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Aurum Cantus Leisure 2 SE mk II

Stojanové reproduktorové soustavy

Lubomír Vlk

Vybalování audiofilsk˘ch stojanov˘ch
monitorÛ Aurum Cantus Leisure 2 SE mk
II ãínského v˘robce reproduktorÛ Jinlang
Audio je témûﬁ obﬁadem. Nejen proto,
Ïe jejich vysoce leskl˘ povrchov˘ lak
vyÏaduje opatrnost pﬁi manipulaci. JiÏ pﬁi
prvním uchopení do rukou pﬁekvapí
svou neãekanû velkou hmotností a také
detaily v provedení ozvuãnice a reproduktorÛ, které napovídají, Ïe nejde
o Ïádn˘ obyãejn˘ minimonitor. Ten
zvlá‰tní pocit se obtíÏnû popisuje slovy,
ale pﬁedstavované asijské soustavy vzbuzují respekt je‰tû dﬁíve, neÏ se vÛbec
poprvé pﬁipojí k zesilovaãi. Opravdové
pﬁekvapení v‰ak nastane aÏ bûhem prvních okamÏikÛ reprodukce. Nechci v‰ak
pﬁedbíhat, nyní jsem povinen se napﬁed
zmínit o konstrukci tohoto nev‰edního
v˘robku.
Soustavy jsou osazeny jednûmi z úplnû nejlep‰ích reproduktorÛ, jaké si v dané kategorii mÛÏete pﬁedstavit. PﬁestoÏe
pomûrnû nevelk˘ stﬁedobasov˘ reproduktor Aurum Cantus AC130/50CK má
montáÏní prÛmûr 130 mm, udivuje svou
nadprÛmûrnû velkou hmotností 2,37 kg!
DÛvodem je velkoryse dimenzovan˘ permanentní magnet o prÛmûru 120 mm,
kter˘ by se neztratil ani u mnohem vût‰ích reproduktorÛ. Robustní prstencov˘
magnet a jeho velkoplo‰né pólové nástavce jsou neseny rigidním ko‰em ze slitiny lehk˘ch kovÛ. Mohutn˘ zadní pólov˘ nástavec má ve své ose velk˘ kruhov˘
otvor pro vyrovnávání tlaku vzduchu,
chránûn˘ mírnû konvexní maskou z perforovaného plechu. Serióznû konstruovan˘ magnetick˘ obvod highendového
mûniãe je zároveÀ opatﬁen Faradayov˘m
prstencem a demodulaãní cívkou.
Kónusová stﬁedobasová membrána,
obsahující smûs netkan˘ch uhlíkov˘ch
a kevlarov˘ch vláken, má na rozdíl od
magnetu naopak velmi malou hmotnost. V centrální ãásti kónusu je mal˘
konkávní vrchlík o prÛmûru 28 mm, kter˘ evokuje pocit, Ïe uvnitﬁ systému je
nevelká kmitací cívka. Jde v‰ak o vizuální
klam. Reproduktor se ve skuteãnosti
mÛÏe pochlubit mohutnou kmitací cívkou, jejíÏ nezvykle velk˘ prÛmûr ãiní
50 mm. Rozmûrná cívka je navinuta na
kaptonovém formeru páskov˘m vodiãem z pomûdûného hliníku. V˘sledkem
kombinace odlehãené membrány, nadprÛmûrnû velké kmitací cívky a bohatû
dimenzovaného magnetického obvodu
je velká úãinnost a pﬁedev‰ím extrémní
pﬁesnost odezvy na rychlé tranzientní
signály.
Zcela mimoﬁádn˘mi elektroakustick˘mi vlastnostmi disponuje také vysokotónov˘ reproduktor G2, kter˘ rovnûÏ není
Ïádnou odlehãenou plastovou hraãkou.
Jeho robustní ‰asi je opût vyrobeno
z kovové slitiny. Mohutn˘ reproduktor
s úãinn˘m a zároveÀ dobﬁe stínûn˘m
permanentním magnetem má hmotnost
1,15 kg, coÏ v kategorii v˘‰kov˘ch mûniãÛ rozhodnû není bûÏn˘m jevem.
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skﬁínû jsou opatﬁeny speciální tlumící
strukturní vrstvou. Interní prostor ozvuãnice je navíc nezvykle peãlivû tlumen
kombinací tvarovan˘ch blokÛ molitanu
a polyesterového rouna.
Samostatnou kapitolou je nádherné
provedení povrchu skﬁínû s esteticky
tvarovan˘mi ãelními hranami. V˘razná
zaoblení a zmen‰ení plochy pﬁední stûny
skﬁínû prospívá jak akustice, tak designu.
Povrchová úprava testované verze kombinuje ãern˘ klavírov˘ lak nahoﬁe, vepﬁedu, dole a vzadu a párovanou pﬁírodní
d˘hu se zrcadlovû shodnou kresbou na
boãnicích, které jsou rovnûÏ o‰etﬁeny
vícevrstv˘m lakem s vysok˘m leskem.
Lak je natolik ãir˘, Ïe celá ozvuãnice
pÛsobí dojmem, jako kdyby byla zalita
do tvarovaného skla.
Pokud patﬁíte k domácím kutilÛm
a své nové reprosoustavy rádi modifikujete napﬁíklad v˘mûnou kabeláÏe ãi
jakostnûj‰ími kondenzátory, tak vás zﬁejmû nepotû‰í ani kmitoãtová v˘hybka
a pﬁíslu‰né propojení reproduktorÛ,
u kter˘ch rovnûÏ není co vylep‰ovat.
Laciné nástrãné konektory FastOn zde
nenajdete. Ve‰keré spoje jsou pájené,
pro vnitﬁní kabeláÏ je pouÏit kabel s tef-

Highendov˘ Aurum Cantus G2 pouÏívá
velice lehkou hliníkovou páskovou
membránu, silnou pouhou jednu setinu
milimetru. V silném magnetickém poli
situovan˘ pásek je ‰irok˘ 8,5 mm a vysok˘ 70 mm. Skládaná pásková membrána
má protirezonanãní trapézov˘ profil,
sestávající z ﬁady vzájemnû navazujících
lichobûÏníkÛ. NeÏádoucí rezonance zároveÀ potlaãuje miniaturní jamková
struktura v celé plo‰e membrány. Tenk˘
pásek je proti po‰kození chránûn nerezonujícím drátûn˘m pletivem. Pro zajímavost také uvedu, Ïe unikátní mûniã
G2 má citlivost 96 dB (1 W/1 m) a jeho
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kmitoãtov˘ rozsah v toleranãním pásmu
+/- 3 dB je 1,7 aÏ 40 kHz.
Nejen reproduktory, které jsou v˘robcem peãlivû párovány a ve vybran˘ch
párech oznaãovány shodn˘m v˘robním
ãíslem, ale také basreflexová ozvuãnice
zaslouÏí v˘raznou pochvalu. Mimoﬁádnû
bytelná skﬁíÀ, zpevnûná vnitﬁním horizontálním rámem, je vyrobena z pevn˘ch MDF desek. DÛleÏitá ãelní sendviãová stûna je silná 38 mm! Vnitﬁní ãást
frézovaného kruhového otvoru pro stﬁedobasov˘ reproduktor má z akustick˘ch dÛvodÛ kónick˘ tvar, roz‰iﬁující se
smûrem dovnitﬁ. V‰echny vnitﬁní plochy

1. Hliníková pásková membrána
2. RE magnety ze vzácn˘ch zemin
(neodymium, ferit, bór)

lonovou izolací a jakostnûj‰í kondenzátory byste na trhu hledali jen stûÏí.
Pﬁípadní vylep‰ovatelé tedy budou
u soustav Leisure 2 SE mk II bez práce.

Zvuk
Popis zvukov˘ch vlastností zaãnu
konstatováním, Ïe vysokotónov˘ reproduktor Aurum Cantus G2 netrpí ani
náznakem obecnû znám˘ch „dûtsk˘ch
nemocí“ páskov˘ch mûniãÛ. Konkrétnû
mám na mysli to, Ïe v˘‰ky nemají ‰ustivé
ãi staniolové zabarvení. Pﬁednes v˘‰ek je
nevtírav˘, ale zároveÀ extrémnû detailní
a studiovû neutrální. Dal‰ím obvykl˘m
nedostatkem páskov˘ch reproduktorÛ,
orientovan˘ch na v˘‰ku, b˘vá mírnû zúÏená kmitoãtová charakteristika ve vertikálním smûru. Dokonce i tento jinak
bûÏn˘ jev se u mûniãe G2 podaﬁilo vzornû eliminovat. Jedním z dÛvodÛ je dﬁíve
zmiÀovan˘ trapézov˘ profil pásku, kter˘
nejenÏe úãinnû potlaãuje vznik mechanick˘ch rezonancí v jeho plo‰e, ale
zároveÀ svou strukturou lichobûÏn˘ch
plo‰ek pﬁispívá k vyrovnanosti vertikální
smûrové charakteristiky (horizontální
smûrová vyzaﬁovací charakteristika je
u dané konstrukce jiÏ z principu velmi
vyrovnaná). Druh˘m dÛvodem je skuteãnost, Ïe jde o model reproduktoru
s krat‰í membránou, neÏ u nûkter˘ch
jin˘ch a tﬁeba i draÏ‰ích variant. Navíc
ãást pásku je schována za relativnû nevysok˘m (cca 52 mm) vnitﬁním ústím
kónického zvukovodu, coÏ v koneãném
dÛsledku pﬁispívá k potlaãení nepﬁíznivého smûrového jevu. V˘sledkem je fakt,
Ïe monitory Leisure 2 SE mk II mÛÏete
poslouchat i mírnû shora (napﬁ. sedíc na
vysoké Ïidli), aniÏ byste zaregistrovali
v˘znamn˘ pokles citlivosti v˘‰ek. ¤eãeno
struãnû, konstruktérÛm firmy Jinlang
Audio se podaﬁilo zhodnotit jinak nedo-

stiÏné zvukové v˘hody páskové membrány (pﬁedev‰ím její rychlost) a zároveÀ
obdivuhodnû eliminovat její pﬁípadné
klasické nedostatky. Takov˘ v˘kon zaslouÏí uznání.
Recenzemi reproduktorov˘ch soustav se zab˘vám jiÏ tﬁináct let, a za tu
dobu jsem se nauãil neb˘t niãím pﬁekvapen. Recenzent smí b˘t nad‰en, protoÏe
kdeco hraje pûknû anebo alespoÀ zají-

mavû, av‰ak b˘t pﬁekvapen znamená
prozradit sám na sebe, Ïe jsem nebyl
dostateãnû dobﬁe pﬁipraven. Pﬁiznání
pﬁekvapení je pro zku‰eného recenzenta
ponûkud trapas. Ale já se k tomuto trapasu rád pﬁiznám. Na zvukov˘ projev
monitorÛ Aurum Cantus Leisure 2 SE mk
II jsem nebyl pﬁipraven. Po jejich pﬁipojení (soustavy byly jiÏ zahoﬁené, ãili pﬁedem jinde rozehrané) k obvyklé testovací aparatuﬁe ve stﬁednû tlumeném
poslechovém prostoru objemu 47 m3
a po prvních vteﬁinách reprodukce do‰lo
ke skuteãnému pﬁekvapení.
Pokud si pamatuji dobﬁe, tak je‰tû
nikdy jsem nesly‰el tak perfektnû vzájemnû sladûn˘ projev vysokotónového
páskového a stﬁedobasového reproduktoru. Celá soustava zní v kladném smyslu jako „jednopásmov˘“ systém bez sly‰itelného ‰vu. Pokud bych mûl s mírnû
humornou nadsázkou parafrázovat
známé lidové rãení „vrána k vránû
sedá“, tak zde bych napsal, Ïe extrémnû
rychl˘ reproduktor sedá k extrémnû
rychlému reproduktoru. Zkrátka konstruktéﬁi mûli v˘born˘ odhad a jak se ﬁíká
‰Èastnou ruku. Umístili k sobû mûniãe,
které se vzájemnû naprosto dokonale
doplÀují. Svou nezanedbatelnou roli
samozﬁejmû hraje také nekompromisní
konstrukce ozvuãnice a kmitoãtové v˘hybky, ale pﬁesto mám nutkání opakovanû chválit ‰Èastn˘ v˘bûr obou reproduktorÛ, které zaji‰Èují ‰piãkovû pﬁesn˘
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pﬁenos rychl˘ch tranzientních signálÛ v celé ‰íﬁi vyzaﬁovaného
spektra. Jde o skuteãnû velmi vzácn˘ jev.
Celé vyzaﬁované spektrum je extrémnû prÛzraãné a detailní,
coÏ se projevuje jak pﬁi hlasité, tak i tiché reprodukci. Navíc je
témûﬁ nepochopitelné, jak velk˘ akustick˘ tlak dokáÏí tyto stojanové monitory vyvinout pﬁi hraní nahlas. To v‰ak není tak dÛleÏité. Je‰tû vût‰ím divem, hraniãícím s technick˘m zázrakem, je
dynamiãnost a jistota basÛ, vãetnû pﬁítomnosti aÏ nepochopitelnû hlubok˘ch tónÛ. Hluboké tóny mají je‰tû pevnûj‰í charakter,
neÏ u mnoh˘ch aktivních studiov˘ch monitorÛ, které jsem kdy
sly‰el. Mám poslechové zku‰enosti se stovkami rÛzn˘ch reproduktorov˘ch soustav, ale tak pevn˘, jist˘, dynamick˘ a zároveÀ
maximálnû detailní a transparentní zvuk v tak cenovû pﬁijatelné
kategorii jsem nikdy dﬁíve nesly‰el. Pﬁedstavované monitory
poslouchám prÛbûÏnû jiÏ mûsíc na nejrÛznûj‰ích hudebních
nahrávkách a stále se nemohu nabaÏit.
Skuteãnost, Ïe monitory jsou vyrobeny v âínû, nevnímám
jako handicap, ale naopak jako v˘hodu. V tomto konkrétním
pﬁípadû získáte za minimum finanãních prostﬁedkÛ ‰piãkovou
kvalitu. A to jak technologickou, tak i zvukovou. MoÏná si teì
ﬁíkáte, Ïe nejsem objektivní. Ano, mÛj názor je subjektivní.
Samozﬁejmû existují rÛzné velké absolutnû ‰piãkové reprosoustavy. Ty v‰ak b˘vají finanãnû nároãné. V cenovû dostupné kategorii jsou Aurum Cantus Leisure 2 SE mk II podle mého názoru
audiofilskou událostí roku.

Technická data
Aurum Cantus Leisure 2 SE mk II
Kontakt ...........................................................hifi studio MeLiSSA
Typ pﬁístroje .........................stojanová reproduktorová soustava
Soustava.......................dvoupásmová s basreflexovou ozvuãnicí
Reproduktory .......................................1x stﬁedobasov˘ 130 mm,
Aurum Cantus AC130/50CK
1x vysokotónov˘, pásková membrána,
Aurum Cantus G2
Kmitoãtov˘ rozsah .................................................55 Hz – 40 kHz
Jmenovitá impedance..............................................................8 Ω
Charakteristická citlivost ................................87 dB (2,83 V/1 m)
Doporuãen˘ v˘kon zesilovaãe......................................50 – 200 W
Rozmûry ............................................................226x350x280 mm
Hmotnost (kus) .....................................................................11 kg
Záruka ..................................................................................2 roky
Cena soustav (pár) .........................................................27.990 Kã

Hodnocení
+ Extrémnû detailní a prÛzraãn˘ pﬁednes v

celém vyzaﬁovaném kmitoãtovém spektru. Mimoﬁádná expresivita, temperamentnost a Ïivost reprodukce. Pﬁesnost pﬁenosu
rychl˘ch tranzientních signálÛ. Skvûlá návaznost velmi
rychlého vysokotónového mûniãe na mimoﬁádnû rychle
reagující stﬁedobasov˘ reproduktor. Témûﬁ ‰okujícím
zpÛsobem ãisté, pﬁehledné, pevné a dynamické basy,
které znûjí brilantnû i pﬁi pﬁipojení ménû v˘konného zesilovaãe. Extrémní pﬁehlednost reprodukce hry na basovou
kytaru, kontrabas a dal‰í basové nástroje. Luxusní provedení v technickém i designovém smyslu.

-
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VyÏadují del‰í dobu rozehrávání – minimálnû 80 hodin.
Rozmûrn˘ permanentní magnet stﬁedobasového reproduktoru není vybaven magnetick˘m stínûním. Monitory zobrazují nejen klady dobﬁe nahran˘ch alb, ale
zároveÀ nesmlouvavû detailnû reprodukují i pﬁípadnû
nedostatky zvukovû ménû zdaﬁil˘ch nahrávek. Pokud
rádi posloucháte napﬁíklad populární hudbu ze sedmdesát˘ch let minulého století, tak zpÛsob soustavami
odhalované zvukové pravdy se mÛÏe jevit snad aÏ pﬁíli‰
pﬁísn˘m ãi ponûkud nediplomatick˘m.

