
Recenze Sestava Vincent / Authentic Voice / T.A.C.

Low Endem k High Endu neboli...

 

 

...bez předsudků a přidané hodnoty k dobrému zvuku:
Authentic Voice 621, T.A.C.34, Vincent CDS1, SV226

Výrobce níže uvedených soustav a zároveň dodavatel produktů Vincent a T.A.C. na náš trh na mě již s největší 
pravděpodobností definitivně zanevřel. Což se mu ale vůbec nedivím, protože je tomu už pár (desítek) pátků, co 
jsem mu nasliboval termíny profilů výrobků, které mi s takovou důvěrou poskytl. Dějiny jednoho (konkrétně mého) 
života však od té doby jakoby přehodily výhybku... ale zpět k věcem, které vás zajímají: Faktem je, že od té doby, 
co jsem vybalil, resp. poslouchal tuhle "nadílku", uzavřel se ve mne jakýsi (hifi-)kruh a já vím, že vím, že zas stojím 
na počátku, kde otázka zní takto: co je to hi-fi? Definice žádaných vlastností reprodukční techniky nebo styl života? 
A má pojem high-end audio nějaký obsah nebo je to jen aura stvořená jako promotion techniky, která by bez této 
přidané hodnoty neopodstatňovala svojí cenu na trhu? Je to o fyzice, fyziologii, umění, ergonomii, psychice či 
psychologii? Sousto pro psychology. Mňam.
V onom kruhu jsem také pracoval s výrazivem. Z prvotních definic vznikaly složité charakteristiky snažící se předat 
víceméně emotivní zážitky popisem reprodukovaného zvuku s použitím různých analogií, které kříží vlastní 
přesvědčení s převzatým názvoslovím. No a nakonec jsem zase u jádra věci - jsem ochoten definovat kvalitu zvuku 
pomocí černobílého vidění: je to prostě buď dobře - nebo špatně. Buďto to hraje, nebo ne. S tím si ovšem 
recenzent nevystačí, řeknete si. 

Dodané komponenty se mi nepovedlo od sebe zvukově ani jinak "odtrhnout", celá soustava, jakkoliv kombinovaná 
mezi sebou i s jinými přístroji pro mne vytvářela stále jedno a totéž zrcadlo. Každý přístroj jsem si poslechl 
dostatečně dlouho samostatně, ve spojení se známými komponenty, abych toto zrcadlo mohl předložit i čtenářům 
AMPu. Je tu sestava, která mi poskytla radost z ladění komponentů, která při kompromisních jednotlivostech 
nakonec poskytla překvapivě plnohodnotný a příjemný, "dokonalý" zvuk. Vysoce věrný, chcete-li. Ó nene, tyto 
přístroje se skutečně nemohou rovnat Nautilům a monoblokům Theta Digital a hnidopiši typu Ivo Rozehnala budou 
slyšet zkreslení, které nástroje samotné neprodukují (bodejď by ne, když nahrávky posloucháme v dynamice 
komprimované na rozsah 40dB, dodávám), ale v každém případě si můžete být jisti, že muziku hrají opravdovou. 
Neměl tohle být náhodou závěr?



Bedýnky jménem Authentic Voice 621 (serie MAGIC 6)

Reproduktorová soustava Magic 621 je koncipována jako dvoupásmový sloupový 
basreflexový systém s basovým reproduktorem o průměru 173 mm Audax a 
výškovou 1" kalotou z měkkého textilu s neodymovým magnetem od téhož výrobce 
Audax. Lakovaná ozvučnice se sametově lesklým povrchem je vsazena do korpusu 
se strukturou dřeva v různých barevných provedeních. Vrchní plochu skříně doplňuje 
barevně tónovaná deska zhotovená z pravého minerálního skla, která podtrhuje 
technický, ale zároveň elegantní vzhled. Vstupní terminál z masivního pozlaceného 
kovu umožňuje připojení Bi - Wiring a Bi-Amping.  
Konstrukce:
Korpus skříně je vyroben z 18 mm dřevovláknitých desek. Zadní díl je vyztužen 
podélnou výztuhou a boční stěny jsou navzájem spojeny rámovou vzpěrou, která 
prochází 3/4 reproskříně.V místě spojů příček a výztuh dosahuje síla materiálu 36 

mm. Přední ozvučnice je vyrobena z materiálu MDF s vysokou hustotou o síle 30 mm. Dvojité dno o celkové síle 
36 mm je zespodu opatřeno kovovými vložkami pro našroubování protirezonančních hrotů (které byly součástí 
dodávky). Všechny vnitřní rohy korpusu jsou vymazány silikonovým těsněním pro zamezení úniku tlaku. Výhybka 
je osazena vzduchovými tlumivkami, polyesterovými a polypropylénovými kondenzátory, jenž jsou před montáží 
individuálně testovány a párovány. Basreflexový vývod je vyveden na zadní stěně skříně. (výrobce: "vhodným 
umístěním v poslechové místnosti můžete lépe optimalizovat intenzitu nejnižších basů v konkrétním interiéru 
přesně podle vašich představ.") Reproduktory chrání odnímatelná mřížka vyplňená průzvučnou textilií.

Zvuk: 
Ve stručnosti řečeno, hrají tak, že plně plně uspokojují nároky autora recenze na tuto kategorii. Soustavy poskytují 
transparentní, plný zvuk - a zároveň jsou v určité míře tolerantní ke zdrojům zvuku. Přesto hrají jako dobré 
monitory, perfektní vokál Patricie Barber mne přesvědčil, že na výhybce je odvedena skvělá práce. Čirý a čistý 
zvuk bez znatelných fázových problémů. Bas je měkčí, ale v žádném případě snad rozplizlý, nástroje jsou jasně 
definovány až do nejhlubších reprodukovatelných tónů. Průběh basů se dá velice dobře ladit, za a) proto, že 
basreflex ústí na zadní straně skříně, za b) součástí dodávky je zátka na nátrubek z pěnového materiálu (podobně 
viz. Dynaudio). Žánrově jsou univerzální, výtečně (rozuměj nejlépe) mi zněl např. Vladimír Mišík anebo Čechomor. 
Soustavy se mi velmi líbily ve spojení s TAC34 (viz.níže)

Výrobce tvrdí "Série Magic řady #6 osloví audiofilského posluchače, který preferuje ve zvuku neutralitu, vzdušnost 
a perfektní prostorové zobrazení. Pokud chcete opravdu věrnou reprodukci kategorie High-End,  je řada Magic #6 
určena právě vám ...". Vzhledem k tomu, že tyto levné soustavy se nachází v linii nabídky výrobce někde 
uprostřed, musíme toto prohlášení vzít víceméně nadneseně. Ihned dodávám, že zvuk soustav se skutečně liší 
(směrem k vyšší kvalitě) od zahraniční konfekce za stejný peníz. Domnívám se, že víc než o high-end jde o 
inteligentní konstrukční kompromis, který je v této kategorii, zvláště vzhledem k předpokladu použití taktéž 
kompromisních zdrojů zvuku a s ohledem na žánrově univerzální využití soustav více než by bylo tvrdohlavé 
bazírování na skutečně highendových principech.
Když jsem s konstruktérem Jiřím Holcnerem diskutoval o těchto soustavách, komentoval jsem svůj poslech 
předešlými slovy. Jiří chvíli nesouhlasil, ale když jsme si vyjasnili, že "kompromis" není nadávka, nakonec jsme si 
porozuměli. Soustavy této cenové kategorie můžete totiž pojmout mnoha způsoby, a vždy můžete dojít k výborným 
výsledkům -  pro určitý žánr. Můžete navrhnout soustavy pro pulsující elektronickou hudbu s důrazem na design a 
fyziologicky účinný bas, můžete použít reproduktory s papírovou membránou pro třípásmové soustavy s velkým 
basovým měničem s malým zdvihem, které zahrají fantasticky hudbu Led Zeppelin nebo Jimiho Hendrixe. Nebo se 
můžete zaměřit na komorní žánry a vytvořit specifické regálové dvoupásmovky, monitory, které si mohou dát do 
přívlastku „highend“. Budou reprodukovat výtečně hudbu barokní hudbu (jistěže ne chrámovou varhanní:-), 
akustické žánry a vokály. Budete však postrádat spodní oktávu a zvuk bude soustředěn do specificky malého 
prostoru.
Pak se můžete pokusit, pokud budete mít opravdu mnoho zkušeností, navrhnout soustavu univerzální, tak, jak to 
udělal právě Jiří Holcner. 
Pokud k řečenému přidáme dobrou obchodní taktiku vstřícnou českému zákazníkovi podpořenou uceleným 

výrobním programem, korektní a fundovaný návod...vyjde nám, že Authentic 
Voice 621 jsou víc než dobrou volbou. Doporučuji.

Už mnoho výrobců a znalců jsem slyšel básnit na téma čínského trhu s hi-fi, především z hlediska ohromujícího 
potenciálu, resp. kvantity lačných zákazníků, která nenechá v klidu spát ani ty nejnekompromisnější, nejdražší 
americké a německé výrobce. Dostat se na čínský trh je dnes otázka prestiže a mnohdy i existence, věřte mi. 

Méně však už víme o tamních výrobcích. Značka, dobře etablovaná na německém hifi trhu? Copak to tu máme?



VINCENT CDS1:
Tento přehrávač se uvádí designem, jenž nemůže zakrýt inspiraci slavným 
bratříčkem od japonského Denonu. Přístroj je plnohodnotně vybaven: 2 výstupy 
RCA, 1x symetrický XLR, 1 digitální koaxiál, dálkové ovládání. Váha dostatečná, 
hodnoty odstupů a dynamiky ve známých mezích, barevné variace dostačující 
(black, silver, champagne).
Převodník SHENG-YA Audio je velkou neznámou, alespoň pro mne. V něm ale 
bije 24Bit/96kHz srdce Baustein PCM 1716 od Burr-Brown. Mechanika Philips už 
je ze známé vesnice, jedná se o šasi CD7-II se zabudovaným digitálním servo 
systémem. Analogový stupeň je řešen ve třídě A. 
Na první pohled našincovo oko není s designem zcela ztotožněno a šuplík by si 
zasloužil malinko větší péči při odhlučnění při podávání cd. Nicméně přístroj jako 

takový působí robusně a vyváženě.
Situace se začíná obracet po obrácení, tedy pohledem na zadní stranu. Ta působí velice 
sympaticky, obsahuje vše, co je třeba a provedení uchycení je bezchybné. Konektory 
cinch chrání plastová krytka! 
Pohled po otevření krytu je třeba si vyloženě vychutnat - áách! Je to zcela perfektní, 
propracované a přesné. Vše je na svém místě, dokonale odstíněné, druhý (!!) krycí plech 
skrývá obrovské toroidní trafo a další oddělený zdroj pro digitální část. Škoda, že nevím, 
jaký je formát výstupních dat na digitálním výstupu - o tom nejsou informace. Údaj 24/96 v 
tomto případě není relevantní.

Zvuk je jemný, holografický, spíše se sytým, ale pevným basem a celkově sametovějším nádechem. Výšky jsou 
čisťounké a řekl bych překvapivě rozlišené. Není to přirozená transparentnost špičkových japonských přehrávačů, 
ale Vincent i tak vykazuje všechny znaky vyspělého přehrávače. Vzhledem k ceně? Je to skutečná a vybavená 
alternativa spartánsky vybavených "high-end entry level" přístrojů. Říkám ano, proč ne?

Integrovaný hybridní zesilovač Vincent SV-226:
Tohle jsem si pojmenoval takovým "highendem naruby". Není to drahé, ale design tohoto přístroje vám o ceně 
neprozradí vůbec nic. Takový čelní panel jsme viděli u zesilovačů Pioneer nebo Technics starší generace za 
třetinovou až poloviční cenu, ale také za dvojnásobek. Vstup pro sluchátka, vypínatelné korekce (bass, treble!), 
pásková smyčka, loudness! Na druhou stranu postrádá dálkové ovládání. Váha je slušná, co to je zač, tenhle 
dvanácti a půl kilový dvousetwattový číňánek?
Krycí plech dost drnčí a já si vzpomínám na Dudkův 222, který jsem zatěžoval žulovou kostkou - přesně to samé to 
chce (a tady vzhledem k možnému mikrofonickému efektu ještě víc). Jenže dál je to jako s přehrávačem - když se 
pokouším dostat dovnitř, chvíli se pěkně navztekám - 9 kusů jakýchsi šroubkovrutů mi dá pěkně zabrat. Pak s 
pozdvihnutým obočím a uznalým pokyvováním kontroluji vnitřek: elektronky i Mosfety! Vše je až "nechutně" přesné, 
práce pedanta, úzkostlivá snaha vše dotáhnout do konce možností. NIC nemohu vytknout. Posuďte sami. Dráty 
vyvázané, vše utažené a kvalitní součástky: ALPS made in Japan, kondenzátory Rubycon 2x10000uF, relé 
Takamisawa. A zase ty pěkné krytky...
Zvuk?:

Zase mne zdání klamalo, říkal jsem si "normálka" jen do chvíle, než se zesilovač 
řádně rozehrál. Dle mých zkušeností k plné kvalitě výkonu potřeboval velmi dlouhý 
čas, skoro hodinu. Ale pak je zvuk velice sugestivní a více než konkurenceschopný. 
Korekce však raději nepoužívejte, vede to vždy k horšímu (platí obecně), ještě že 
jdou vypnout. Vincent SV-226 může poskytnout mnoho pěkných zážitků z poslechu a 
dokonce bych tvrdil, že charakter jeho zvuku může být návykový, a to i přes poněkud 
"přetékající" basy, které se však dají slušně vyladit ostatními komponenty. Ačkoliv 
jsem se neustále snažil poslechem přesvědčit, že zvuk není v hifistickém smyslu 
velice přesný, přístroje jsem se zbavoval velice nerad, a to přesto, že jsem měl toho 

času k dispozici dva více než dvojnásobně drahé zesilovače renomovaných značek. Jejich zvuk mi připadal 
najednou jaksi "mrtvý".
Takže pokud nejste právě snobi a zajímá vás živá, přítomná a sugestivní zvuková scéna, kterou zajišťuje zesilovač 
kvalitní konstrukce a dobré ceny, jděte si poslechnout Vincent.

Ješt dál jde "lampáč" T.A.C.34:
To je klasický elektronkový zesilovač v chromovém (pokud chcete, černém) provedení. Pracuje s 2 zdvojenými 
triodami - vlastní výkon 2x50W zajišťují 2 elektronky na každý kanál, které pracují v protitaktu - tzv. Push/Pull 
konstrukce. Máme k dispozici 4 vstupy ( CD, Tape, Tuner, Aux) a nadčasový, pěkný vzhled.
Pokud mohu soudit, cena je velice slušná, zvukové atributy mi připomínají i mnohem dražší elektronkové 



zesilovače a se slzou v oku se mi vybavila vzpomínka i na můj vysněný Conrad-Johnson. Na ten TAC34 jistě 
nestačí v exaltovaných zvukových pasážích a a při vyšší hlasitosti se pral statečně, ale viditelně se složitostí barvy 
zvuku klavíru Satieho kompozice z vynikajícího cd Telarc. Ale jsem příliš přísný? TAC je dobrý elektronkový 
zesilovač! Disponuje neagresivním, charakteristicky sametovým zvukem, aniž by však unavoval nějakou unylostí a 
já bych ho bral. Není to žádný sirup - "focus" je pěkně "zařízlý", bas je velice slušný. Samozřejmě nejlepší je na 
bigbeat a na jednodušší akustickou muziku. Jacky Terrasson mě nadchl! 

 

Závěr:
Si prosím udělejte sami, s ohledem na ceny je sestava s využitím výše uvedených komponentů takřka bez 
konkurence.
Předělejte trochu čelní panely, přelepte logo, dodejte visačku "made in usa", zabalte a prodejte za 
dvojnásobek. Je to tak.
V jednotlivostech mají zmíněné komponenty přirozeně své slabiny, ale kvalita reprodukce je nezpochybnitelná. 
Výrobce jsem dle designu podezříval z kopírování, avšak pohled dovnitř přístrojů svědčí především o precizní 
práci.
Reprosoustavy AV621 mne zaujmuly inteligentním konstrukčním přístupem, z něhož plyne vynikající zvuk 
nad danou kategorii.

Jiří Michálek , 2/2003

Technické specifikace:  

Authentic Voice Magic 621
Citlivost - 1W @ 1m - 88 dB
Impedance - 8 Ohm
Frekvenční rozsah +/- 3dB - 32 - 23 000 Hz
Max výkon - 120 W
X-over - 3 kHz
System 2 way.- Basreflex
Terminal - Bi-Wiring - gold
Čelní deska - 30 mm MDF
Rozměry 920 / 220 / 312 mm
Cena v době testu: 16.490,- Kč / 550,- € ( pair )

 

Vincent SV 226
Výkon: 4 Ohm/2x200W, 8 Ohm/2x100W
Frekvenční rozsah : 5 - 50 kHz +/- 1dB
Zkreslení : 0,1%(1kHz,1W)
Vstupní impedance: 50 kOhm
Napájení: 230/50Hz
Rozměry: 430x130x400
Váha: 12,5 kg
Provedení: champagne,stříbro,černá 
Cena v době testu: 21.990,- Kč
 

T.A.C. 34
RMS 4-8 Ohm: 2 x 50 W (0 dB)



Rozsah: 20 Hz - 60 kHz +/- 1,5 dB
Zkreslení: < 1% (1 kHz 1 W)
Vstupní impedance: 100 kOhm
Reproduktorové soustavy: 4 nebo 8 Ohm
Elektronky v předzesilovači: 6N3
Koncový stupeň: EL 34
Cena v době testu: 33.990,- - 34.990,- Kč (dle povrchové úpravy)

Vincent CD S1
24-Bit / 96 kHz
Audio výstup: 2 V +/- 1,6 dB
Fr.rozsah: 10 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB
Dynamika: > 100 dB
Odstup: > 95 dB
Zkreslení: < 0,003 %
Přeslech kanálů:> 90 dB
Sluchátkový výstup: 40 mW / 32 Ohm
Napájení: 230 V / 50 Hz
Rozměry: Š 430 x V 106 x H 328 mm
Váha: 7,5 kg 
Cena v době testu: 21.990,- Kč

Do testu dodal (výrobce soustav AV):

hifi studio MeLiSSA s.r.o.
Touškova 1
615 00  BRNO
TEL: +420 602 559 550
FAX: +420 5 4822 6353
www.authentic.cz 
E-mail:melissa@authentic.cz

 

http://www.authentic.cz/

