HIGH FIDELIT Y

Vstup na vrchol
S AC D/C D P Ř E H R Á VA Č L U X M A N D-05U

136 760 Kč

Devadesátiny loni oslavila tradiční japonská značka Luxman novou generací komponentů, v níž nezůstaly
stranou ani dvoukanálové SACD přehrávače. Nejdostupnější model D-05u v katalogu odpovídá „vstupní
úrovni“, o které se však mnoha jiným značkám ani nesní.

N

a pohled si v nejmenším nezadá se
svým předchůdcem D-05 (S&V 2/11),
kterého na trhu vystřídal po pěti letech.
Proti vlajkové lodi D-08u vychází cenově skoro
na třetinu, přitom trojice modelů z řady Ultimate Edition má společné nejenom dálkové
ovladače RD-21 ve štíhlém hliníkovém těle
a nadčasový minimalistický design jediného
provedení s bílým (přesněji stříbřitým) vypalovaným lakem na povrchu. Z rovné plochy vystupuje pouze vybrání pro tlačítkový vypínač
a vyfrézované reliéfní logo.

ložení hmoty v příhradovém antivibračním
šasi na čtyřech odpružených patkách, jež
uvnitř dělí kovové přepážky na tři vzájemně odstíněné sekce. Vpravo od mechaniky,
načítající vedle CD výhradně dvoukanálové
SACD („downmix“ multikanálových disků do
sterea D-05u nepoužívá), najdeme opět žlutý fluorescenční displej s bodovou matricí,
který v základním režimu zobrazuje do dvou
řádků. Po stisku tlačítka Zoom na zmiňova-

né dálce je vystřídá jediný s dobře čitelnými alfanumerickými znaky o výšce 10 mm
(jas displeje lze regulovat ve třech stupních,
případně celý zobrazovač vypnout). Kromě
běžných funkčních tlačítek je třeba zmínit
ještě dvojici, která má proti modelu D-05
jiné kompetence – Phase Invert a Digital In:
první v případě potřeby invertuje fázi signálu a druhé aktivuje jinak nečinné digitální
vstupy.

Flexibilní displej
Robustní šasi z ocelového plechu je osazeno čelním panelem z hliníkového masívu. Z téhož kovu jsou také ovládací prvky
a podavač zapouzdřené firemní mechaniky LxDTM (Luxman Original Disc Transport
Mechanism) s mimořádně tichým pohonem
a vnitřním stabilizačním blokem. Její asymetrická poloha už tradičně lépe odpovídá roz-
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Na čem se testovalo
Poslechový test proběhl v poslechové místnosti
společnosti Horizon Trading Prague v Praze ve
Vysočanech, kde přehrávač doplnily integrovaný
zesilovač Luxman L-590AX Mark II (S&V 12/15)
a podlahové soustavy Usher Dancer CP-8571.
Signálové a reproduktorové kabely byly Telos Black
Reference, síťové značky Supra. Jako testovací jsem
zvolil SACD Chick Corea: Rendezvous In New York
(Stretch Records, 2003), Montserrat Figueras: Lux
Feminae (Alia Vox/Classic, 2006), Mahavishnu
Orchestra: Birds Of Fire (Audio Fidelity-Columbia, reed.
2015) a CD-SHM Chick Corea & Gary Burton: Crystal
Silence (ECM-Universal Music Japan, reed. 2008).

Netopýří ucho
D-05u sdílí zvukový ideál s firemními zesilovači. Muzikálním projevem postihuje všechny detaily do nejjemnějších
nuancí, ale nijak se nepředvádí a zvuk zůstává komplexní. Chladná analytičnost zde na celé čáře ustupuje vyznění hudby. Transparentní otevřené výšky přecházejí ve filigránsky vykreslené pásmo středních kmitočtů, které má
oporu v pevných jistých basech. Kvitovat je třeba i výjimečné zobrazení prostoru nahrávek a jejich (mikro)dynamiku. Při přepínání vrstev u hybridních SACD je zřejmé, že
Luxman nezatracuje ani nahrávky z cédéček. Žádnému
hudebnímu žánru nestranní, ve vyladěné audio sestavě je
limitující jen vlastní kvalita nahrávek.
-pv-

Znovuzrozený D/A převodník
Radikální proměnou prošlo osazení D/A převodníku, který pracuje se vzorkovací frekvencí
192 kHz a rozlišením 32 bitů, kde jediný obvod
Burr-Brown PCM1792A u D-05 vystřídaly dva
mladší firemní obvody PCM1795, každý pro jeden kanál. Řídicí „hodiny“ jsou nově osazené
(stejně jako u vyšších modelů D-06u a D-08u)
krystalem řízeným oscilátorem z katalogu japonské značky NDK. Špičkový duální nízkošumový operační zesilovač NJM5532 zůstal zachovaný, inovaci naopak přináší asynchronní
port USB, který vedle signálů PCM do 192 kHz
a rozlišení 32 bitů podporuje i streamy DSD až
do 5,64 MHz. Další digitální přípojky si poradí
se signály PCM do 192 kHz a 24 bitů (koaxiální
vstup u D-05 limitovala vzorkovací frekvence

96 kHz). Vnitřní uspořádání obvodů v symetrickém zapojení je opět ukázkové. Síťový transformátor ve zdroji, který si nechává Luxman vyrábět na zakázku, má už (podobně jako D-06u)
jádro v provedení OI a kromě zanedbatelných
rozptylových toků a vibrací vykazuje i lepší odvod tepla. Na zadním panelu posílila nabídka
přípojek. Dva výstupy analogové (symetrický
a nesymetrický) doplňuje stejný počet digitálních: optický a koaxiální. Sekce digitálních
vstupů zahrnuje i zmiňovaný asynchronní port
USB typu B, což dále rozšiřuje možnosti využití
D-05u v roli externího D/A převodníku. Všechny přípojky jsou pozlacené, což samozřejmě
platí také pro piny konektorů XLR . Na zadním
panelu už zbývá zmínit dvoupólovou zásuvku
pro napájecí šňůru ve společnosti hlavního
kolébkového síťového vypínače.
Pavel Víšek

PAR AME TRY
přehrává
kmitočtový rozsah

2kanálová SACD, CD
5–20 000 Hz (−0,5 dB, CD)
5–50 000 Hz (−3 dB, SACD, USB)
celk. harm. zkreslení 0,0015 % (SACD, CD), 0,0009 % (USB)
odstup signál/šum −122 dB (CD), −102 dB (SACD),
dle IHF-A
přípojky: výstupy
nesymetrický, symetrický,
2× digitální (koaxiální a optický)
vstupy
2× digitální (koaxiální a optický),
USB-B
příkon/Standby
26 W/1 W
rozměry (š × v × h)
44 × 13,3 × 41 cm
hmotnost
14,8 kg
web
luxman.cz
luxman.co.jp/global/

Odvažte
se!
Objednáte-li si roční předplatné časopisu Stereo & Video
s bezdrátovými sluchátky
JBL Synchros E40BT za 2 990 Kč,
nebudete už svázáni s reprodukčním zařízením žádnou
pupeční šňůrou, která by vás
omezovala v pohybu.
Lehká a pohodlná sluchátka s kovovým hlavovým mostem, až o 90° otočnými hliníkovými
závěsy a velkými 40 mm měniči s koženkovými
náušníky se spojují s přenosným zařízením
prostřednictvím Bluetooth, ale použít lze
i tradiční kabel. Sluchátka podporují technologii
ShareMe, tj. sdílení obsahu s dalšími stejně vybavenými kolegyněmi, i plynulý přechod z poslechu do telefonního handsfree hovoru přes
vestavěný mikrofon.

HODNOCENÍ
X z vuk vyladěný s citem pro hudbu; výkonný
D/A převodník; symetrický výstup;
maximalistické provedení
 
Z v ůbec nic

zvuk

výbava

ovládání provedení

vynikající

Technické parametry
• kmitočtový rozsah 20–22 000 Hz
• impedance 32 Ω
• akumulátor LiPo 3,7 V/610 mAh
• přehrávání hudby až 16 h
• hovor až 24 h
• hmotnost 205 g
• barva bílošedá
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