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Pilíře pro každé stereo
R E P RO D U K T O ROV É S O U S TAV Y X AV I A N N E OX2

44 990 Kč

Hledáte podlahové reprosoustavy, u kterých špičkový zvuk nepřeplatíte? Pak byste z nové řady v nabídce
tuzemské značky Xavian neměli přeslechnout elegantní dvouapůlpásmové sloupky NEOX2.

Ř

ada s plným jménem NEO Xavian nabízí
čtyři modely pro kompletní ozvučení domácího kina, ale pro stereofonní soustavy přicházejí v úvahu buď stojanové dvoupásmovky NEOX1 (S&V 12/12), nebo právě
podlahovky NEOX2. Ty v produkci Xavianu
stojí mezi nebývale dostupnými dvoupásmovými sloupky Delizia (S&V 8/14) a dražšími,
rovněž dvouapůlpásmovými soustavami XN
Carisma, ke kterým se samozřejmě víc přibližují zvukově. Kompaktní podlahové dvoupásmovky mají totiž všeobecně rezervy v akustickém tlaku basů a tento rest zčásti
kompenzuje přidaný (středo)basový měnič.
NEOX2 můžeme vybírat z šesti variant ručně
dýhovaných kabinetů: nejčastěji v polomatném laku čirém (javor, ořech a třešeň), ale
také bílém (bianco) a černém (negro); za příplatek 4 500 Kč se nabízí provedení rosso
passione s výběrovou, červeně mořenou ořechovou dýhou s vrstvou polomatného transparentního laku. Odnímatelné ochranné rámeč-
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ky potažené černou průzvučnou tkaninou
aretují magnety a zrak estétů na čelních stěnách neruší žádné nadbytečné otvory. I když
u soustav, jež navrhuje Roberto Barletta, jde
o sympatické pravidlo, musíme zmínit mimořádné řemeslné zpracování, které tentokrát
u čistého, nadčasového designu obzvlášť vyniká. Výroba je soustředěna v Hostivici poblíž
Prahy.

Známky erudice
Tuhé nižší ozvučnice tvoří MDF desky
o tloušťce 22 mm a konstrukci uvnitř ještě
zpevňují dvě příčné přepážky, které dělí jejich
prostor na tři samostatné komory pro každý
měnič. Při pravoúhlé geometrii eliminuje riziko vnitřního stojatého vlnění zatlumení
kabinetů syntetickým rounem. Čtyři lůžka se
závitem M8 v rozích základen slouží instalaci výškově polohovatelných odhmotňovacích
hrotů, k nimž je přibalený i stejný počet ocelových podložek. V osazení každé soustavy

najdeme zakázkově vyráběný tweeter vlastní
konstrukce s impregnovanou hedvábnou kalotou o průměru 26 mm a dva středobasové
měniče o průměru 150 mm: jde o zakázkově upravené typy dánské firmy Scan-Speak
s kónickými membránami z impregnovaného papíru, které s koši spojují pryžové vlnky
s dobře kontrolovaným zdvihem. Magnetické obvody všech reproduktorů jsou feritové,
opatřené navíc měděnými zkratovacími prstenci, které omezují u kmitacích cívek nárůst
indukčnosti (a tím také impedance), způsobující pokles kmitočtových charakteristik
i větší fázové zkreslení v oblasti vyšších kmitočtů. Elektrická výhybka v zapojení 2. řádu
(se strmostí −12 dB/oktávu) se zakázkově
vyráběnými svitkovými kondenzátory a vzduchovými cívkami pracuje s dělicím kmitočtem
2600 Hz a díky kaskádnímu uspořádání na
kmitočtu 250 Hz odděluje signál pro dolní
středobasový, fakticky už podpůrný hlubokotónový měnič.
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Komponent Electrocompaniet na sestavu
doplnily integrovaný zesilovač Canor TP106 VR+
a reprosoustavy Wilson Benesch ARC v alternaci
s redakčními referencemi Sonus faber
Concertino Domus. Za monitor posloužil televizor
Samsung UE32H6200, připojený „no name“
kabelem HDMI. Signálovými kabely byly Real
Cable Evolution, reproduktorovými Xsymphony
Alpha Hybrid. Jako testovací jsem používal alba
ve formátu FLAC (44,1 kHz/24 bitů) Dave
Holland: PRISM (OKeh, 2013), Robert Plant & The
Sensational Space Shifters: Lullaby… And The
Ceaseless Roar (Nonesuch, 2014) a Ralph
Towner: Travel Guide (ECM, 2013), pro prověrku
obrazu flashku s různými videosoubory.

Netopýří ucho
Mediální centrum ECM-2 nabízí přesný, ale nikoli
analyticky „suchý“ zvuk, který je transparentní
napříč celým akustickým spektrem. Fenomenální
je mikrodynamika i oddělení nástrojů, nahrávky
mají potřebnou hloubku. Netopýři snad
prominou, ale vysoká měřítka snese i ostrý obraz
prostý šumu. Špičková multimediální centrála
v sestavě samozřejmě potřebuje odpovídající
komponenty.
-pv-

Na čem se testovalo
Soustavy doplnily komponenty Yamaha, integrovaný
zesilovač A-S2100 a SACD přehrávač CD-S2100.
Kabely byly značky Xsymphony, signálové Pure Silver
Fantasy a reproduktorové Alpha Hybrid. Jako
testovací jsem používal hlavně SACD Chick Corea:
Rendezvous In New York (Stretch Recdords, 2003),
Henryk Górecki: Symphony No. 3 (Naive/Classic,
2004) a Pink Floyd: Wish You Were Here (Analogue
Productions-EMI, reed. 2012).

Krátký kabel nad zlato
Na zadní stěně ozvučnice ústí antivibrační hliníkové trubice bassreflexových rezonátorů oddělených akustických komor obou kónických
měničů. V horní části poblíž středobasových
reproduktorů se sešly jednotlivě montované robustní šroubovací terminály Xavian, do
kterých lze připojit reproduktorové kabely
zakončené holými vodiči větších průřezů i banánky a vidličky. S méně častou „dislokací“
terminálů se setkáváme u vybraných highendových soustav z prostého důvodu: optimální
délka sebekvalitnější propojovací kabeláže
je vždy co možná nejkratší. Sloupky NEOX2
mají jmenovitou impedanci 4 ohmy a solidní
charakteristickou citlivost 89 dB/W/m, takže
s vybuzením si poradí většina zesilovačů, ale
jejich větší výkonovou rezervu můžeme jedině
doporučit.
Pavel Víšek

Audio má zlaté dno
ECM-2 v audiu vedle běžných souborů podporuje třeba nejambicióznější distribuční
formát FLAC, nekomprimovaný WAV, ale už
také „hi-res“ streamy DSD64 a DSD128,
což byl ještě předloni jeden z nemnoha
restů firemního D/A převodníku ECD-2, z
něhož obvodově ECM-2 vychází. Z videa je
nejzajímavější formát MP4 a komponent si
poradí i s méně atraktivními soubory MP2
nebo H.263 (ten se však používá spíše pro
videokonference), ale je zřejmé, že těžiště
formátové kompatibility spočívá ve zvuku.
Konektivita je široká, čtveřice digitálních
vstupů (po dvou koaxiálních a optických)
podporuje signály do vzorkovací frekvence
192 kHz a rozlišení 24 bitů, paměťové flashky a externí pevné disky obslouží čtyři porty
USB typu A. Chybí jen port USB typu B pro
přímé připojení PC, se kterým se však počítá
jako kompatibilní technikou v síti. Do té lze
komponent s certifikací DLNA připojit nejenom po kabelu, ale díky rozhraní Wi-Fi také
bezdrátově (heslo je u chráněné sítě WLAN
potřeba zadat jen poprvé, příště se už ECM2 přihlašuje automaticky). Dvojici analogových výstupů (symetrický a nesymetrický)
doplňuje ještě výstup digitální koaxiální, který využijeme v případě, že ECM-2 zapojíme
jako externí D/A převodník. K připojení televizoru slouží videovýstup HDMI nespecifikované verze, který skýtá rozlišení až 1080p.
Veškeré přípojky včetně pinů velkých konektorů XLR jsou samozřejmě pozlacené. Výčet
přípojek uzavírají sběrnice pro ovládací napětí 12 V (Trigger), kolébkový síťový vypínač
a třípólová
Netopýří zásuvka
ucho pro flexošňůru.
Pavel Víšek

Soustavy Xavian NEOX2 vynikají čistým, transparentním a velice muzikálním zvukem. Výšky mají otevřený
charakter, lehkost a grácie reprodukce vynikají zvláště
ve středním pásmu,
soustředěna
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