
kabely společně s reproduktorovými soustavami. 
Kabelů specializovaných značek je na domácím 
trhu bezpočet (opravdu namátkou AudioQuest, 
Chord, InAkustik nebo třeba Real Cable) a o je-
jich kvalitě rozhoduje nejenom jejich průřez, ale 
i čistota materiálu vodičů, konstrukce či izolace. 
Investice do deseti procent z ceny reprosoustav 
není určitě přemrštěná.

Dominantní Evropa
V testu se tentokrát sešly především evropské 
značky. Poměrným zastoupením měla navrch 
Velká Británie (Bowers & Wilkins, Gallo Acoustics 
a Monitor Audio), starý kontinent a EU repre-
zentovaly jen Itálie (Indiana Line) a Německo 
(Magnat). Představu o hifi podle gusta severo-
amerických audiofilů nabídla alespoň značka 
Polk Audio z kalifornského San Diega. V testu 
jednoznačně zvítězily soustavy dvoupásmovky 
Bowers & Wilkins 606 Anniversary Edition, dru-
há generace s přívlastkem, který odkazuje na 
loňské půlkulaté jubileum řady 600. Zvukový 
posun přinesla už v předchozí generaci stříbřitá 
kompozitní tkanina Continuum, která se z vyš-
ších sérií postupně propracovala až do základ-
ní řady, ale aktuální audiotuning elektrických 
výhybek jen upevnil pozice nepsané reference 
nižší střední třídy. Tak vyvážený přirozený zvuk 
je v cenové hladině do 20 000 Kč opravdu oje-
dinělý. Leckterá z dalších soustav sice vítězky 
předčí v jednotlivostech, ale žádná není takto 
komplexní. Na doslech vítězek se propracovaly 
krajanky Monitor Audio Silver 50 7G, základní 

model z letošní sedmé generace oblíbené řady, 
které cenou z hlavního pole vybočily hlavně po-
vrchovou úpravou, ať už jde o silné výběrové 
dýhy nebo silný vícevrstvý lak, ale ty hodnocení 
za zvuk nenavýší. Za poslech však každopádně 
stojí. Limitovaný basový základ sice z menších 
ze dvou dvoupásmovek dělá adeptky na spojení 

s aktivním subwooferem, ale jinak hrají hezky, 
poněkud jasnější výšky registrujeme hlavně 
u vážné hudby. Odlišný projev nabízejí Ameri-
čanky Polk Audio Reserve R200, které techno-
logiemi vycházejí z vyšší série Legend. Britská 

kultivovanost není jejich parketou, ale atraktivní 
zvuk podepřený vitálními basy je třeba ocenit. 
Schopnost přenášet energii nahrávky směrem 
k posluchači je mimořádná. Vyhovuje hlavně 
žánrům, které využívají amplifikovaný instrumen-
tář, ale zklamaní nebudou ani příznivci vážné 
hudby. Každopádně měly zástupkyně značek 
k zaokrouhlené desítce za zvuk nakročeno nej-
víc a verdikt Doporučujeme si proto zaslouží. Ve 
středním pásmu a filigránskými výškami potěší 
soustavy Magnat Signature 703, jež na medai-
listky ztrácí hlavně v basech. Ti, kteří někdy sly-
šeli hrát americké „kostky“ Bose Acoustimass, 
dobře vědí, že samojediné širokopásmové mě-
niče nelze zatracovat. Platí to i pro malé sférické 
satelity Gallo Acoustics A’Diva SE, kterým nelze 
příliš vytknout. Hrají bez chyb, ale basy už ve zvu-
ku citelně chybí. Ve spojení s firemním aktivním 
subwooferem ProfileSub už ale tenhle rest mizí 
a kdo uvažuje o „neviditelném“ stereofonním 
reprosystému v konfiguraci 2.1, zklamaný určitě 
nebude. Verdikt Výhodný nákup patří plným prá-
vem italským soustavám Indiana Line Diva 262, 
které zvukem slyšitelně přesahují svou cenovku. 
Čelní vyústění bassreflexu je navíc zvýhodňuje 
v malých místnostech, kde lze navíc basy posí-
lit jejich příhodným umístěním. Nezklamou ani 
zpracováním, jejich konstrukce působí velice so-
lidně, stejně jako vícevrstvý lesklý lak. Povrcho-
vou úpravou však ostatním soustavám v testu 
nasadily laťku vysoko dvoupásmovky Monitor 
Audio, o kovových ozvučnicích Gallo Acoustics 
vůbec nemluvě.

C
Soustavy Polk Audio Reserve R200 jsou 
osazené sofistikovanějším vysokotónovým 

měničem Pinnacle s kruhovým zářičem, který netrpí 
nešvary nejrozšířenější poddajné kaloty, u níž 
v horním pásmu zůstává střední část kaloty bez 
pohybu a výšky vyzařuje pouze prstencová část po 
obvodu základny. Výhody představují dokonalejší 
směrovost a nízké nelineární zkreslení.

B&W Gallo Acoustics Indiana Line Magnat Monitor Audio Polk Audio

606 Anniversary 
Edition A‘Diva SE Diva 262 Signature 703 Silver 50 7G Reserve R200 

Cena [Kč] 18 790 19 980 16 490 17 990 21 990 19 990

Web distributora eurostar-ostrava.cz highend.cz horizontrading.cz hifiguide.cz audiocenter.cz eurostar-ostrava.cz

Web výrobce bowerswilkins.com galloacoustics.com indianaline.com magnat.de monitoraudio.com polkaudio.com

Počet pásem 2 1 2 3 2 2

Tweeter (supertweeter) [mm] ø 25, hliníková kalota O ø 26, hedvábná kalota ø 30 (ø 20), textilní kaloty ø 25, kompozitní kalota ø 25, kruhový zářič

Středobas (širokopásmový) [mm] ø 165, kompozit 
Continuum ø 76, kompozit ø 173, polypropylen ø 170, kompozit ø 125, kompozit C-CAM ø 165, polypropylen

Kmitočtový rozsah [Hz] 52–28 000  (±3 dB) 80–22 000  (neuvádí) 44–22 000  (neuvádí) 31–54 000  (neuvádí) 47–35 000 (−6 dB) 51–38 000 (−3 dB)

Impedance jmen./min. [Ω] 8/3,7 4/neuvádí 4–8/neuvádí 4–8/neuvádí 8/3,9 8/3,8

Charakteristická citlivost [dB] 88 (2,83 V/1 m) 88 (2,83 V/1 m) 91 (2,83 V/1 m) 91 (2,83 V/1 m) 86 (2,83 V/1 m) 86 (2,83 V/1 m)

Max. akustický tlak SPL [dB] neuvádí neuvádí neuvádí neuvádí 104 neuvádí

Dělicí kmitočet [Hz] neuvádí O 1900 2700, 17 000 2600 3000

Bassreflex vpředu/vzadu O/1 O/O 1/O O/1 O/1 O/1

Terminály jednoduché/dvojité O/1 1/O 1/O O/1 O/1 1/O

Zatížitelnost trvalá/max. [W] neuvádí 60/125 neuvádí 110/180 neuvádí/100 neuvádí

Doporučený výkon zesilovače [W] 30–120 min. 60 30–120 min. 20 40–100 30–200

Rozměry (š × v × h) [cm] 19 × 34,5 × 30 ø 12,7 20 × 40 × 31 21 × 37,2 × 30,5 16,5 × 28,2 × 27,2 19 × 35,9 × 35,4

Hmotnost/ks [kg] 6,9 0,96 8,7 7,7 5,6 8,7

HODNOCENÍ

Zvuk 70 % 10 8 9 9 9 9

Provedení 30 % 9 10 9 9 10 9

Verdikt 100 %
97 % 86 % 90 % 90 % 93 % 90 %
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