CD pﬁehrávaã

Usher CD-7
na šesti šroubcích. Ozdobné prvky tohoto
technicistního přístroje jsou stylové, laserem
vyřezaná písmena do kovu. Dokonalý vzhled je
bezchybný. Na pokyny reaguje Usher relativně
rychle, ale přece jen s náznakem váhání; ale
našli bychom jak rychlejší, tak rozhodně
i pomalejší přístroje.
Zvukový projev je, dle očekávání, velmi
ušlechtilý, jemně bohatý a s mnoha podrobnostmi ve všech frekvenčních pásmech.
Nepůsobí agresivně, spíše udivuje kultivovaností, dynamikou a „samostatností“ jednotlivých částí zvuku, které se rozvíjejí vzájemně
nezávisle, ale přesto vytvářejí perfektní hudební celek. Vzhledem k velkému časovému odstupu nedokáži definovat pokrok či jiné změny ve
zvukovém projevu oproti předešlému modelu,
ale tento přístroj bych rozhodně mohl poslouchat dlouhé hodiny. Z kvalitního disku vytěží
opravdu maximum a hudba je zajímavá, dynamická a poutavá.
Kapitolou zcela samostatnou je dálkový
ovladač, který je v kovu, masivní a těžký. Pozor
tedy na skleněné desky stolků, či talířky a jiné
snadno rozbitné předměty v místech jeho
odkládání.
David Nývlt
Přestože k tržně dominujícím DVD přehrávačům se zvolna přiřazuje nový formát Blu-ray,
skalní audiofily jistě potěší, že CD přehrávače
si stále nejen drží, ale dokonce zvyšují svoji
úroveň. Pokud totiž zvukaři dostanou na disk
to, co reálně mohou, tedy to, co kvalitní mikrofony zachytí, a také výroba správně převede
záznam do podoby disku CD-DA, pak už je
řada na aparatuře v čele s CD přehrávačem;
a pokud i tato poslední část řetězce odvede
kvalitní výkon, pak máme co poslouchat!
Pochopitelně, že v silné konkurenci musí
CD přehrávač zaujmout posluchače z cílové
skupiny, která je v tomto případe tvořena
pouze audiofily. Nejde o módní zboží, ale
o poctivou práci s perfektním provedením
a technikou, která poskytne maximum z daného formátu.
Oproti modelu CD-1, který jsem popisoval
v minulém HighEnd Reportu, došlo u tohoto
modelu k několika změnám. Jednou z nich je,

že umístění čtecí mechaniky není centrální, ale
je posunuta vlevo, šuplík je běžnější konstrukce. Je celkově hodně plochý, s mělkým vybráním na CD disky, ale ty se z něho dobře vyjímají díky prostoru na prsty po stranách.
Displej již není umístěn pod šuplíkem mechaniky a získal výraznou, na můj vkus až příliš
sytou červenou barvu. Celkové posunutí vzhledu k technickým kreacím sice zdánlivě ubralo
na zajímavosti (aspoň té efektní), ale přidalo
na technicistním lehce puristickém vzhledu
přístroje. Kladně lze také hodnotit absenci
intenzivního modrého světla, které u minulého
modelu hodně rušilo. Dle údajů výrobce je
aktuální model vybaven 24bit/192 kHz sigma
delta převodníkem Cirrus Logic CS 4398
a 2x mono zesilovačem OPA134PA.
Konstrukce je skoro dokonalá, z čehož se
vymyká pouze ne příliš pevné upevnění dílu,
který tvoří horní a postranní stěny přehrávače.
Jakoby výrobce na poslední chvíli chtěl ušetřit
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Hodnocení
+ Vynikající konstrukce, esteticky dokonal˘
pﬁední panel, kvalitní zlaté v˘stupní
konektory cinch vãetnû digitálního elektrického v˘stupu. V˘bornû znûl˘ a pravdiv˘ zvuk, kter˘ pÛsobí svojí bohatostí a úplností nikoli frekvenãním zdÛrazÀováním
efektních pasáÏí.

-

Vrchní ãást boxu by mohla b˘t kvalitnûji a
pevnûji pﬁichycena k masivnímu spodku,
v˘hrady lze mít i k v˘razné barevnosti displeje.
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