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CD prehrávač

alebo skôr elegantný „nadupaný“
prevodník s mechanikou

Áno, je to asi pravda, cédečka
pomaličky opúšťajú hlavnú
scénu veľkého hifistického
divadla. Vracajú sa platne
a kvalitnou muzikou nás
zásobujú streamovacie
služby. No však čo s našimi
zbierkami dlho škrečkovaných
CD médií?Riešením by bola
kvalitná CD mechanika s dobrým
prevodníkom, do ktorého viem
zapojiť aj iné zdroje signálu.
A tak, hor sa do testovania.

R Do redakcie nám prišla veľká krabica –
škatuľka, ale nebola v nej Bambuľka, ale ešte
jedna krabica. A v nej už bol aj samostatný
prístroj. CD prehrávač D-03X! Samozrejme, aj
diaľkové ovládanie, sieťový kábel a návod.
Keď som ho postavil na rack, jeho dizajn ma
chytil za srdce. Čistý minimalistický tvar
s jasným matným odtieňom hliníka. Okrúhle tlačidlá spínačov pritom žiarili svojím
strieborným leskom. Žiadne zbytočné prvky
navyše, len presne to, čo potrebujeme. Na ľavej strane je šuflík mechaniky a na pravej žlto
svietiaci displej. Ten má zaujímavú funkciu
zoom a tak údaje o prehrávanej skladbe sa
dajú zväčšiť, aby sme ich dobre videli aj z väčšej vzdialenosti. Medzi nimi je okrúhly spínač
na otváranie šuflíka. Dole vľavo v malej
priehlbine je sieťový spínač. Pod displejom sú

klasické prvky ovládania, ktoré ku všetkým
CD prehrávačom patria. V strede sú ešte dve
malé tlačidlá, jedným sa zapína digitálny
vstup a druhým sa obracia fáza, čo môže byť
dobré napríklad v priestoroch s nie veľmi
dobrou akustikou.
adná strana prístroja ponúka osvedčenú
klasiku. Dva pozlátené cinch analógové výstupy a pod nimi symetrické XLR
výstupy. Tie sú od firmy Neutrik. Ak je váš
ďalší reťazec plne symetrický, odporúčam
zapojiť práve túto alternatívu. Vstupy do
prevodníka sú možné koaxiálom, optikou
a cez USB. Digitálny výstup z mechaniky je
optikou a koaxiálom. A potom už len konektor na sieťový kábel. Jednoducho iba to, čo
potrebujete.
Po odkrytovaní prístroja vidieť jednotlivé
sekcie, ktoré sú od seba oddelené, aby sa
minimalizovalo ich vzájomné elektromagnetické ovplyvňovanie. Srdcom CD prehrávača
je vždy mechanika. V našom prípade je síce
hlavná konštrukcia plastová, ale je umiestnená na 8 mm hrubej hliníkovej doske a prekrytá priskrutkovaným oceľovým plechom. To
vplýva na utlmenie vibrácií a dobré odtienenie. Za mechanikou je masívny predimenzovaný transformátor a usmerňovače. Stabili-
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zácia napätia je v strednej časti, čo naznačujú
elektrolytické kondenzátory osadené na tejto
doske. Pre každú sekciu prístroja sú osobitne
oddelené stabilizačné obvody.
Pod touto doskou sa ukrývajú digitálne
prevodníky. Aby sa dosiahla pozoruhodná
presnosť, pri spracovaní digitálnych signálov vybrali dvojicu 32-bitových digitálnoanalógových prevodníkov Texas Instruments
PCM1795. Oddelené spracovanie ľavého
a pravého kanálu pomáha odhaliť najjemnejšiu mikrodynamiku. Kodek MQA (Master
Quality Authenticated) nepodporuje D-03X
iba z CD, ale aj so súborov, teda cez USB
vstup.

Diaľkové ovládanie je hliníkové a harmonicky
zapadá do dizajnu prístroja.
Na prehrávanie hudby z počítača bola
vyvinutá aplikácia LUXMAN Audio Player.
Softvér je k dispozícii pre systémy Windows®
a MacOS®. Okrem prehrávania poskytuje aj
výstup cez USB, a to v súboroch FLAC, ALAC,
WAV, AIFF, MP3 a DSF/DSDIFF. Aplikácia
sa dá stiahnuť z oficiálnej webovej stránky
luxman.com.

Zvuk
Zvuková charakter Luxmana mi už akosi
prirástol k uchu. Po niekoľkých dňoch zahrievania a rozohrávania súčiastok som si sadol
do kresla a šupol tam výberovku od Crystal
Cable Arabesque.
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Prvá je hneď Liadovová skladba Baba Yaga.
A musím sa asi priznať, že hneď v úvode ma
začarovala. Veľká scéna, ktorá sa predo mnou
rozprestrela v miestnosti, ma uchvátila. Nemyslím tým, že boli umelo zväčšené či nafúknuté nástroje, ale dokázal som veľmi dobre
vnímať široké rozostúpenie orchestra. Takisto
hĺbka sa tiahla až do neskutočných diaľav. Na
vzdušnosť Luxmana som si už akosi zvykol,
ale tu v spojitosti s veľmi jasnými detailmi
doslova vynikla. Presné a kontúrne umiestnenie nástrojov a interpretov v priestore, až
sa dá vnímať vzduch, ktorý prúdi pomedzi
nich, a vidno až na ďaleký obzor. Áno viem, je
to trochu metaforický opis, ale odporúčam si
ho vypočuť na adekvátnej zostave a, samozrejme, privrieť pri tom oči.

Skladba Pie Jesu z albumu Requiem od
Ruttera je to, čo vždy očakávam s napätím,
keďže túto skladbu veľmi dobre poznám
a vydavateľstvo Reference Recordings urobilo
kus dobrej práce, lebo nahrávka vystihuje
presne to najlepšie zo symbiózy veľkého
speváckeho zboru s organom. Keď nastúpila
sólová speváčka, sústredil som sa na veľmi
dobre podané detaily hlasu. Nechýbala mu
prirodzenosť. Potom sa pridali aj ostatní, kde
aparatúra ukázala mohutnosť tohto telesa.
Keď sa potom pridal organ, išlo skutočne
o zážitok. Jemné aj dynamické vibrácie
hlbokých registrov organu sa mi dostávali do
jednotlivých buniek.
Potom som si pustil niekoľko skladieb s klavírom. Vnímal som jeho telo, či je dostatočne
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Podporované disky:
CD (CD-R, CD-RW, MQA-CD)
Podporované vzorkovacie frekvencie: USB vstup
(PCM): 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz,
192 kHz, 352,8 kHz, 384 kHz (16, 24, 32 bitov)
USB vstup (DSD): 2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz (1-bit)
Koaxiálny/optický vstup:
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz,
Analógový výstup: 192 kHz (16, 20, 24-bit)
Frekvenčný rozsah: CD: 5 Hz až 20 kHz (+0, -1,0 dB)
Koaxiál/optický: 5 Hz až 47 kHz (+0, -3,0 dB)
USB: 5 Hz až 47 kHz (+0, -3,0 dB)
D/A prevodník:
Texas Instruments PCM1795 (monofónny režim) x 2
Napájanie: 230 V (50 Hz)
Príkon: 18 W
Rozmery (Š x V x H): 440 x 133 x 410 mm
Čistá hmotnosť: 13,2 kg
Príslušenstvo:

objemné, tak ako skutočný klavír má hrať. Príjemne ma
prekvapila jeho dravosť, ktorou sa snažil dostať do popredia. Na tento atribút som si spomenul aj pri ďalších
skladbách a žánroch. Je to presne to, čo im dávalo šťavu
a poriadny drajv. Basy boli hlboké a objemné, nemali
však tendenciu zadunievať. Boli dostatočne rýchle
a informatívne, ale bez náznaku ostrosti. Ďalší môj trip
rôznymi žánrami iba potvrdil, že väčšina prístrojov,
ktorá zahrá dobre symfoniku, zahrá aj iné smery s dokonalým prehľadom.

Diaľkové ovládanie (RD-28), napájací kábel
Cena: 4 090 €
www.nisel.sk
www.luxman.cz
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Záver
Veľmi pekne a minimalisticky zvládnutý prístroj
s výborným zvukom. Nie, nejde o CD prehrávač, ale
o poriadny audiofilský prevodník, ktorý má v sebe na
dôvažok aj CD mechaniku. Výborný zvuk oboch častí
tohto prístroja očaruje svojou čistotou a ľahkosťou
podania. Symetrické výstupy v spojení s plne symetricky zapojenou aparatúrou stavajú tento komponent zasa
o kategóriu vyššie a to je dobrá správa. !

presnosť
priestorovosť
detailnosť
dynamika
cena
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tento prístroj nemá chybu
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