PROF ILY
zvuk

provedení

vynikající
RAL. Odnímatelný ochranný rámeček, jenž aretují
čtyři plastové zámky, je potažený černou průzvučnou tkaninou.
Každá soustava je osazena dánským tweeterem Vifa-Scan Speak s impregnovanou textilní
kalotou o průměru 25 mm se širokým závěsem.
Přes jeho čelní stěnu je s ohledem na co
nejmenší vzdálenost středů obou reproduktorů
„přeložen“ nový, zakázkově vyráběný středobasový měnič německé značky Eton o průměru
175 mm, který používá kónickou papírovou
membránu a vzduchem chlazenou kmitací cívku. Pasivní výhybka s proměnnou strmostí pracuje oproti původnímu modelu s vyšším dělicím
kmitočtem 2600 Hz, což přispívá k vyrovnanějšímu podání středního kmitočtového pásma.
K připojení kabeláže slouží dva pochromované
šroubovací terminály Xavian, které najdete
v horní části zadní stěny; zvládají jak holé vodiče, tak banánky.

Gran Colonna? Solo la nuova!

Nové monitory
na piedestalu
P ODL A HOV É REPRO SOUS TAV Y X AV IAN G R AN C O LO N N A

17 99 0 Kč

Jako štika v rybníce působí reprosoustavy Xavian z nejmladší řady
Nuova Suona. Mají skvělý poměr užitné hodnoty k ceně a po roce
na trhu je kladenská značka představila už ve druhé generaci.
Nejvýraznější proměnou prošly sloupky Gran Colonna.

Rivalové: Přímí protivníci na našem trhu chybějí.
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tojanové soustavy Xavian Primissima, které
jsme si přiblížili ještě v původní podobě
(S&V 8/10), zmohutněly do šířky (o 20 mm)
a mají nový středobasový reproduktor. Stejné
atributy charakterizují také inovovaný model
Gran Colonna, u něhož však konstruktér Roberto
Barletta pozměnil celý koncept: zatímco „matky“
byly dvouapůlpásmové s uzavřenou ozvučnicí,
jejich dvoupásmové „dcery“ dostaly věnem bassreflex. Dva měniče namísto tří znamenají nižší
výrobní náklady a tak s novou generací soustav
Gran Colonna ušetříte v základním provedení
u každého kusu dvě tisícovky – za nižší cenu získáváte navíc muzikálnější zvukový projev. A pak
že jsou všechny změny jen k horšímu…

Stojan v ceně
Stěny pravoúhlých kabinetů tvoří MDF desky
o tloušťce 22 mm a tuhost skříní dále zvyšují
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plné přepážky, jež uzavírají horní komory hned
pod vpřed ústícími bassreflexovými otvory s kovovými „nátrubky“, jež používají i vybrané modely
z vyšších řad XN a XC. Podlahové soustavy Gran
Colonna vlastně představují přerostlé „regálovky“, u kterých dolní část skříní tvoří integrované
netypické stojany (v základně nechybí závity M8
pro kvarteto přibalených odhmotňovacích hrotů).
Proč? Objem pečlivě navržené bassreflexové
ozvučnice má určité optimum a „nahánět litry“
vnitřního objemu za každou cenu by bylo kontraproduktivní. Povrchová úprava v pravé dýze a polomatném laku nechybí ani u nejdostupnějších
modelů značky Xavian a na výběr je pět provedení: třešeň, javor a ořech, který může být mořený
černě („nero“) nebo bíle („bianco“). Poslední dvě
verze jsou příplatkové (u každého kusu za 1 000
korun), na objednávku si lze soustavy nechat
nalakovat v libovolném odstínu z palety katalogu

Kompaktnější kabinety předurčují soustavy do
menších místností, kde by jinak skončily „regálovky“ na stojanu (tomu odpovídá také doporučený výkon zesilovače 30–120 W). Místo ušetří
i dopředu vyvedený bassreflex, který otevírá prostor pro experimenty s optimálním odstupem
soustav ode zdi: ten totiž s podáním dolních oktáv někdy dokáže skoro zázraky.
Netopýří výšiny nad horní hranicí akustického
pásma zůstaly nedotčeny, ale v úzkém referenčním pásmu (–3 dB) se nová Gran Colonna spouští v dolní kontraoktávě o více než celý tón níž
(z 55 na 47 Hz) a nechává tak za sebou velkou
část „pelotonu“ stojanových soustav, mezi které
de facto patří. Kvitovat musíme i vyšší charakteristickou citlivost, protože v ekonomických stereo
sestavách představuje větší výkonová rezerva
u zesilovače spíše výjimku. Gran Colonna z řady
Nuova Suona zaujme svou vitalitou, lehkostí
a vyváženým detailním zvukem. Na výtečné zobrazení prostoru nahrávek jsme si už u soustav
značky Xavian zvykli. Ve své kategorii něco opravdu neslýchaného.
Pavel Víšek

X AV I A N G R A N C O LO N N A
typ
kmitočtový rozsah
jmenovitá impedance
citlivost
dělicí kmitočet
dop. výkon zesilovače
rozměry (š x v x h)
hmotnost
web

dvoupásmové s bassreflexem
47–40 000 Hz (–3 dB v ref. ose)
8 ohmů
89 dB/W/m
2600 Hz
30–120 W
20 x 90 x 23,4 cm
16 kg/ks
www.xavian.cz

Proč je koupit?
Radost pro uši i oči, konkurence v této cenové
kategorii téměř neexistuje.

