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MALÝ TEST AUDIO KÁBLOV
Celý môj život je popretkávaný hudbou. A s hi-fi, keïže som
sa stále snažil, aby mi to doma hralo stále lepšie a lepšie.
Pod¾a mojich aktuálnych ekonomických možností. V tomto
èlánku by som sa chcel podeli s mojimi audio skúsenos ami
so signálovými a reproduktorovými káblami.
Testom by som to uplne nenazval. To ve¾mi zaväzuje k
absolútnemu vzájomnému porovnávaniu a hodnoteniu
jednotlivých káblov. Skôr je tento èlánok výsledkom môjho
ve¾kého nadšenia z dvojice Cable4you káblov a to
signálového Encore a reproduktorového Squirmy.

Signálové káble:
XLO PRO 150, XLO Ultra1, Neotech KS-441, Discovery/

Po dlhých rokoch rôznych skúšaní a laborovaní
s káblami spôsobilo zapojenie uvedenej dvojice
Cable4you u mòa šok...

Clearaudio Trident, Van den Hul Clearwater, Cardas
Crosslink 1, Cardas Neutral Reference, Cable4you Encore
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Svoje postrehy som postupne popísal na Hifi
miniBB fóre. S pozitívnymi i negatívnymi
ohlasmi. Tu je koncentrovaná podoba mojich
hodnotení.
Káble, ktoré uvádzam, mám
dlhodobo odskúšané. Boli zapojené v rozlièných
vzájomných kombináciách, postupne, ako v
priebehu rokov
pribúdali. Najdôležitejším
kritériom pri ich hodnotení bola dlhodobá
poèúvate¾nos

Reproduktorové káble:
XLO PRO 600, XLO PRO 650F, XLO
Ultra6, Krautwire model 3, Audioquest
type 4, Cardas Crosslink, Nordost Blue
Heaven MKII, Cable4you Squirmy

a p r i e s t o r n a h r á v k y.

Myslím, že nikto nepochybuje o tom, že
„káblovej“ problematike som stále venoval
dostatoènú pozornos . Ja som vždy poèul
rozdiely medzi jednotlivými káblami. Najlepšie
pri dlhodobejšom posluchu, kedy každý kábel
prejaví svoj charakter a zanechá v nás celkový
dojem vyznenia danej zostavy.

Po dlhých rokoch rôznych skúšaní a laborovaní s káblami spôsobilo zapojenie uvedenej dvojice Cable4you u mòa, mierne
povedané, ve¾ké prepkvapenie. Presnejšie, bol to šok. Tak výraznú zmenu by som vzh¾adom k ich cenovej relácii
/adekvátne k ostatným mojím káblom, dokonca oproti niekorým výhodnejšie/ neèakal. Vyslovene som mal pocit, akoby som
vymenil niektorý z komponentov z vyššej kvalitatívnej triedy. Zvuk sa ve¾mi zaostrí, objavia sa perfektné presné úderné
basy, všetko dostane ove¾a prirodzenejší a usadenejší výraz. Pred Vami sa rozprestrie priestor a jednotlivé nástroje, všetko
vo vzájomnej symbióze. Prestanete myslie na jednotlivé atribúty zvuku a zabudnete na frekvenèné spektrá. Jediné, èo Vás
zaujíma a èo vnímate je hudba. A to je myslím ten zásadný rozdiel v porovnaní s ostatnými káblami. Je to také samozrejmé,
že sa pozeráte na všetky tie „drôty“ a sám seba sa pýtate, v èom to môže by ?

V mysli sa mi stále vynárajú spomienky, ako som skúšal jednotlivé
káble. Pri nich som sa èasto pri poèúvaní ve¾mi sústreïoval, aby
mi nieèo neuniklo. A teraz tá ¾ahkos a samozrejmos prejavu.
Krútiac hlavou opä vymieòam Cable4you za ïalšie z mojich
káblov. Rozdiel je okamžitý. Vytratí sa plastická hudobná scéna a
všetko je zrazu nejaké difúzne, rozptýlené. Celistvos hudobného
prejavu vyprchala. A zaèína h¾adanie, èi skôr pitvanie zvuku, aké
sú výšky, aké stredy, aké basy ... Èo sa týka káblov, ja už som bol
pomerne skeptický, že by u mòa mohlo dôjs k výraznejšiemu
posunu. Hudba je o emóciách. To, èo mi priniesli Cable4you je
eufória. Hudba vo svojej naturálnej podstate. Skúšal som rozdeli a
kombinova
Cable4you káble s inými káblami. Nehralo to.
Jednoducho tá dvojica je mimoriadne zladená, patrí k sebe.

Prestanete myslie na jednotlivé atribúty zvuku a zabudnete na frekvenèné spektrá..
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Cable4you znamenajú pre mòa jednu z mojich n
ajpozitívnejšíchskúsenostívhifi.
Netajím sa tým. Jednoducho sú vynikajúce.

Môj hardware:
Zosilòovaèe: NAD C32O, BVaudio A300 SE
CD prehrávaèe: NAD C524, Vincent CD S6
Reprosústavy: Dynaudio Audience 50,
Jamo D590, B&W 602.5S3, Tannoy 631

Všetko, èo som napísal, myslím absolútne úprimne,
bez akýchko¾vek postranných úmyslov.

I keï ma niektorí na fóre preto napadli, dokonca u
niektorých som už len virtuálna realita. Ja stále
píšem, že je to len vodítko a informácia pre
každého, kto práve rieši takýto problém. Nech si
vypoèuje tieto káble.
A som presvedèený, že predíde mnohým
zbytoèným
ažkostiam a h¾adaniu. Nejeden
poslucháè bude prekvapený, ako dokáže zahra
jeho zostava. A snáï sa mi potom nebude èudova ,
keï poviem „Kábel je komponent!“

Príjemný posluch!
MUDr. Peter Marchyn.

test káblov jún 2006

