
Test 4-kanálových autozosilňovačov v cene 5-8 tisíc Sk
Dušan DEMOVIČ, Róbert SIEGEL,      Martin NOVÁK

Zvukové podanie tucta vybraných sme riešili v miestnosti 
s pomerne kvalitnými reproduktormi, ktoré sú v danej cene 
referenciou. Zosilňovače napájal externý zdroj s dostatočným 

počtom wattov na to, aby „rozsvietil“ káble. Ako zdroj signálu sme 
použili predsa len niečo z autohifi, a to famózny CD receiver Clari-
on DRX 9575RZ. Pre porovnanie a stanovenie referencie v triede 
zosilňovačov sme použili rovnako famózny Soundstream Rubicon 
Lil´Wonder. Aj napriek tomu, že už má svoje roky, hrá stále s mladíc-
kym elánom a veľmi dobre.

Meranie výkonu prebehlo pri zaťaženom jednom, maximálne 
dvoch kanáloch na frekvencii 1 kHz, pri skreslení menšom ako 0,1 % 
a napájacom napätí 13,8 V. Na meranie bol použitý signálový generá-
tor BM 528, osciloskop Tectronics, merač skreslenia Leader a stabi-
lizovaný zdroj 13,8 V / 75 A. Ako záťaž sme mali k dispozícii záťažové 
odpory, a to 4-ohmový / 250 W a 2-ohmový / 1000 W.

Dobrý 4-kanál by mal byť
základom každej montáže
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Test 4-kanálových autozosilňovačov v cene 5-8 tisíc Sk
Dušan DEMOVIČ, Róbert SIEGEL,      Martin NOVÁK

Zvukové podanie
Prvým a, našťastie, aj posledným 

zosilňovačom „na odstrel“  bol práve tento 
kúsok. Hoci pri normálnych hlasitostiach sa mu 
nedalo nič zásadné vyčítať, po pridaní volume do 
oblasti maxima sa celá hudobná scéna rozsypala 
a pôsobila značne nekonzistentne. Rušivé 
momenty však zmizli ako šibnutím čarovného 
prútika, len čo sme sa vrátili do normálnych 
akustických hladín. 

Konštrukcia
Telo tvorí malý kompaktný chladič 

s dutinkovými svorkami pre káble s postačujúcim 
prierezom. Prínosom je rozsah filtrov HPF 

40 – 3000 Hz, vďaka ktorým je možné zapojiť 
zosilňovač na dvojpásmové reproduktory do 
aktívu. Na kanály 3 a 4 sa dajú filtre využiť ako 
subsonické. No chýbajú nám výstupné svorky 
cinch. Vnútro pôsobí dosť lacnou konštrukciou 
a úplne odradzujúco pôsobia káblové prípojky 
medzi koncovým stupňom a repro svorkami. 
Kaskádové reprosvorky sú nevýhodou, lebo 
po zapojení káblov do vrchného radu je zlý 
prístup k spodným skrutkám.

Zvukové podanie
Ďalším kúskom už otvárame kapitolu 

bezproblémových strojovní na kŕmenie 
reproduktorov. MNC Huricane už poskytol 
dostatočne priestranný a čitateľný zvuk. 
Jedinou výčitkou tak je veľmi mierne zastretie 
zvuku, kedy klavír nemá tak svieži a prezentný 
zvuk než referencia. Stíha aj vyššie akustické 
hladiny, i keď separácia nástrojov už nie je taká 
ako v normálnych posluchových hladinách.

Konštrukcia
Zaujala už škatuľa s nápisom „DIGITAL 

AMPLIFIER“, čo je u štvorkanálov tejto triedy 
nezvyčajné. Samotný zosilňovač je klasika, 
pokiaľ ide o veľkosť aj vybavenie. Zaujímavý je 
rozsah HF filtra 10 až 1500 Hz, lebo väčšina 
filtrov je len zhruba do cca 500 Hz. Plastové 
kryty svoriek pre káble sú dobre riešené 
a chránia kovové časti proti náhodnému 
skratu. Tak som ho vo veľkom očakávaní 
otvoril. Naskytol sa mi pohľad na klasický 
zosilňovač triedy AB s jednojitým zdrojom, no 
s dostatočnou filtráciou na výstupe. Jediné, 
čo mi prekážalo, boli malé skrutky v repro 
svorkách, lebo pri inštalácii sa používa väčšia 
sila a môže dôjsť k poškodeniu skrutiek.  

MNC Huricane S800

Ground Zero GZRA4200xII

+

-

– rozsah HF filtrov 
– kompaktný chladič
– nastavenie filtrov pre kanály 
   3/4  (subsonický filter, bandpass)

– káblové prepojky k repro svorkám
– kaskádové repro svorky
– chýbajúce výstupné konektory 
   LINE OUT

výkony namerané uvádzané
Psin / 4 ohmy 59,29 W 4 x 70 W / 4 ohm
Psin / 2 ohmy 76,12 W 4 x 90 W / 2 ohm
Psin / 4 ohmy mostík 145,63 W 2 x 130 W / 4 ohm

6 990 Sk

+

-

– nepretŕčajúce skrutky 
   z vstupných svoriek
– dostatočná filtrácia na výstupe zdroja
– veľký rozsah HF filtrov

– zavádzanie zákazníka (ide o klasický 
   zosilňovač triedy AB, a nie triedy D, 
   ako sa uvádza na škatuli)
– malé skrutky v repro svorkách

výkony namerané uvádzané
Psin / 4 ohmy 84,64 W 4 x 100 W / 4 ohm
Psin / 2 ohmy 106,58 W 4 x 200 W / 2 ohm
Psin / 4 ohmy mostík 202,50 W 2 x 400 W / 4 ohm

7 490 Sk
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Zvukové podanie
Solid audio sa prezentoval solídnym 

zvukom, v ktorom nechýbala zložka 
priestorovosti či zvukovej presnosti. 
Pohodový prejav však v svojej 
bezchybnosti stratil zopár bodíkov pre 
nedostatočný výkon v maximálnych 
hlasitostiach. Tam už mu dochádzal 
dych a podanie strácalo na dynamike 
a razancii. Stačilo však ubrať, a opäť 
tu bol Solid so solídnym zvukom.

Konštrukcia
Strohý zosilňovač s klasickým 

dizajnom a svorkami z lacnej triedy. 
Vidličkové svorky už málokto používa, lebo 
sa pri nich len násobili spoje s možným 
prechodovým odporom kábel-vidlička-
svorka. Nedostatok jednojitého zdroja sa 
môže prejaviť pri zapojení do 2-ohmových 
záťaží. Chýbajúce výstupné konektory 
cinch by sme docenili pri zapojení 
s rádiami, ktoré nemajú dostatočný 
počet výstupov.

Zvukové podanie
Magnat sa nerozpakoval a rozbalil to na nás 

hneď v úvode. Dynamický a nekompromisný zvukový 
naturel dokázal zahrať vcelku presne a detailne. 
Klavír však vykazoval len veľmi miernu odchýlku 
smerom k uzavretejšiemu zvuku, ale to je tak 
posledné, čo sa dá tomuto kúsku vyčítať. Hutný 
basový základ nenechá na pochybách nikoho, kto 
preferuje silný a nekompromisný bas. V hlasitostiach 
hraničiacich s fyziologickými možnosťami sa podanie 
už zlievalo, ale i tak bolo podstatne vyššie než 
u doteraz testovaných kúskov. 

Konštrukcia
Telo je identické ako jeho dvojkanálový brat RX22. 

Zaujímavosťou je subsonický filter s možnosťou len 
zapnúť/vypnúť na frekvencii 15 Hz. Pri použití kábla 
s prierezom 10qmm nám pretŕčali skrutky cez 
plastový ochranný kryt, takže hrozí náhodný skrat 
a poškodenie. Pre tieto výkony mohli byť použité na 
výstupe zdroja kondenzátory s väčšou kapacitou. 
Ďalšou chybou je použitie keramických kondenzátorov 
v obvodoch koncového stupňa. Kaskádové repro-
svorky sú nevýhodou, lebo po zapojení káblov do 
vrchného radu je zlý prístup k spodným skrutkám.

Magnat RX44

Solid Audio MS42
+

-

– robustný chladič 
   dobre rebrovaný

– vidličkové svorky
– jednojitý zdroj
– káblikové prepojky medzi vstupnými 
   obvodmi a koncovým stupňom
– chýbajúce výstupné konektory cinch

výkony namerané uvádzané
Psin / 4 ohmy 68,89 W 4 x 60 W / 4 ohm
Psin / 2 ohmy 103,68 W 4 x 80 W / 2 ohm
Psin / 4 ohmy mostík 196,99 W 2 x 130 W / 4 ohm

6 490 Sk

7 590 Sk

výkony namerané uvádzané
Psin / 4 ohmy 112,36 W 4 x 125 W / 4 ohm
Psin / 2 ohmy 128,00 W 4 x 160 W / 2 ohm
Psin / 4 ohmy mostík 243,20 W 2 x 325 W / 4 ohm

+

-

– subsonický filter (on/off na 15 Hz)

– pretŕčajúce skrutky po 
   dotiahnutí káblov
– mala kapacita kondenzátorov 
   na výstupe zdroja
– keramické kondenzátory 
   v koncovom stupni
– kaskádové repro svorky

773/2008



Zvukové podanie
Tento kulturista nenechá nikoho 

na pochybách, na čo bol stvorený. 
Extrémny výkon znásobený relatívne 
čistým a čitateľným podaním dokáže 
pekne zacvičiť s reproduktormi. Ani v tých 
najkomplexnejších pasážach nestrácal 
dych a mal sily na rozdávanie. Mierne však 
strácal na výškach, ktoré pri maximálnych 
hlasitostiach preznievali a stávali sa drsnými. 
Ale veď kto by chcel od majstra sveta 
v kulturistike, aby citlivo spieval romantické 
a jemné balady? Toto je jednoducho čistá sila, 
a tak sa aj prezentuje. Pre silové inštalácie, 
kde zákazník požaduje nekompromisnú silu 
a výkon, je toto ideálny adept.

Konštrukcia
Už na prvé chytenie bolo jasné, že ide 

o „poctivé železo“. Jeho hmotnosť hovorila 
za všetko. Svorky pre káble so vstupom 
pod uhlom sú dobrým riešením pre vedenie 
kabeláže pod bočnicou alebo podlahou. 
No po dotiahnutí káblov s prierezom len 
10 qmm pretŕčali skrutky, čo zvyšuje riziko 
nechceného skratu a poškodenia zosilňovača. 
Po otvorení sa naskytol zaujímavý pohľad. 
Použité hybridné zosilňovače pre napäťové 
zosilnenie a dva páry tranzistorov na kanál 
je dobré riešenie pre solídny výkon koncového  
stupňa.  Nápomocný mu bude aj dvojitý zdroj. 
Keď už spravili takúto konštrukciu, mohli 
použiť aj pozlátené konektory cinch. 
Po konštrukčnej časti veľmi dobrý zosilňovač.

Zvukové podanie
Tento pre mňa neznámy kúsok bol 

prekvapením, pretože hneď od úvodu 
produkoval veľmi zodpovedný a prudko 
počúvateľný „sound“. Scéna plná detailov, 
veľmi dobrá priestorovosť a separácia 
nástrojov plus dobrá dynamika. Škoda, že 
výkonovo nestíhal pri najvyšších leveloch. 
Tam už chýbali wattíky, pretože 65 W 
môže v plnej kvalite stačiť tak do polovice 
stupnice. Potom už stráca dynamiku 
a silu v inak veľmi dobrom zvukovom 
prejave. Ak chcete čosi exotickejšie 
a menej známe do auta, zamierte sem. 

Konštrukcia
Po zapnutí nás osloví modro 

podsvietený nápis crunch, ktorý 
zároveň indikuje prevádzkový stav. Ako 
jediný zosilňovač tohto testu má zvlášť 
vyvedené konektory pre high input, ktoré 
nám umožnia vstup z reproduktorového 
výstupu autorádia. Konštrukcia HF 
filtra je od 60 – 1200 Hz. Opäť sú 
použité vidličkové svorky pre napájanie 
a reproduktory, kde nám môžu vznikať 
prechodové straty. Po rozobratí nás milo 
prekvapí precízna konštrukcia koncového 
stupňa, no zdroj je len jednojitý, čo sa 
môže prejaviť pri zapojení dvojohmových 
záťaží na výstupy zosilňovačov.

Crunch GP4150

Carpower Power-4/600 

Test 4-kanálových autozosilňovačov v cene 5-8 tisíc Sk
Dušan DEMOVIČ, Róbert SIEGEL,      Martin NOVÁK

6 990 Sk

+

-

– precízna konštrukcia koncového stupňa
– vysokoúrovňové vstupy High input
– veľký rozsah HF filtrov

– vidličkové svorky
– jednojitý zdroj

výkony namerané uvádzané
Psin / 4 ohmy 65,61 W 4 x 75 W / 4 ohm
Psin / 2 ohmy 89,78 W 4 x 150 W / 2 ohm
Psin / 4 ohmy mostík 170,71 W 2 x 300 W / 4 ohm

+

-

– trimre na nastavenie pokojových 
   prúdov koncových stupňov
– dvojitý zdroj
– káblový diaľkový ovládač pre 
   3/4 kanály

– pretŕčajúce skrutky po 
   dotiahnutí káblov
– malý rozsah vstupných filtrov
– lacné vstupné konektory cinch

výkony namerané uvádzané
Psin / 4 ohmy 161,29 W 4 x 150 W / 4 ohm
Psin / 2 ohmy 248,64 W 4 x 250 W / 2 ohm
Psin / 4 ohmy mostík 472,41 W  2 x 500 W / 4 ohm

6 990 Sk
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Zvukové podanie
Ďalší zo silákov produkoval zdravo 

silný a namyslený zvuk. Čitateľné pásmo 
obsahovalo dosť detailov rozložených 
rovnomerne po scéne. Ani vyššie hladiny 
nedali možnosť zaváhať tomu kúsku, a tak 
môžeme len skonštatovať, že ide o dobrý 
zosilňovač. Dobrá kontrola nad pásmom, 
dostatočná dynamika a to všetko aj pri 
vyššej hlasitosti. Pre priaznivca tejto 
značky neexistuje lepšia správa ako 
odporúčanie k nákupu...

Konštrukcia
Hmotnosť zosilňovača nám 

prezrádzala ďalšieho adepta na solídny 
výkon. Tiež vstupné konektory cinch boli 
použité z profesionálnych zosilňovačov. 
Nastavovacie filtre sú štandardné. 
Výhodou je káblový diaľkový ovládač pre 
kanály 3/4, no po otvorení som bol nemilo 
zaskočený. I keď je použitý dvojitý zdroj, 
výstupné kondenzátory na výstupe zdroja 
sú žalostne malé a tvoria slabú stránku 
celej konštrukcie. Kaskádové reprosvorky 
sú nevýhodou, lebo po zapojení káblov do 
vrchného radu je zlý prístup k spodným 
skrutkám. Ďalšou nevýhodou je použitie 
keramických kondenzátorov vo vstupných 
obvodoch, ako aj v koncovom stupni. 
Ich hlavnou chybou je, že keramický 
kondenzátor pri vibráciách dokáže 
mikrofonizovať (správa sa ako mikrofón) 
a vnáša rušenie do zvuku. Už pri zapojení 
do mostíka sa prejavujú malé 
kondenzátory na výstupe zdroja.

Zvukové podanie
Tento elegán prezentoval čosi z hi-fi 

noblesy. Aj napriek pomerne slabému 
deklarovanému výkonu, zaujal svojím 
komplexným a jasným podaním. Zvuk 
bol plný detailov a priestorovo dobre 
rozmiestnených nástrojov. Dynamika 
prekvapujúco dobrá a doslova bez straty 
desiatky. Ani náročnejšie pasáže nedali 
zaváhať JBL-ku, a tak je hodnotenie 
nanajvýš priaznivé. Pre komornejšie 
inštalácie veľmi dobrý kandidát. 

Konštrukcia
Len čo som ho chytil do ruky, vedel 

som, že ide o zosilňovač od firmy JBL, 
ktorá si už dlhší čas drží svoj štandardný 
dizajn. Po otvorení som sa musel 
presvedčiť, či ide o zosilňovač radu GTO 
alebo CS, keďže konštrukcia koncového 
stupňa a vstupných obvodov pôsobí veľmi 
lacno. Vstupné obvody sú prepojené 
s doskou koncového stupňa len zväzkom 
káblikov bez tienenia. Ďalším negatívom 
sú použité keramické kondenzátory vo 
vstupných obvodoch, ako aj v koncovom 
stupni. Kaskádové reprosvorky sú 
nevýhodou, lebo po zapojení káblov 
do vrchného radu je zlý prístup 
k spodným skrutkám.

MAC Audio Fearless 4000

JBL GTO 504

+

-

– kvalitné vstupne signálové 
   konektory cinch
– masívny chladič
– diaľkový ovládač na kanály 3/4

– odfláknutý zdroj
– kaskádové repro svorky
– keramické kondenzátory vo vstupných
   obvodoch aj v koncovom stupni

výkony namerané uvádzané
Psin / 4 ohmy 123,21 W 4 x 150 W / 4 ohm
Psin / 2 ohmy 141,12 W 4 x 200 W / 2 ohm
Psin / 4 ohmy mostík 268,12 W 2 x 400 W / 4 ohm

7 390 Sk

+

-

– rozsah HF filtrov 
– kompaktný chladič
– nastavenie filtrov pre kanály 
   3/4  (subsonický filter, bandpass)

– káblové prepojky k repro svorkám
– kaskádové repro svorky
– chýbajúce výstupné konektory 
   LINE OUT

výkony namerané uvádzané
Psin / 4 ohmy 59,29 W 4 x 70 W / 4 ohm
Psin / 2 ohmy 76,12 W 4 x 90 W / 2 ohm
Psin / 4 ohmy mostík 145,63 W 2 x 130 W / 4 ohm

6 990 Sk
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Zvukové podanie
Aj napriek zdĺhavému systému zapájania 

káblov do separátnych svoriek sa tento stroj 
prejavoval zdravo a s prehľadom zahral 
všetko, čo sa doňho natlačilo. Nezaváhal 
ani v komplexnejších pasážach, cez ktoré 
sa prehrýzol energicky a bez strát. Dalo by 
sa doslova povedať, že drzo, pretože zvuk je 
mimoriadne dynamický až drsný. Nechýbajú ani 
detaily, takže z tohto dôvodu je viac než vhodný 
do všetkých extrémnych inštalácií, kde budete 
často púšťať hudbu z otvorených dverí do 
voľného priestoru. Tam vás určite nesklame... 
a dúfam, že ani okoloidúcich.

Konštrukcia
Na prvý pohľad zaujmú všetky svorky na 

jednej strane zosilňovača, čo je výhodou pre 
montáž. Odstrašujúco však pôsobia svorky 
pre napájanie, ktoré – hoci sú zdvojené 2 x 
10 qmm – sú len nasunuté na tŕne 
zosilňovača, kde je mechanická pevnosť veľmi 
chabá. Vzniká tu ďalší prechodový odpor 
napájaní, čo môže ovplyvniť samotný výkon 
a stabilitu celého zosilňovača. Svorky sú ukryté 
pod krycím plechom, no ani v originálnom 
návode som sa nedočítal, ako sa k nim dostať. 
Aj mne, ako technicky zdatnému človeku, 
trvalo pekných pár chvíľ, kým som na to 
prišiel. Chýbajú nám výstupné svorky cinch 
pre zapojenie ďalšieho zosilňovača. Vzhľadom 
na použitie špeciálnych skrutiek som nemohol 
ohodnotiť vnútorné zapojenie. 

Zvukové podanie
Elegantný a zároveň aj výkonný – to je 

definícia tohto kúska. Veľmi dlho sa držal na 
pozícii najlepšieho v teste, no nakoniec ho 
prekonal jeden zosilňovač, a tak sa mu ušlo 
ocenenie najlepší pomer cena/výkon. Zvuk sa 
dá charakterizovať ako veľmi presný, dynamický 
a plný detailov. Priestorová scéna je jasne 
badateľná, čo svedčí o poctivej práci pri vývoji 
a výrobe. V žiadnom aspekte nevykazuje nič, čo 
by stálo za kritiku. Jednoducho, kus poriadneho 
zosilňovača vhodného do všetkých inštalácií.

Konštrukcia
Tieto zosilňovače si zachovávajú štandardný 

tvar, no pri uchycovaní zosilňovača môžu nastať 
problémy, no keď vieme, ako dať dole kryt, tak 
je to jednoduché. Vnútro ukrýva novú SMD 
technológiu súčiastok, vstupné obvody majú 
samostatný zdroj +/– 15 V. Pre znalých je 
veľmi dôležité nastavovanie pokojových prúdov 
koncového stupňa, a tým aj nastavenie pracovnej 
triedy, no neodporúčam sa v nich vŕtať. Pri 
takýchto výkonoch by som odporučil dvojitý 
zdroj, aby bol schopný dodať dostatočný 
prúd pre koncové stupne.

Dragster DAB 4200

Infi nity Reference 475A 
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+

-

– všetky svorky z jednej strany 
   vstup aj výstup

– zle riešené prípojné svorky; hoci sú
   zdvojené, bol problém tam dať 
   kábel 10qmm
– zlý prístup k svorkám (potrápil som 
   sa a ani v návode nie je o rozobratí 
   ani zmienka)

výkony namerané uvádzané
Psin / 4ohmy 114,49 W 4 x 120 W / 4 ohm
Psin / 2ohmy 129,60 W 4 x 200 W / 2 ohm
Psin / 4ohmy mostík 246,24 W 2 x 280 W / 4 ohm

+

-

– SMD technológia
– trimre na nastavenie pokojových
   prúdov koncového stupňa
– nezávislý zdroj pre vstupné obvody

– zložitý spôsob uchytenia zosilňovača
– jednojitý zdroj

výkony namerané uvádzané
Psin / 4 ohmy 109,20 W 4 x 75 W / 4 ohm
Psin / 2 ohmy 141,12 W 4 x 90 W / 2 ohm
Psin / 4 ohmy mostík 243,36 W neuvádzajú

7 990 Sk

6 990 Sk
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+

-

– výstupné terminály cinch pre 
   všetky štyri kanály

– vidličkové svorky
– strohé nastavenie filtrov

výkony namerané uvádzané
Psin / 4 ohmy 86,49 W 4 x 100 W / 4 ohm
Psin / 2 ohmy 117,04 W 4 x 150 W / 2 ohm
Psin / 4 ohmy mostík 222,37 W 2 x 300 W / 4 ohm

7 990 Sk

Zvukové podanie
Pri tomto zosilňovači je opäť badateľná 

mierna odchýlka v zafarbení zvuku smerom 
k zastretosti. Nie je to však nič tragické, pretože 
len máloktoré reproduktory dokážu v tejto triede 
niečo také vôbec zachytiť. Celkovým prejavom 
bol tento zosilňovač dobrý, i keď zvládanie 
komplexnejších pasáží mu dalo zabrať, 
a nie vždy sa mu to podarilo na jednotku. 

Konštrukcia
Telo nám prezrádza príslušnosť k radu 

Venom. Jeho dekoračným imidžom je červené 
podsvietenie s možnosťou vypnutia. Vidličkové 

svorky sa v súčasnosti už málo používajú, 
pretože znásobujú prechodové straty na 
kábloch (kábel-vidlička-svorka). Filtre sú 
veľmi strohé a možno nastaviť len úroveň 
a deliacu frekvenciu . Kladne hodnotím 
výstupné konektory cinch pre všetky štyri 
kanály. Kaskádové reprosvorky sú nevýhodou, 
lebo po zapojení káblov do vrchného radu je zlý 
prístup k spodným skrutkám. Nedokázal som 
otvoriť zosilňovač, a tak nemôžem 
posúdiť vnútorné zapojenie.

Zvukové podanie
Aj napriek pomerne slabému 

nameranému výkonu, bol tento kúsok 
naozaj najlepší. Zvukové podanie bolo 
veľmi jasné a oplývalo množstvom detailov 
a priestorovo presne zadefinovaného 
hudobného diania. Tieto atribúty sa 
nestrácali ani v najvyšších úrovniach, 
i keď žiadne delostrelecké orgie, ako 
napríklad s Carpowerom, to neboli. Ten, 
kto vyžaduje najpresnejší zvukový prejav 
a oželie výkony rádovo v stovkách 
wattov, má najlepšieho adepta s náz-
vom Dark blue4 vedľa na fotografii. 
Decentná inštalácia spolu s decentným 
reproduktormi... a šup do decentnej limuzíny, 
kde nebude nič rušiť pravé hudobné orgie 
za relatívne prístupný peniaz....  

Konštrukcia
Helix si zachováva svoj mohutný 

chladič aj pri štvorkanáli. Zaujímavosťou je 
prepínanie vstupných konektorov cinch ako 
vstupy low/high úrovne. To znamená, že tie 
isté konektory slúžia aj na vstup signálových, 
ako aj repro- úrovní. Rozsah HF filtrov je 
perfektný 15 – 4 000 Hz a dovoľuje použitie 
pre zapojenie dvojpásmových reproduktorov 
do aktívu, ďalšou výhodou je kombinácia 
filtrov v zapojení bandpass, kde s ním 
možno napájať kickbassové reprá. 
Kaskádové reprosvorky sú nevýhodou, 
lebo po zapojení káblov do vrchného 
radu je zlý prístup k spodným skrutkám.

Caliber CA 200V4

Helix Dark blue4 

+

-

– mohutný chladič
– veľký rozsah vstupných filtrov
– možnosť prepojenia filtrov 
   do BandPass

– jednojitý zdroj
– kaskádové riešenie repro svoriek

výkony namerané uvádzané
Psin / 4 ohmy 64,80 W 4 x 60 W / 4 ohm
Psin / 2 ohmy 91,47 W 4 x 100 W / 2 ohm
Psin / 4 ohmy mostík 174,24 W 2 x 180 W / 4 ohm

7 990 Sk
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