mobilných hi-fi zariadení. Rozpaky,
ktoré to vyvolalo, prispeli k neskoršiemu
návratu k vlastnému „labelu“ – dočasne však
iba na území domáceho Japonska. V roku
2009 sa stal Luxman súčasťou konzorcia IAG

(spolu so značkami Quad a Wharfedale). Od
tohto kroku si sľuboval predovšetkým širšie
možnosti distribúcie na severoamerickom
kontinente a v Európe.

Luxman L-509X
REVIVAL
Luxman sa nesie na vlne obnoveného záujmu
o vinyl a analógový zvuk vôbec. Jeho „brand
new“ integrovaný „usiliteľ“ L-509X s cenovkou kdesi tesne pod magickou cifrou 10 000 €
vstupuje na kolbište nielen proti cudzej
konkurencii ťažkého kalibru, ale ako terč neľútostného porovnávania aj medzi vlastných
pobratimov z rodného domu s overenou históriou a vybudovaným „goodwillom“. In medias res: aktuálny model, ktorý testujeme, sa
napriek svojej pomerne luxusnej cene zaradil
medzi najpredávanejšie produkty značky, keď
v predajoch už predstihol aj dosiaľ najpredávanejší a lacnejší základný model integrovaného zosilňovača L-505uX Mark II. V histórii
značky tak najdrahší model prvýkrát poráža
v predajoch najlacnejší.

STROJOVŇA
Unikátne technológie ODNF či LECUA sú aj
v jadre nového vlajkového „integráča“ Luxman. Zaguľatené signálové cesty sa starajú
o delikátny prednes s akcentom na muzikálnosť a transparentnosť. Omnoho hrubšia
izolačná medená fólia, než akou disponuje
ktorýkoľvek konkurent na trhu, vás utvrdí
v dojme, že sa tu nič nenechalo na náhodu.
Inšpirovaní úspechom delených „usiliteľov“
napratali „luxmani“ gros týchto technológií
do jednej skrinky. Preto vnútorná architektúra a topológia do značnej miery kopíruje
delené dvojča C-900u/M-900u. Už spome� ig h & s t y l �
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nutá technológia negatívnej spätnej väzby
ODNF vers. 4.0 je teda na palube, rovnako tak
kvarteto výstupných bipolárnych tranzistorov (Parallel Push-Pull). Sekcia „preampu“
LECUA 1000 pracuje s atenuátorom s delikátnym 88-krokovým odstupňovaním. To dáva
priebehu riadenia hlasitosti analógovú hladkosť. Čiastočne ručne vyrábané transformátory sú ďalšou delikatesou z domu Luxman.
Plne analógový integrovaný zosilňovač bez
akejkoľvek digitálnej konektivity (!) teda nie
je osadený žiadnymi digitálnymi modulmi
nielen preto, že do ceny by sa kvalitný D/A
prevodník už jednoducho nezmestil, ale hlavne kvôli čistote nekompromisnej koncepcie

obvodov mašiny ako celku. Masívny skelet
šasi a skrinky je vypracovaný z precízne a esteticky pôsobivo CNC-frézovaného hliníka,
ergonómia čelného panela s masívnou sklenenou platňou zachováva vernosť firemnému
dizajnovému jazyku. Puntičkársky opracované „gombíky“ kladú pri otáčaní príjemný
odpor – asi ako dáma, ktorá má v ďalšom
pláne vám predsa len podľahnúť. Centrálne
situované VU – budíky sú ľadovo chladne
podsvietené a balet ručičiek pôsobí hypnotizujúco. L-509X pracuje v triede AB s výkonom
2 x 120 W do ôsmich Ohmov na kanál, pri štyroch Ohmoch jeho výkon poskočí na 2x220W.
Konektivita puritánsky zbavená digitálnych

výstupov poskytuje napriek tomu pomerne
bohatú výbavu – 4 linkové vstupy, 2 symetrické, gramofónový vstup disponuje vlastným
predzosilňovačom, rovnako tak i ten slúchadlový. Koncový stupeň možno „splitnúť“ od
sekcie „preampu“. Staromilci ocenia možnosť
pripojenia rekordéra – napr. pekného kotúčového „magiča“ ako z obývačky Marcelusa
z Pulp Fiction. Na robustnom hliníkovom
DO nájdete aj dvojicu atypicky pracujúcich
funkcií: LOUDNESS pre tiché nočné posluchy
nefunguje iba v jednom fixnom móde, ale
plynulo v závislosti od zvolenej hlasitosti modifikuje ekvalizačnú krivku podľa Fletcherovej-Munsonovej fyziológie sluchu. Indikácia
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ho zhýralca je síce podozrivo lacná (čo je to,
prosím vás, nejakých 10 litrov?), pre bežného
smrteľníka zrejme nedosiahnuteľná – a predsa sa predáva ako teplé rožky a láme srdcia
„zvukoľubiteľov“ po celom svete. Ja by som si
na „Luxyho“ z 509. Avenue možno aj prisporil,
ale nie som na to náhodou príliš lakomý? Ešte
sa uvidí.
REŤAZEC
Testoval som na búdach Dynaudio (štúdio)
a AudioPro (obývačka) a prehrávači Primare
DVD26 cez signálne káble Aural Symphonic a reprokáble AudioQuest Rocket Series
88. Luxmana som kŕmil šťavou cez kábel
Furutech. Práčku som vynechal a nechal ju
napospas ponožkám a uterákom. !

Luxman L-509X
správnej polarizácie napájania sa rafinovane
prihlási jemnými vibráciami na povrchu
horného krytu. Chytré a zaváňajúce psychokinézou. Madam Blavatská by sa tešila.

PREDNES
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Adept na titul najlepšieho „integráča“ v triede
AB na trhu sa u mňa nejaký čas zahoroval
a rozohrával a ja som okolo neho chodil ako
tiger okolo antilopy, tváriac sa, že nemám
žiadne konzumentské úmysly. Svitol však
deň, keď som sa naň vrhol s apetítom audiofilského dravca lačného hudby a prvé hody
sa pretiahli na tri hodiny. Začal som zľahka
komorným barokom (Buxtehudeho Membra
Jesu Nostri od labelu Channel Classics).
Potom som v rámci žánru pokračoval Matúšovými pašiami J. S. Bacha od Farao Classics.
Viete, že Bach bol taký zvedavý na hudbu
svojho nestora Buxtehudeho, že si ho šiel
pešo vyše 100 kilometrov ďaleko vypočuť? Ale
späť: v prvom rade musím zdôrazniť, že soprány, alty, tenory a basy speváčok a spevákov
zneli cez Luxmana veľmi naturálne a povedané výtvarnou terminológiou mali majstrovsky vystihnutú „telovku“. Barokový orchester
(Netherlands Bach Society) v prípade prvom
a v druhom Orchestre de la gestion musicale
so zborom The Choral Society Neubeuern vyzneli fantasticky štruktúrovane a prekreslene
do posledného detailu. Sonórna drevitosť sa
prejavovala s ľahkou vzdušnosťou a dobre
načrtnutým priestorom. Potom som postupne pritvrdzoval a cez Chrisa Jonesa (Roadhouses & Automobiles), Ranauda Garcíu-Fonsa
(Méditerranées) a Briana Bromberga (Jaco,
Full Circle) som sa prepracoval až k bigbítovým klasikám artrocku (Pink Floyd/Dark
Side of the Moon, Wish You Were Here), ako aj
k môjmu milovanému britskému združeniu
Yes s ich „majsterštukom“ Close To The Edge.

Vyskúšal som aj nejaký popík (ostatná Madonna Madame X, ktorá síce pôsobí hudobne
pomerne slaboducho, ale zvuk má „premakaný“) a napokon súčasný rock od dynosaurov
Deep Purple z ich singlu Throw My Bones
z aktuálneho albumu Whoosh! Ten bude ich
dvadsiatym prvým v poradí, keď ten debutový
Shades of Deep Purple pustili do sveta v septembri 1968. Toľko prehľad vypočutej muziky,
medzi ktorou som si popočúval aj svoje
pripravované autorské albumy Hapkárna
(šansonový album s Petrom Jandom, Jurajom
Kukurom, Vladimírom Mertom, Petrom Lipom a ďalšími) a Overtime – čo je moja ďalšia
– v poradí už siedma gitarovka. Teraz k zvuku
nového Luxmana všeobecne: Jeho prednes
je predovšetkým sebavedomý – ale bez zbytočného „hochštaplerstva“, muzikálny – ale
bez nepatričného exhibicionizmu, frekvenčne vyrovnaný a v najlepšom zmysle slova
bohatý – ale bez manier zbohatlíkov, presný
a pevný – ale nie otravne popisný a analyticky
suchopárny, rýchly a kontúrny – v žiadnom
prípade však nie unáhlený ako smutne známy
fenomén ejaculatio praecox, v každom ohľade
ušľachtilý a dobre vybrúsený ako diamant.
Kontrola zvuku v spodnom pásme je príkladná. Transparentnosť „jakbysmet“ a tranzienty
len tak perlia alikvótami. Ani posluchové
maratóny s L-509X nepôsobia unavujúco, stále vás prekvapuje samozrejmou virtuozitou
podania a baví až do úmoru. Skôr ohluchnete,
než by sa vám zunoval.

Menovitý výkon: 2 x 120 W (8 Ω) 2 x 220 W (4 Ω)
Vstupná citlivosť/vstupná impedancia: PHONO
(MM): 2,5 mV/47 kΩ
PHONO (MC): 0,3 mV/100 Ω
Linka: 180 mV/47 kΩ
BAL.LINE: 180 mV/55 kΩ
Hlavný vstup: 1,1 V/7 kΩ
Frekvenčná charakteristika PHONO:
20 Hz až 20 kHz (± 0,5 dB)
LINE: 20 Hz až 100 kHz (do -3 dB)
Celkové harmonické skreslenie:
0,007 % alebo menej (8 Ω, 1 kHz)
0,06 % alebo menej (8 Ω, 20 Hz až 20 kHz)
Pomer S/N (IHF-A) PHONO (MM): 91 dB alebo viac
PHONO (MC): 75 dB alebo viac
LINE: 105 dB alebo viac
Nastavenie hlasitosti: Nový LECUA1000
Amplifikačný obvod: ODNF 4.0
Konfigurácia výstupu:
Bipolárny 4-paralelný push-pull
Tlmiaci faktor: 370
Napájanie: 230 V ~ (50 Hz)
Príkon: 380 W, 150 W (bez signálu),
0,5 W (v pohotovostnom režime)
Vonkajšie rozmery (v x š x d): 193 x 440 x 463 mm
Čistá hmotnosť: 29,3 kg (hlavná jednotka)
Príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie (RA-17A), napájací kábel
Reproduktorový terminál

RESUMÉ
Fantastická dizajnová klasika s futuristickým
nádychom, nekompromisným spracovaním, natrieskaná špičkovými technológiami
a predovšetkým tak fenomenálne hrajúca – to
je nová vlajková loď medzi integrovanými zosilňovačmi z domu Luxman. Pre audiofilské� ig h & s t y l �

Podporovaný rozmer koncovky Y-oka - šírka časti
a: 16 mm alebo menej, šírka časti b: 7 mm alebo
viac v závislosti od tvaru
www.nisel.sk
www.luxman.cz

