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Highendový evergreen
I N T E G R O VA N Ý Z E S I L O VA Č L U X M A N L - 5 0 5 u

C E N A : 79 730 K č

Korporace Luxman vznikla v Ósace v červnu 1925, když v Japonsku těsně předběhla i rozhlasové
vysílání. To je tradice. I když se katalog značky vymyká běžné spotřební elektronice, její neznalost
v komoditě highendových zesilovačů neomlouvá. Malou splátkou dluhu snad může být profil
integrovaného modelu L-505u.

N

enápadnou literu za typovým číslem musíme brát vážně: hlásí, že jde o Ultimate
Edition, tedy nástupce modelu L-505f, který je dotažený s důrazem na technologickou vyspělost a především zvuk. To ovšem neznamená,
že by snad elegantní starosvětský design hrál
druhé housle. Čelní hliníkový panel je opravdu
masivní a ze stejného materiálu je také celá
skříň, velký regulátor hlasitosti i přepínač vstupů.
Starosvětský šarm podtrhují velké ručičkové
„měřáky“ (u bílé verze podsvícené modře, u zlaté
žlutě), které černá rámuje jak plátno v kině.
Ostatně souhra „světla a stínu“ je designově přímo cílem firemního snažení, stejně jako precizní
ruční montáž.

Sehraná týmovost
Pohled „pod kapotu“ odhalí antivibrační příhradovou konstrukci i zrcadlové uspořádání obou koncových stupňů, které jsou v podstatě párem mo-

Netopýří ucho:
Mezi atributy zvukového projevu patří smysl pro detail,
prostor a také až učebnicové oddělení jednotlivých
hudebních nástrojů. I když je L-505u Japonec, chová se
k nahrávkám s grácií španělského granda: má jiskru, je
temperamentní, dynamický, ale nikoli agresivní. Basy plně
kontroluje a odkrývá veškeré jemné nuance a dozvuky.
Rychlost a živost zesilovače vyvolává v posluchači hluboké
emoce. Volba muzikanta i aktivního posluchače hudby
bude tedy jednoduchá. Ano, Luxman.
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nobloků v jedné skříni. Uprostřed zesilovače trůní vádějí „šíny“ ze silného měděného plechu a desky
na čtyřech pružných silentblocích zakázkový síťo- s tištěnými spoji navzájem propojuje kvalitní kavý transformátor (440 VA) v klasickém provedení beláž z bezkyslíkaté mědi (Luxman AWG24). ZesiEI, doplněný měděným závitem nakrátko, který lovač používá negativní zpětnou vazbu, což je fisnižuje elektromagnetické vyzařování na mini- remní libůstka už od konce padesátých let.
mum. Ptáte se proč Luxman u většiny svých zesi- Obecně lze říci, že mezi pozitiva jejího sofistikovalovačů nepoužívá v highendu dnes tolik rozšířený nějšího (patentovaného) zapojení ODNF (Only Distoroidní transformátor? Konstrukce magnetické- tortion Negative Feedback u L-505u ve verzi 2.2)
ho obvodu EI je totiž méně náchylná na pronikání patří velká šířka pásma, vysoká rychlost přeběhu
vysokofrekvenčního rušení ze
sítě (podmínkou jsou samozřejmě také kvalitní trafoplechy). Pro
usměrnění napájecího napětí
zdroj používá Schottkyho diody,
které jsou oproti běžným hrotovým typům rychlejší (vykazují
kratší tzv. zotavovací dobu – mohou být z vodivého do nevodivého
stavu přepnuty dříve než za 1 ns),
takže nežádoucí interference
jsou minimální. Kaskádu filtračních kondenzátorů tvoří čtyři
masivní „válce“, které si firma
Luxman – stejně jako ostatní
součástky – nechává vyrábět
na zakázku. Zesilovač je osazen
diskrétními součástkami, koncový stupeň dvěma páry výkonových bipolárních tranzistorů.
Všechno je promyšlené do detailu, takže napájecí napětí na desBez horní stěny skříně je dobře vidět symetrické uspořádání
kách s koncovými zesilovači rozkoncových stupňů i masivní transformátor v provedení EI.
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a nízké zkreslení, protože jsou tak linearizovány
charakteristiky aktivních součástek.

Dokonalý i navenek
Dokonalé retro na zlatou hifistickou éru na čelním
panelu nevytvářejí jen dva analogové „měřáky“.
Vpravo pod velkým regulátorem hlasitosti mají
své místo tři přepínače, kterými lze aktivovat rozpojení předzesilovače a koncového stupně (Separate), podzvukový filtr (Subsonic) a přemostit
obvyklé tónové korekce (Line Straight). Následují ovládací prvky Balance, Treble a Bass, přepínače Mode Selector (mono, stereo, pravý a levý
kanál), Speakers (protože připojit můžete dva
páry reprosoustav) a Record Selector (nezávislý
volič vstupů pro nahrávání na magnetofon). Exkurzi končíme vlevo u velkého ovladače pro elektronické přepínání osmi vstupů, u kterého si
konstruktéři vypůjčili technologie z výročního
top modelu řídicího zesilovače C-1000f, odkud
pochází i regulace hlasitosti LECUA (Luxman
Electric Controlled Ultimate Attenuator). Velmi
prakticky hned vedle pozice Phono narazíte
na přepínač MC, kterým volíte typ magnetodynamické přenosky u korekčního předzesilovače –
předvolená je rozšířenější MM. Výčet uzavírá
zlacený sluchátkový výstup pro velkého jacka
(6,3 mm) a vypínač (Standby/On); druhý „kolébkový“, který zesilovač galvanicky oddělí od napájecí sítě, nahmátnete zespodu skříně. Vzadu
narazíte vedle zásuvky pro síťovou flexošňůru
na čtyři páry šroubovacích terminálů, zlacené
pole vstupů a výstupů s konektory cinch (páry,
označené Pre out a Main in, umožňují rozpojení
předzesilovače a koncového stupně), přičemž
nabídku vstupů rozšiřuje i jeden symetrický, osazený konektory XLR. Čtyři masivní přístrojové
patky jsou oboustranně odpružené.
Pavel Víšek

Na čem se testovalo:
Test proběhl v Bratislavě v poslechovém studiu Nisel.
Zesilovači Luxman L-505u sekundovaly CD přehrávač
Accuphase DP-500 a reproduktorové soustavy Usher
CP-8571 II ze série Dancer. Kabeláž byla značky
AudioQuest: reproduktorová Mammoth, signálová Cheeta.
Jako testovací posloužily CD Beethoven: Piano Concertos
Nos. 1 & 2 (Vivarte/Sony BMG, 1997), Kodo: Ibuki
(Columbia/Sony BMG, 1997) a Victor Wooten: Palmystery
(Heads Up/Classic, 2008).
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Separate, kterým můžete snadno a rychle
C
rozpojit předzesilovač a koncový stupeň, protože
Úplně vpravo najdete netypický přepínač

jeho zapojení elegantně nahrazuje častější
„kramličky“ mezi konektory Pre out a Main in.

LUXMAN L-505u
výstupní výkon

2 x 100 W (8 ohmů),
2x 140 W (4 ohmy)
kmitočtový rozsah
20 Hz – 100 kHz (-3 dB)
celkové harm. zkreslení 0,005 % (8 ohmů, 1 kHz)
odstup signál/šum
phono MM >91 dB, line >105 dB
(podle IHF-A)
vstupy
phono (MM/MC), 2x tape,
4x linkové, symetrický (XLR)
výstupy
tape, pre out
příkon
210 W
rozměry (š x v x h)
467 x 179 x 437 mm
hmotnost
21 kg
web
www.luxman.co.jp

Proč si ho koupit?
Skvělý zesilovač japonského výrobce s dlouhou tradicí
strhává posluchačovu pozornost charakteristickým
zvukem, který ze značky vybudoval kult. Dotažený
konzervativní design nestárne, je retro jednou provždy,
což je pro L-505u nesporná výhoda. Sotva se vám totiž
oposlouchá, jeho ideály jsou nadčasové.

vynikající

