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V březnu 2008 (Stereophile Vol.31, č.3) jsem se pochvalně vyjádřil k integrovanému zesilovači A-50T 

od čínské firmy Cayin Audio. Vzhledem k ceně 1295$ jsem byl velmi potěšen jeho zvukem, vzhledem a 

konstrukční kvalitou. Tato pozitivní zkušenost mě přiměla podívat se, co dalšího importér značky Cayin, 

VAS Industrie, tady distribuuje. Dováží-li nějaké pozorné ucho do US zajímavý produkt, má většinou tip 

na další dobře hrající komponenty, jak to dosvědčuje případ distributorů Sumiko nebo Music Hall. 

Ukázalo se tak, že VAS Industries dováží čínské reprosoustavy Aurum Cantus, včetně modelů pro 

stereo. Vybral jsem si základní model, dvoupásmovou regálovou soustavu (1890$ za pár), která 

kombinuje páskový měnič s dynamickým středobasovým reproduktorem. 

 

Mé první poslechové zkušenosti měly menší prodlevu. To když jsem 

V2M vybalil a strávil nějaký čas obdivováním jejich nádherných 

kabinetů. Štíhlé panely na stěnách zaoblené MDF jsou pokryty 

krásnou vysoce lesklou javorovou dýhou (růžové dřevo, třešeň a 

černý klavírní lak jsou rovněž k dispozici). Nemohl jsem od nich 

odtrhnout oči. Nepamatuji se, kdy jsem naposled viděl za tuto cenu 

tak nádhernou reprosoustavu. 

 

Aurum Cantus V2M mají vysokotónový hliníkový páskový měnič. I 

když je stíněný, Aurum Cantus varuje, že díky silnému 

magnetickému poli by měla být soustava umístěna minimálně 90cm 

od televizní obrazovky. Středobasový měnič je kompozitem Kevlaru a 

netkaného uhlíkového vlákna, cívka je navinuta poměděným 

hliníkem a magnetický systém je opatřen Faradayovým prstencem. 

Výhybka se může pochlubit kondenzátory M-Cap Supreme MXP a 

Aurum Cantus MXP, metaloxidovými fóliovými rezistory a cívkami 

vinutými OFC vodiči vysoké čistoty. Tvar kabinetu – komolý jehlan 

s parabolickým zakřivením – byl vybrán kvůli minimalizaci rezonancí. 

 

Umístil jsem V2M na mé vyzkoušené stojany Celestion Si, které jsou 

naplněny směsí olova a písku. Bi-wiringem připojené V2M jsem 

poslouchal s nasazenými mřížkami i bez nich. I když se tonálně 

reprodukce nezměnila, s nasazenými mřížkami bylo slyšet o hodně 

méně detailů. Takže zůstaly – stejně jako to doporučuje VAS 

Industries – odloženy bokem. 

 

Poslech 

 

Detailní a nezabarvená reprodukce středů Aurum Cantus V2M mě 

podnítila k prozkoumání mé sbírky dobře nahraných pěveckých čísel. V Round Midnight z Clap Hands, 

Hear Comes Charlie! od Elly Fitzgerald (LP, Verve V-4053) byl sametový hlas Fitzgeraldové tak 

smyslný, že jsem do poznámek načmáral: „Ona mluví ke mně. Ona zpívá ke mně.“ V2M výborně 

přenesly nízkoúrovňové frázování hlasu Joni Mitchell ve „Urge for Going“ z CD Hits (Reprise 46326-2) a 

páskový měnič si bezchybně poradil s přesnými a vysoko sahajícími sykavkami. 



 

Schopnost rozlišit detaily mi dovolila poslouchat spoustu důvěrně známých nahrávek novým způsobem. 

Když jsem poslouchal sólo Rogera McGuinna na jeho 12-strunný Rickenbacker v „Turn, Turn, Turn“ od 

Burda, byl jsem místo jeho precizní hry přitažen delikátní tamburínou jeho protihráče Gene Clarka, 

která byla vzadu v mixu velice jasná a bez známky rozostřenost. V Jesu, v nahrávce Rutterova 

Requiem od Timothy Seeliga (CD, Reference RR-57CD) jsem ještě nikdy neslyšel sopránový part Nancy 

Keith tak jasně separovaný od zbytku hlasů chorálu Turtle Creek. Také jsem si nikdy dříve nevšiml 

vzájemné melodické výměny hobojisty Denise Brickmana a flétnisty Michaela Sullivana. 

 

Vynikajícímu rozlišení detailů významně pomohl páskový výškový měnič. V tak nízké cenové kategorii 

je u reprosoustav kombinujících páskový měnič s dynamickými reproduktory riziko, že buď bude 

výškový reproduktor příliš ostrý nebo bude jeho zvuk odtržený od zbytku frekvenčního spektra. U V2M 

jsem nic z toho nezaznamenal. Ať jsem do nich pustil cokoli, výšky byly přesné, detailní, dosahovaly 

vysoko a byly zcela koherentní se zvukovým přednesem zbytku frekvenčního spektra. Smyčcové 

pasáže Laurence Leightona Smítne a Moskevského filharmonického orchestru v Čajkovského Páté 

symfonii (LP, Sheffield Labs RP-25) byly hedvábné, realistické a připomínaly živý koncert v Carnegie 

Hall před její renovací. 

 

Výškový měnič V2M byl také docela rychlý. V nahrávkách se spoustou tranzientů byly všechny detaily 

reprodukovány beze stop rozmazání nebo přílišného zdůraznění. V Poulencově Koncertu pro dvě piana 

(UK LP, EMI ASD 517) skladatel a Jacques Fevrier ženou klávesy do velmi obtížných rychlých pasáží se 

značným obsahem vysokých frekvencí. Zvuk horních registrů pian byl přes Aurum Cantus lehký, 

vzdušný, jemný a jako blesk rychlý.Výškový měnič zazářil i u elektronického rocku. Při poslechu na 

první poslech jednoduché „Man/Machine“ od Kraftwerk (Minimum Maximum, CD, EMI ASW 60611) 

jsem byl schopen analyzovat vysokofrekvenční filtrace každého syntezátorového partu. 

 

V2M také bez námahy zreprodukovaly dynamické pasáže bez rozostření nebo slyšitelné komprese a 

chovaly se tak spíše jako sloupová reprosoustava, než stojanový reproduktor. Silnou dynamiku skvělé 

nahrávky Čajkovského symfonie přehrály krásně lineárním a organickým způsobem (v mých 

poznámkách čtu „síla, drama!“). Razanci, která otřásla mou poslechovou místností, předvedly i na 

tracku od Kraftwerk, včetně reálně reprodukovaných basových tranzientů (ohledně chování V2M na 

nízkých frekvencích jsem zvědav na výsledky měření Johna Atkinsona). To je u stojanových soustav 

vzácné. 

 

U všech nahrávek, které jsem na V2M poslouchal, mi imponoval čistý a nezkreslený středobas. Sólo na 

kontrabas Scotta La Faro v „Gloria Step“ z alba Sunday at the Village Vanguard od Bill Evans Trio (LP, 

Riverside/APO RCP 9376) lehce vibrovalo se správnou dávkou tepla a vřelosti bez známek zabarvení 

nebo zaznívání. Byl to Art Dudley, kdo mě poprvé upozornil na melodickou basu Paula McCartneyho. V 

„One After 909“, pozdní nahrávky nejlepší punkové kapely která kdy vzešla z Liverpoolu, z Let It 

Be…Naked (CD, Apple CDP 5 95713 2), byla jeho basová linka velmi jasná a snadno sledovatelná. 

 

Aurum Cantus V2M dokázaly něco, co žádná jiná soustava, kterou jsem doposud recenzoval, 

nedokázala. Jejich zvuk byl tak realistický, detailní a koherentní, že mě svým hudebním projevem 

přinutily poslouchat. Bylo velmi obtížné vnímat V2M jako kulisu v pozadí – neustále se dožadovaly 

pozornosti. Skladbu „Fruit Forward“ mého jazzového kvarteta Attention Creen (Live at Merkin Hall, CD, 

Stereophile STPH018-2) začíná Chris Jones sólem na basovou kytaru. Z mnoha poslechů tohoto disku 

znám každou notu, kterou Chris hraje. Přesto jsem jsem musel přerušit práci hleděl jsem na zvukový 

obraz jeho basy mezi reproduktory, jako bych ho slyšel improvizovat toto sólo poprvé. Ke konci 

skladby dělám výlet k neoromantickému pianu. S Aurum Cantus jsem mohl obdivovat dynamiku 

koncertního křídla Steinway D, na které jsem hrál, a soustředit se na neuvěřitelný realismus, s jakou 

reproduktory reprodukovaly delikátní zvuk horních tří oktáv tohoto nástroje. Když poslouchám 

„Melting“ z Of Mist and Melting od mého oblíbeného kytaristy Billa Connorse (LP, ECM 1120), 

soustředím se většinou na dynamiku rytmus činelů bubeníka Jacka DeJohnette. Tentokrát jsem byl 

okouzlen interpetací Connorsovy vtahující melodie saxofonistou Johnem Surmanem, kterou později 

sám kytarista zopakuje na akustickou kytaru. 

 

 

 

 



Srovnání 

Porovnával jsem Aurum Cantus V2M (1890 dolarů/pár) s Amphion Helium2 (1200 dolarů/pár), Monitor 

Audio RS6 Silver (1200 dolarů/pár) a Epos M16 (1998 dolarů/pár). 

 

Amphion Helium2 měly hedvábnější a jemnější výšky než Aurum Cantus V2M, i když ne tak detailní. 

Nicméně Amphion měl horší bas a dynamiku. 

 

Monitor Audio RS6 Silver měly hlubší bas a předvedly silnější dynamické kontrasty. Šly stejně vysoko 

jako Aurum Cantus V2M, ale nebyly tak čisté a jemné. RS6 Silver byly také o něco ostřejší, nicméně 

vnitřní detail, ambienci, doznívání a orinetace v nízkoúrovňové dynamice byly srovnatelné. 

 

Epos M16 měl nádherně bohaté střední pásmo a výšky čisté, jemné a rafinované stejně jako Aurum 

Cantus V2M. Epos byl na vršku možná o něco méně vzdušný a „jiskrný“. Má hlubší a pevnější bas a o 

něco čistší středobas, i když ne tak teplý. Také se mi zdálo, že jak Aurum Cantus tak Monitor Audio 

měly lepší dynamiku než Epos. 

 

Shrnutí 

Měly bychom zatleskat tomu, jak se v Aurum Cantus povedlo skvěle integrovat páskový měnič a 

dynamický středobasový reproduktor do takto atraktivního, kompaktního a dostupného produktu. V2M 

nemá žádný významný nedostatek a má několik pozitivních vlastností, na které jsem u reproduktorů 

jeho velikosti a ceny nikdy nenarazil. Každý, kdo hledá reprosoustavy do 2000 dolarů by si měl Aurum 

Cantus V2M poslechnout.  

 

Specifikace 

 

Popis: dvoupásmová stojanová soustava s basreflexem. Měniče: 60x14,5x0,01mm hliníkový páskový 

výškový reproduktor, 130mm středobasový reproduktor na bázi uhlíkového vlákna a kevlaru. Dělicí 

frekvence výhybky: 2,5kHz. Frekvenční rozsah: 50Hz-40kHz. Citlivost: 87dB/2.83V/m. Impedance: 8 

ohmů nominální, 6,4 ohmů minimální. Doporučený zesilovač: 50-200W. 

Rozměry: 370mm (V) x 205mm (Š) x 309mm (H). Hmotnost 12,8kg. 

Sériová čísla recenzovaných soustav: 0095 (obě). 

Cena: 1890 dolarů/pár. Přibližný počet prodejců: 48 

Výrobce: Penglai Jinlang Audio Co. Ltd., 1 Xianqiao Street, Beiguan Road, Penglai, China, tel. (86) 

535-5643360, Fax (86) 535-5610809, web: www.aurumcantus.com. Distributor v USA: VAS Industries 

Inc., Hazlet, www.vasindustries.com 

 

 

 

Testovací zařízení 

 

Analogový zdroj: Rega Planar 3 a VPI TNT gramofony, 

raménka Syrinx PU-3 a Immedia RPM, přenosky Clearaudio 

Virtuoso Wood a Aurum Beta S 

Digitální zdroj: CD Creek Destiny 

Integrované zesiovače: Creek Destiny a Creek 5350SE, 

Simaudio Moon i-1 

Reprosoustavy: Amphion Helium2, Epos M16, Monitor Audio 

Silver RS6 

Kabely: signálové (MIT): Magnum M3, MI-350 CVTwin 

Terminator, MI-330SG Terminator, reproduktorové: Acarian 

Systems Black Orpheus. 

Příslušenství: různé doplňky od ASC, Bright Star, Celestion, 

Echo Busters, Salamander Designs, Simply Physics, Sound 

Anchor, VPI  - Robert J. Reina 

 

 

http://www.aurumcantus.com/
http://www.vasindustries.com/

