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Dříve běžné věci se stávají výjimečnými. A tak když se na trhu objeví
nový CD přehrávač, vyvolá to na rozdíl od časů minulých rozruch,
tentokrát o to větší, že jde o výrobek Luxmanu a k tomu ještě s více
než přátelskou cenovkou.

Funkce a forma
Ergonomie

88%

Zvuk

76%

Zpracování

100%

Zbrusu nový D-03X staví na několika dekádách zkušeností se stavbou digitálních playerů,
které postupně vynesly Luxman na špičku. S bouřlivým rozvojem streamingu vzrostla nutnost
držet krok a zajistit, aby přístroje zůstaly kompatibilní se stále dalšími a dalšími službami a
formáty, v tomto případě zejména MQA, které D-03X podporuje jak na CD, tak do 24-bit přes
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USB, optiku a koaxiální vstup, a DSD 11,2 MHz, které je k dispozici výlučně přes USB. Kromě
toho Luxman zvládá PCM 32/384 kHz (USB) a 24/192 KHz (S/PDIF a Toslink). V době
ESS/BB/AKM DAC čipů D-03X sáhnul po PCM1795 od Texas Instruments, pro každý kanál po
jednom. V USB režimu navíc používá Bulk Pet transfer (technologie firmy Interface Co.Ltd),
optimalizující tok datových paketů a upravující využití CPU, což se podle konstruktérů
Luxman projevuje významně lepší kvalitou a stabilitou výstupního signálu. Ten je k dispozici
na RCA a XLR konektorech. Přestože je stroj deklarovaný jako „Compact Disc Player“, je zde
transportní mechanika spíše jakýmsi bonusem k povedené digitální části, a přestože je na
rozdíl od předchůdců tentokrát plastová (zato namontovaná na 8 mm silné základně a
zakrytovaná silným plechem), funguje spolehlivě a tiše, tak jak jsme u Luxmanu zvyklí.
Přehrávač je řešen jako symetrický, lepší integraci do libovolného systému pomůže i
přepínač hot pinu na XLR.
Provedení skříně jako obvykle nemá chybu, stejně jako provedení dálkového ovládání (pod
které můžete sdružit i více přístrojů Luxman, vlastníte-li je). Potěšilo mě, že přehrávač
reaguje svižněji než předchozí modely, a taky jedna malá vychytávka, kdy si můžete relativně
drobné žluté údaje na displeji zvětšit pomocí funkce Zoom. V zásadě tak jediné, co mohou
někteří postrádat, je absence čtecí optiky pro fyzické SACD disky. Tam si budete muset
počkat na nový Luxman D-10X, který dorazí už na konci léta, ale nebude pochopitelně jen „za
sto“.
Nízké frekvence
Váha

88

Výbušnost

84

Artikulace

86

Je-li novinkovému D-03X cizí, je to roztahanost na base. Oproti obdobně naceněné
konkurenci tu není o čem – dobře nahraný kontrabas má všechno to, co skutečný nástroj:
plné tělo, přirozeně nastavenou rovnováhu mezi atakem strun a rezonancemi korpusu, vše je
přehledné, rychlé a přítomné, s objemem, který bych spíš čekal od gramofonu, než od
digitálního přehrávače. The Kite (Hattler, SVS/Stereoplay sampler), která je výletem do
nízkopumpujících frekvencí, umí přes Luxman D-03X vytvořit onen vzrušivý fyziologický pocit,
kdy tepající rytmus vnímáte i jinak, než jen ušima. Možná proto mě Luxman neustále lákal
k přehrávání materiálu, který dobrou kontrolu spodku vyžaduje, a nechával mě jen nevěřícně
kroutit hlavou nad tím, kde se to v této cenové kategorii bere.
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Čistota rozlišení
Detail

86

Vzduch

83

Transparentnost

84

Oproti předchůdcům, zejména D-05, který mám dost dobře naposlouchaný, mi připadalo, že
jednou z hlavních předností novinky je posun od digitálu, jakkoli dobrého, k nedigitálnímu a
uvolněnějšímu projevu. Projevovalo se to různě, hlavně tím, že nebyl důvod skákat ze
skladby na skladbu, protože hudba plynula velmi příjemně a jen tak nějak mimochodem –
přehrávač nijak netlačil na pilu a nevyžadoval mou aktivní účast na poslechu. Dalo by se to
napsat přímočařeji i tak, že tam nebylo nic, co by člověka štvalo.
Tonální věrnost
Témbr

82

Dynamika

85

Časování

81

Tonálně je Luxman D-03X posazený spíše níž a hřejivěji, k čemuž přispívaly i použité Luxman
kabely z nejvyšší řady 15000. Skvělé Decca nahrávky, jako třeba Danse Macabre pod
taktovkou Charles Dutoita, tak navodily pocit poslechu z polstrovaného křesla v opulentní
akustice koncertního sálu. Do určité míry se právě prostřednictvím propojovacího kabelu
nechá se zvukem D-03X manipulovat. Například výměna za symetrický Krautwire MAX zvuk
sice ještě více dynamicky otevřela a na ucho posunula o něco výš k větší jiskrnosti, přehrávač
ale ztratil kousek své teplé barevnosti a analogovosti. Dobrá zpráva je, že se dá s výsledným
´laděním´ dále hrát a dostat se tak na preferovaný zvuk. Další dobrá zpráva je, že metal byl
přes D-03X taková pumelice, že roloval směrem od reprosoustav i koberec. Ne všichni
posloucháme jen Miles Davise, že.
Prostorovost
Trojrozměrnost

86

Šířka scény

86

Hloubka scény

86

Gloucestershire Wassail Loreeny McKennitt se skrze D-03X rozprostřel v celé své kompaktní
šířce. Záměrně píši kompaktní, nebavíme se tu o stohlavém sboru, ale hloučku několika
vokalistů okolo mikrofonu, a přesně takto to poslal do místnosti i Luxman. Zcela jistě na tom
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měly zásluhu i připojené komponenty, jako celek to fungovalo výborně. Když jsem se pak
vrátil k Dutoitovi, prostor nahrávky expandoval zpátky na velký sál. A tak to má být.
Luxman D-03X je relativně levný přehrávač/DAC, a tak nenabídne uživateli věcičky jako
přepínatelné digitální filtry, variabilní výstup, nebo možnost uživatelského upsamplingu.
V rámci zvoleného rozpočtu se jej ale Luxman snažil vyladit na maximum a s tím nezbývá než
souhlasit.
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