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Mnozí recenzenti v pomûrnû velkém mnoÏství zahraniãních specializovan˘ch ãasopisÛ
velmi kladnû hodnotí dvoupásmové stojanové
reprosoustavy Usher Be-718, tvoﬁící souãást
modelové série Dancer tchajwanské spoleãnosti
Usher Audio Technology. PﬁevaÏující velká chvála v rÛzn˘ch magazínech umocnila mou zvûdavost, a tak jsem s nad‰ením pﬁivítal moÏnost
reprosoustavy dÛkladnû prozkoumat.
V urãitém smyslu jsem se s v˘robkem seznámil jiÏ pﬁi jeho stûhování po schodi‰ti do poslechové místnosti. Obû soustavy jsou totiÏ baleny
v jedné znaãnû velké kartónové krabici s více
vrstvami stûn. A kdyÏ si pﬁedstavíte, Ïe kaÏdá
soustava samostatnû váÏí 17,2 kg, tak snadno
pochopíte, Ïe pﬁi stûhování páru reprosoustav
v jedné rozmûrné spoleãné krabici jsem se docela nadﬁel. V kaÏdém pﬁípadû jde o jedny z nejhmotnûj‰ích dvoupásmov˘ch stojanov˘ch soustav stﬁednû velkého objemu, jaké jsem kdy
testoval.
ZdÛvodnûní nadprÛmûrné hmotnosti v˘robku se ukr˘vá uvnitﬁ velmi solidnû konstruované
soustavy. Základ robustní basreflexové ozvuãnice tvoﬁí pevné MDF desky, vyztuÏené vnitﬁním
horizontálním rámem, coÏ v souãasnosti není
aÏ tak vzácn˘m jevem. Av‰ak neobvykl˘ je fakt,
Ïe ãásti vnitﬁních ploch rozmûrn˘ch boãních stûn
jsou pokryty celkem ãtyﬁmi ocelov˘mi pláty, siln˘mi 4 mm. K velkoplo‰n˘m postranním stûnám
jsou navíc pﬁes velkou pûnovou podloÏku pﬁipevnûny u‰lechtile opracované vnûj‰í boãnice
z pﬁírodního dﬁevûného masivu. V˘sledkem je
vícevrstv˘ sendviã, kter˘ perfektnû odolává
mechanick˘m rezonancím. Povrchovou úpravu
rigidní skﬁínû tvoﬁí kombinace zmiÀovan˘ch dﬁevûn˘ch boãnic a ‰estivrstvého klavírového laku.
Ten má u testovaného páru svûtl˘ odstín „slonová kost“, kter˘ je ãásteãnû metalizovan˘. Pﬁi
zkoumání zblízka a za podmínky bodového
osvûtlení lze v hloubce lesklého laku spatﬁit
jemn˘ tﬁpyt mikroskopick˘ch metalick˘ch ãásteãek, pﬁipomínající tﬁpytiv˘ povrch zmrzlého
snûhu za mûsíãního svitu. Firemní katalog zároveÀ nabízí konzervativnûj‰í a designovû univerzálnûj‰í povrchovou variantu s ãern˘m klavírov˘m lakem.
Soustava je osazena highendovû konstruovan˘mi reproduktory. Perfektnû proveden˘ 180milimetrov˘ firemní stﬁedobasov˘ reproduktor se
stroh˘m modelov˘m oznaãením 8948A se
mÛÏe pochlubit tlakovû lit˘m ko‰em ze slitiny
lehk˘ch kovÛ a mohutn˘m permanentním magnetem o prÛmûru 121 mm. Zmíním se také
o nadprÛmûrné hloubce prstencového magnetu, která bez pólov˘ch nástavcÛ ãiní 25 mm
a s pólov˘mi nástavci 39 mm! TakÏe nejen ocelové pláty uvnitﬁ ozvuãnice, ale také znaãnû
mohutn˘ magnetick˘ obvod reproduktoru patﬁí
mezi hlavní pﬁíãiny jiÏ zmiÀované hmotnosti
poctivého tchajwanského v˘robku. Dodám pro
úplnost, Ïe magnetick˘ obvod popisovaného
mûniãe je opatﬁen axiálním otvorem o prÛmûru
12 mm. Ten pomáhá rychlému vyrovnávání
tlaku vzduchu uvnitﬁ systému a také zvy‰uje
úãinnost chlazení kmitací cívky. Na rozdíl od
robustního a velmi hmotného magnetického
obvodu je stﬁedobasová membrána z pochopiteln˘ch dÛvodÛ naopak relativnû lehká. Na
papírov˘ základ kónusové membrány ãinného
prÛmûru 150 mm je nanesena nepravidelnû

strukturovaná vrstva s uhlíkov˘mi vlákny, jejímÏ
smyslem je potlaãení vzniku parazitních kmitÛ
a rezonancí v plo‰e kmitajícího pístu. Mechanické vlastnosti membrány zároveÀ optimalizuje
speciální ãir˘ protirezonanãní lak, kter˘ je v podobû prÛhledného prstence nanesen na vnûj‰í
obvodovou ãást membrány a ãásteãnû také na
její pryÏov˘ závûs.
Chloubou pﬁedstavovan˘ch monitorÛ Usher
je ‰piãkov˘ firemní vysokotónov˘ reproduktor
9980-20BEA, jehoÏ 28milimetrová kalotová
membrána je vyrobena ze slitiny berylia. Jde
o ‰edû zbarven˘ a velmi lehk˘ kov pﬁíbuzn˘ hoﬁãíku, kter˘ dodává slitinám tvrdost a zároveÀ
pruÏnost. Podle jeho chemické znaãky (Be) je
pojmenována celá testovaná soustava. Exkluzivní beryliová kalota je chránûna proti mechanickému po‰kození nerezonující vrchlíkovou maskou z drátûného pletiva, k jejíÏ centrální ãásti
je z vnitﬁní strany pﬁilepen témûﬁ neviditeln˘
prÛhledn˘ reflexní kompenzátor o prÛmûru
12 mm. Protirezonanãní prstencov˘ závûs beryliové membrány, kter˘ má v ﬁezu tvar vlnky,
není vyroben z obvyklé pryÏe, ale z rezonance
tlumícího impregnovaného textilu. Popisovan˘
reproduktor se také mÛÏe pochlubit velkorys˘m
vnitﬁním komorov˘m tlumením, rozmûrn˘m
permanentním magnetem a nádhernû proveden˘m ‰asi. âelní plocha kovového kruhového ‰asi
poutá pozornost esteticky kartáãovan˘m povrchem a gravírovan˘m logem Beryllium.
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Samostatnou kapitolou je nekompromisní provedení pasivní
kmitoãtové v˘hybky, jejíÏ dûlicí kmitoãet je naladûn na 2,06 kHz.
PﬁestoÏe je dvoupásmová, její komponenty jsou neseny celkem
tﬁemi velk˘mi deskami plo‰n˘ch spojÛ. Jedna deska patﬁí v˘‰kové
ãásti a na zbyl˘ch dvou deskách je obvod hlubokotónové sekce.
Obû ãásti filtru jsou vzájemnû prostorovû oddûleny vnitﬁní ‰íﬁkou
ozvuãnice, ãímÏ se v˘raznû sniÏuje jejich vzájemné elektromagnetické ovlivÀování. Vysokotónová ãást je umístûna vertikálnû na
vnitﬁní plo‰e levé boãní stûny skﬁínû, dvoudíln˘ basov˘ segment je
na pravé stranû. V‰echny tﬁi desky plo‰n˘ch spojÛ jsou uchyceny
pﬁes izolaãní podloÏky k dﬁíve zmiÀovan˘m ocelov˘m plátÛm,
opatﬁen˘m ﬁadou montáÏních otvorÛ (ãtvrt˘ ocelov˘ plát vedle
v˘‰kové sekce je „prázdn˘“). V˘hybka je osazena vysoce jakostními komponenty, z nichÏ nûkteré jsou poti‰tûny logem Usher.
V‰echny tlumivky mají v˘hradnû vzduchové jádro a ve‰keré kondenzátory jsou mimoﬁádnû kvalitní svitkové typy. Levn˘ elektrolytick˘ kondenzátor zde nenajdete. Podle údajÛ v˘robce se na v˘voji v˘hybky v USA podílel legendární vûdec Dr. Joseph D’ Appolito
(dlouholet˘ spolupracovník firmy Usher) a konstruktér Danny
Richie z texaské firmy GR-Research. Takové informaci se vÛbec
nedivím, protoÏe to, co lze spatﬁit uvnitﬁ soustavy, je skuteãnû
mimoﬁádné. V kaÏdém pﬁípadû takovéto nekompromisní provedení v˘hybky a dal‰ích souãástí celé konstrukce odpovídá mnohem draÏ‰ím reprosoustavám.
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Zvlá‰tní pozornost zaslouÏí také robustní zlacené univerzální
bi-wiringové terminály, umoÏÀující pﬁipojení vnûj‰ího kabelu pomocí banánkÛ, ploché U vidlice a odizolovaného vodiãe velmi velkého prÛﬁezu. Svorky jsou navíc vybaveny aretaãním závitov˘m
krouÏkem s vnitﬁním ãelisÈov˘m mechanismem, pomocí kterého
lze pﬁípadnû aretovat banánky, a tím zlep‰it jejich kontakt a zároveÀ zamezit jejich nechtûnému vytrÏení ze svorkovnice. Terminály
jsou uchyceny k 7,5 mm silné nerezonující desce ze zlatavû eloxovaného hliníku, ‰iroké 120 mm a vysoké 195 mm. Ta je dÛkladnû
pﬁitaÏena k dvoustupÀovému otvoru v zadní MDF stûnû ozvuãnice pﬁes velkoplo‰nou elastickou podloÏku pomocí ãtrnácti ‰roubÛ! Nikoliv vruty, ale ‰rouby s imbusov˘mi hlavami a kovové matice také slouÏí k uchycení dﬁíve popisovan˘ch reproduktorÛ. Nyní
se v‰ak je‰tû na chvíli vrátím k zadnímu rigidnímu kovovému panelu s terminály. Zmínku totiÏ také zaslouÏí uchycení vnitﬁní kabeláÏe (Rapport – USA Design) ke svorkám, které je provedeno
dÛslednû pomocí velk˘ch zlacen˘ch matic a dal‰ích pozlacen˘ch
souãástek. Jde o dal‰í technick˘ detail, svûdãící o mimoﬁádné poctivosti konstrukce. Majitel a hlavní konstruktér firmy Usher Audio
Technology pan Tsai Lien-Shui je pﬁíkladnû peãliv˘.
K technické ãásti popisu monitorÛ je‰tû poznamenám, Ïe do
dna robustní ozvuãnice jsou zapu‰tûny dvû kovové matice, pomocí kter˘ch lze pﬁípadnû soustavy bezpeãnû uchytit ke stojanÛm. V˘robcem doporuãené stojany se jmenují Usher RWS-708.
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Zvuk
Nadstandardnû solidnímu provedení pﬁedstavovan˘ch stojanov˘ch soustav odpovídá senzaãní zvuk, lahodící citlivému lidskému sluchu. Projev recenzovaného modelu je znaãnû univerzální
a nevyh˘bá se Ïádnému hudebnímu Ïánru. Nádhernû kultivovan˘ pﬁednes Usher Be-718 povaÏuji za celkovû o trochu pﬁíjemnûj‰í, neÏ jak˘m b˘vá zvuk srovnateln˘ch „pﬁísn˘ch“ monitorÛ pro
studiové pouÏití. To není kritika, ale konstatování, informující
o schopnosti soustav znít pﬁíjemnû i pﬁi poslechu zvukovû ménû
zdaﬁil˘ch nahrávek, coÏ je v domácím provozu vût‰inou v˘hoda.
Velkou chválu smûruji k vysokotónovému reproduktoru s beryliovou membránou. Jeho extrémní prÛzraãnost, pﬁesnost,
detailnost a souãasnû jemnost nechává daleko vzadu za sebou
naprostou vût‰inu standardních kalotov˘ch mûniãÛ a smûle konkuruje tûm úplnû nejlep‰ím v˘‰kov˘m reproduktorÛm s lehkou
páskovou membránou a jin˘m v˘robnû nákladn˘m totálnû highendov˘m konstrukcím. Dokonce bych ﬁekl, Ïe pﬁesnost pﬁenosu
nejvy‰‰ích tónÛ je unikátní. V preciznosti zaostﬁení na zvukové
detaily v pásmu nejvy‰‰ích tónÛ uniká i mnohé draÏ‰í konkurenci. NedokáÏu zodpovûdnû ﬁíci, zda je právû nyní úplnû prvním na
‰pici pomyslného pelotonu, ale v kategorii do sto tisíc korun asi
jen obtíÏnû budete hledat stojanové monitory, které by dokázaly
nabídnout je‰tû brilantnûj‰í a zároveÀ tak krásnû jemnou reprodukci v˘‰ek. PﬁestoÏe vysoké tóny jsou zobrazeny skuteãnû prÛzraãnû, netahají za u‰i ani nejmen‰ím náznakem cizorodé agresivity. Sykavky popov˘ch a jazzov˘ch zpûvaãek jsou reprodukovány
brilantnû a zároveÀ jemnû. Jde o krásnou a vzácnou kombinaci
dvou témûﬁ protichÛdn˘ch vlastností.
·ir‰í pásmo stﬁedních tónÛ vystupuje zpoãátku nenápadnû a je
moÏná trochu znev˘hodnûno nápadnû ãistou reprodukcí v˘‰ek,
kterou nelze pﬁeslechnout ani z vedlej‰í místnosti. KdyÏ se v‰ak
zaposloucháte pozornûji, tak snadno zjistíte, Ïe ani stﬁední tóny
netrpí Ïádn˘mi náznaky cizorod˘ch zabarvení ãi dokonce agresivních rezonancí. Nic ‰patného se zde nekoná. Po del‰ím poslechovém ãase vyplave na povrch, Ïe nejen v˘‰ky, ale také stﬁedy jsou

pﬁíjemné a zároveÀ velice ãisté. Soustavy umí nevtírav˘m zpÛsobem reprodukovat barvy lidsk˘ch hlasÛ a rÛzn˘ch hudebních
nástrojÛ, a to jak akustick˘ch, tak i elektronick˘ch. Chválím také
transparentnost prostorové scény. Nenásilné a souãasnû prÛzraãné zobrazení ‰irokého a hlubokého prostoru pﬁed posluchaãem je
skuteãnû pÛsobivé.
Basy vystupují pﬁehlednû, pevnû a hutnû. Nechybí ani dynamická reprodukce velmi hlubok˘ch tónÛ. KdyÏ pﬁi poslechu Usher
Be-718 zavﬁete oãi, tak si snadno mÛÏete pﬁedstavit, Ïe posloucháte mnohem vût‰í reprosoustavy. Úder na velk˘ symfonick˘
buben je pﬁená‰en s obdivuhodnou razancí. Pﬁi poslechu jazzov˘ch nahrávek s v˘raznû zastoupen˘m zvukem kontrabasu jsem
mûl dokonce obãas pocit, Ïe prezentace basÛ je aÏ pﬁíli‰ hutná.
Pﬁedev‰ím oblast stﬁednû hlubok˘ch basÛ má nûkdy tendenci
k „masivnímu“ projevu. Kraje kmitoãtového spektra soustav
Usher Be-718 jsou podle mého názoru nepatrnû zv˘raznûné, ale
to nelze povaÏovat za chybu. Jde pﬁedev‰ím o otázku osobních
preferencí. VeledÛleÏité jsou také akustické vlastnosti konkrétní
poslechové místnosti a samozﬁejmû kvalita nahrávek a pﬁipojen˘ch elektronick˘ch komponentÛ. Jsem v‰ak pﬁesvûdãen, Ïe vût‰ina pﬁípadn˘ch zájemcÛ trochu hutnûj‰í projev soustav pﬁivítá.
Jednodu‰e proto, Ïe Usher Be-718 se velmi pﬁíjemnû poslouchají. Zní dynamicky, plnû, sytû a zároveÀ v˘jimeãnû ãistû a transparentnû. Jde o mimoﬁádnû zdaﬁil˘ v˘robek, kter˘ v magické kategorii do sto tisíc korun nemá pﬁíli‰ mnoho skuteãn˘ch
konkurentÛ.

Technická data
Usher Be-718
Kontakt ...................................................................Daniel Kﬁeãek
Typ pﬁístroje .........................stojanová reproduktorová soustava
Soustava.......................dvoupásmová s basreflexovou ozvuãnicí
Reproduktory .......................................1x stﬁedobasov˘ 180 mm,
Usher 8948A
1x vysokotónov˘, 28 mm Be (beryliová kalota),
Usher 9980-20BEA
Kmitoãtov˘ rozsah......................................42 Hz – 40 kHz (-3db)
Jmenovitá impedance..............................................................8 Ω
Charakteristická citlivost ....................................87 dB (1 W/1 m)
Doporuãen˘ v˘kon zesilovaãe .............................................200 W
Rozmûry ............................................................258x387x428 mm
Hmotnost (kus) ..................................................................17,2 kg
Záruka ..................................................................................2 roky
Cena (pár).......................................................................49.980 Kã

Hodnocení
+ Velice ãist˘ zvuk. Excelentní reprodukce v˘‰ek. Vyrovnané, pﬁehledné, nekonfliktní a pﬁíjemné pásmo stﬁedÛ.
Pﬁehledné basy. Dynamická a hutná reprodukce velmi
hlubok˘ch tónÛ. PÛsobivû transparentní zobrazení prostorové scény. Extrémnû peãlivû provedená kmitoãtová
v˘hybka. Exkluzivní vysokotónov˘ reproduktor s beryliovou membránou. Vynikající stﬁedobasov˘ mûniã. Velmi
solidní provedení ozvuãnice. Klavírov˘ povrchov˘ lak.
Boãnice z pﬁírodního dﬁevûného masivu.

-

Pﬁíznivce extrémnû „suché“ studiové monitorovací reprodukce nemusí oslovit nepatrnû „kosmetické“ zv˘raznûní obou krajÛ kmitoãtového spektra. Kvalita vysok˘ch
tónÛ je natolik v˘jimeãná, Ïe obãas mÛÏe snad aÏ pﬁíli‰
upoutávat pozornost posluchaãe na úkor jinak v˘bornû
znûjícího stﬁedního pásma. Prezentace stﬁednû hlubok˘ch basÛ pﬁi poslechu jazzového kontrabasu se v nûkter˘ch ménû tlumen˘ch poslechov˘ch místnostech mÛÏe
jevit jako ponûkud mohutná.
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