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Dost se mi líbí koncept současného sortimentu reprosoustav anglické
firmy KEF! Všechny soustavy, kromě jednoho kinosystému, jsou
nou drážkou. Tomuto originálnímu zakončení tloušťku 30 mm. Hlubokotónový reproduktor
důsledně
osazeny koaxiálními systémy Uni-Q, které jsou odstupňovány
bassreflexu a půdorysu soustavy je nutné při- s membránou 6½" je zapuštěn do hloubky čeljak
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Konstrukce
soustav plastu
je dokonalá.
Ozvučnice
vyrobena z pevného
a je osazena
jedjsou
přesné, téměř
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z MDF
ním měničem
Uni-Q strojařské
s průměrem
hlubokotónodesek,
které mají 115
na čelní
a zadníEGG
stěně
vého reproduktoru
mm. Systém
je
tvořen jednou aktivní a jednou pasivní soustavou. Na rozdíl od E301 nemá noha soustavy
kloub, ale je pevná, s nasměrováním osy reproduktoru k hlavě sedícího posluchače, pokud jsou soustavy postaveny na stolní desce.
Pravá aktivní ozvučnice má v podstavci výkonový zesilovače 50 wattů pracující ve třídě D,
také ovládací prvky a všechna přípojná místa.
Pulzní stabilizovaný napájecí zdroj je externí.
Sestava se ovládá čtyřmi tlačítky – vypínačem, sekvenčním přepínačem vstupů a dvěma tlačítky regulujícími hlasitost. Pochopitelně je k dispozici také infračervený dálkový
ovladač. Na zadním panýlku stojanu je vstup
napájení z externího pulzního zdroje, výstup
pro pravou soustavu, výstup pro externí aktivní subwoofer a USB zásuvka. Na pravém boku
je zakrytá 3,5mm zásuvka analogového vstupu kombinovaná se vstupem optickým. Ozvučnice s relativně malým objemem jsou bassreflexové a nátrubek je stejně jako koaxiální
reproduktor ukrytý za průzvučným rámečkem.

Starý známý Uni-Q
Technologie Uni-Q je už klasika, kterou jsem
několikrát popisoval (např. u recenze série Q
ve S&V 4 a 9/18). Membrány jsou vyrobeny
z hliníkové slitiny, vysokotónová kalotová plynule navazuje na hlubokotónovou, která tvoří
prodloužený zvukovod. Navíc je systém doplněný hvězdicovým difuzorem, který připomíná
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Objednáte-li si roční předplatné
časopisu Stereo & Video se
sluchátky JBL E45BT za 2 990 Kč,
získáte stylový bezdrátový model,
který na jedno nabití zvládne
hrát až 16 hodin..
Kompaktní a lehká
sluchátka sedí dobře na
hlavě a využijete je jak pro
domácí klasický poslech
s kabelem, tak i pro
venkovní BT provoz. Díky
vestavěnému mikrofonu
poslouží i při vyřizování
telefonních hovorů.

basy nebudou stačit, posilněte si je subwooferem. 			
Miroslav Láb
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PAR
A M Eregálová
T R Ys bassreflexem
typ
2pásmová
typ
2pásmové s6,5",vysokotónový
bassreflexem
reproduktory
hlubokotónový
1"
reproduktor
zatížitelnost
100Uni-Q
W (AES)
maximální
95 dB
kmitočtovýhlasitost
rozsah
40–20
000 Hz
vstupy
1× Hz,
Line,121×dB/okt.
optický Toslink 96 kHz,
dělicí kmitočet
1500
USBW/1
B 96
charakt. citlivost
92 1×
dB/1
m kHz
Bluetooth
jmenovitá impedance 6 Ω4.0, aptX
rozměry
rozměry (š
(š ×× vv ×× h)
h)
21,513,6
× 44× 27,4
× 34 ×cm17,2 cm
hmotnost
hmotnost
12 2,15
kg kg
web
perfectsoundgroup.cz
web
orchestra-audio.com
HODNOCENÍ
ympaticky
kompaktníoriginální
rozměry;design;
vynikající
reprodukce;
X svýborná
kvalita
reprodukce
jednoduché
a inteligentní balení do kartonu
pro neporušení čistého designu vyžadují
Z nic
příslušné stojany

zvuk
zvuk

provedení
provedení

vynikající
vynikající

Technické parametry
• bezdrátová supraaurální sluchátka
• kmitočtový rozsah 20–20 000 Hz
• impedance 32 Ω
• doba provozní/nabíjení: 16 h/2 h
• hmotnost 186 g
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