


Erfrischend anders
Monobloky Vincent za 3000 Eur nás očarovaly: zatímco jejich sourozenci
propagovali především dynamiku a výkon, SP-995 se koncentrují více na audiofilní hodnoty ..

Vincentovy monobloky se v naší redakci těší bez výjimky dobré pověsti  a kolegové se jich často domáhají. 
Především vzpřímená výkonová monstra SP-998 nám prokázala v poslední době důležité služby, neboť jeden radiátor v malé 
poslechové místnosti byl mimo provoz. Nesmějte se ! Je to skutečně pravda a současně to něco vypovídá o dosavadní filozofii tohoto 
výrobce: 
Síla bez kompromisů a hotovo ! 

MohutníMohutní těžkotonážníci třídy „A“ spotřebují více proudu, než jakýkoliv jiný koncový zesilovač v našem skladě. 380 Wattů v páru, 
abychom se vyjádřili přesně. A je to zcela v pořádku, neboť naproti tomu poskytnou dynamicky výjimečný zážitek a neobyčejně pevnou  
a energickou  reprodukci basů s přesnými obrysy.

Když nám před několika týdny dovezly fungl nové SP-995, měl by být člověk správně nezaujatý, měl jsem však na základě těchto 
předchozích zkušeností téměř konkrétní a očekávaný názor.
Ploché monobloky jsou prakticky menší sourozenci 998 a řadí se nižší cenou o zhruba 23 tisíc Kč za pár, hned za basově 
ohromující top model. 

NášNáš odhad se však ukázal jako nesprávný: novinka se nejen výrazně liší od pětihvězdičkových monobloků tvarem, nýbrž  se také 
zvukově vznesla nad dosud všechny ostatní Vincenty. 
Skutečně zde má převahu audiofilní nóta. 
995 hrají křišťálově čistě s extrémní otevřeností a vykreslí v poslechové místnosti velkou, plastickou a hmatatelně působící scénu. 
Přirozeně, že se v jejich koncepci ukrývají přiměřené výkonové rezervy. Využijete je, ale jen zřídkakdy k rozpoutání zvukového uragánu.
KroměKromě toho se dá mimochodem říci, že 995 v některých disciplinách hrají zcela srovnatelně s většími sestrami. Rodinná hierarchie tím 
obdržela jeden či více šrámů. Přitom výrobce sáhnul daleko dozadu a během vývoje nových monobloků se orientoval podle SP-991 – 
které jsou o generaci starší než 998.
 Pokud časopis STEREO archivujete, najdete test 991 v čísle 09/2003 na straně 32. Popis a test 998 je v čísle 06/2005. Rozhodující 
důvod pro tuto inspiraci minulostí, byl vhodný tvar, neboť 991 má také příčný formát. 
Pohled dovnitř však neukáže skutečně mnoho podobností. Znamená to, že se na koncepci podílely poslechové zkoušky.
VV centru přehledně uspořádaného koncového zesilovače je velké, 500 W toroidní trafo, které je obklopeno téměř skromně působícím 
síťovým zdrojem. Oproti starším koncovým stupňům je však použita výrazně hodnotnější jednotka DC-serva, která se stará o ještě 
zlepšené a stabilnější napěťové poměry. 
Klidový proud obou Vincentů se dá přepnout tlačítkem na předním panelu, což převede koncový stupeň z třídy „A“ do režimu třídy „AB“.  
A to je také klíčový znak této novinky. 

Důvodem tohoto zapojení je samozřejmě enormní spotřeba třídy „A“, která se ne vždy setkává se sympatiemi uživatelů a vyvolá někdy 
studený pot v případě účtu za elektřinu. 

NyníNyní má člověk  teoretickou možnost přepnout zesilovač po poslechu do úsporného režimu AB. „Teoretickou“ říkáme proto, neboť také 
tento režim představuje zvukově příjemnou alternativu k jemné třídě „A“, ostatně by bylo škoda ji využívat jen jako „teplou“ variantu  
standby. 

Dvojice příček odděluje a současně elektromagneticky stíní separátní moduly zesilovače po stranách síťového zdroje, ve kterém 
vykonává svoji službu 8 kondenzátorů s celkovou kapacitou 80.000 uF. 16 výkonových FET tranzistorů leží přímo na bočních stěnách 
a využívají díky tomuto umístění žebrových chladičů pro optimální odvod tepla.



Tímto optickým rozdělením zesilovače vypadají Vincenty nejen jako stereo zesilovač,
nýbrž jím také vlastně jsou. 
Jako u ostatních koncových stupňů tohoto výrobce máme zde co do činění se zapojením do můstku, kde se separátně zpracovávají kladné 
a záporné části střídavého signálu. Nemělo by se však i při takových marnotratných lahůdkách zapomenout na to, že monobloky nabízí 
principiální výhody: díky rozdělení do více skříní se zvyšuje výkon tak jako tak ne zrovna slabého síťového zdroje, který nyní zásobuje 
pouze jeden kanál. 
UU stereo zesilovače může nízkofrekvenční impuls, který má správně působit jen v jednom kanále, proniknout i do druhého, neboť přeci 
generelně zatěžuje síťový zdroj. Toto se nazývá „dynamické přeslechy“. 
Kromě toho ustoupily naměřené údaje z laboratoře, které nás vždy eminentně zajímají, zcela do pozadí. Separace stereo kanálů tvoří 
prominentní příklad. 

SignálySignály se uvnitř spojí až na třetí spojové desce, která je přímo u zadní stěny a do které jsou zapojeny oba vstupy – zesilovač nabízí cinch 
a  XLR – stejně tak jako robustní reproterminály. Oproti SP-998 se nachází přepínač vstupů na předním panelu. To přineslo mimořádně 
chvályhodný vedlejší efekt ovládání, neboť se tím stala mnohem snadnější možnost provozovat dva přístroje na jednom koncovém 
zesilovači.

Všechny tyto technické detaily a nuance přestanou ale člověka zajímat, jakmile se jen jednou zaposlouchá u SP-995 do režimu třídy A. 
Jejich zobrazení je neobyčejně velké a má dokonce přídech sfér. 
A tak se ztrácí pískaná melodie doprovázena měkkými smyčci v úvodu písničky „Lovely Head“ od Goldfrapps zdánlivě v nekonečnu. A tak se ztrácí pískaná melodie doprovázena měkkými smyčci v úvodu písničky „Lovely Head“ od Goldfrapps zdánlivě v nekonečnu. 
Že zde souhlasí vzájemné poměry velikostí a nejde o přehnaný efekt, poznáte nejpozději, jakmile se objeví zpěvačka jako vytesaná ve 
středu místnosti a postará se svádivým hlasem o suchý  kontrast ke vznášejícímu se pozadí.

Za tak opájivé zážitky je nutno poděkovat neuvěřitelnému rozlišení monobloků. Naše měření potvrzují, že u 110 kHz ještě není zdaleka 
konec. A ještě lépe než to: odchylky od lineárního frekvenčního průběhu jsou i tak nečekaně překvapivě malé. 
HlasHlas zpěvačky nepůsobí jen plasticky, nýbrž má také příjemně přirozený a sonorní témbr. To platí samozřejmě též pro akustický doprovod. 
Zvukové vyvážení Vincentů je velmi povedené, záměrně lineární. Sotva bude nápadné, že producent „Felt Mountain“ – což je název alba 
skupiny Goldfrapp – to chvílemi se svým minimoogem přehnal. Basy působí místy brutálně objemně.
Přesto zní přes Vincenty zřetelně jadrně a mají kousavý atak .

VýtečnáVýtečná věrnost zobrazení zůstává také zachována, i když se zvuk stává komplexnějším a například celý orchestr nasadí forte. Nástroje 
se dají stále dobře lokalizovat, setrvávají skálopevně na svých místech v celkovém zvukovém obraze. O zvukové kaši nemůže být v tak 
extrémních situacích ani řeči – alespoň u dobrých nahrávek. 
A tím přicházíme k našemu oblíbenému problému: vyskytuje se totiž proklatě vzácně. Především v běžné popové hudbě jde o něco méně 
uspokojivého. Poslechněte si hit jako „Shut Your Eyes“ od Snow Patrol na skutečně frekvenčně lineárně vyvážené sestavě. Nebo „Dani 
California“ od Red Hot Chilli Peppers. Vše to tak nějak půjde, to je jasné, ale správně dobře to zní jinak. 
ÚlevuÚlevu přinese přepnutí do režimu AB. S nižším klidovým proudem hrají monobloky trošku temněji. Sníží rozlišení a znatelně zúží 
zobrazenou scénu. Zato vystoupí více do popředí fundament basů, zvuková balance se posune směrem dolů a vše působí trošku měkčeji 
a zaobleněji. Potom zní pop i rock příjemně plně a stravitelněji. 

Ale nejenom to. Podle kombinací s různými reproboxy nebo CD přehrávači získá člověk zajímavou možnost sladění. 
  995 se tímto způsobem silně podobají 998, které se rovněž chlubí pevnějším fundamentem a lehce uhlazenými výškami. Velký sourozenec 
ale nemá tak enormní rozlišení a vykreslení drobných detailů, jako nové monobloky, zatímco ty naopak zaostávají v nadpozemské 
dynamice za velkým modelem. 

Novinka je jiná, to je nyní jasné. Odhalila ale i přesto potěšující závislosti, které zprostředkovává stejně, jako její sourozenci. 
Vincent zůstává holt Vincentem.



Text na konci v rámečku:
Vydal se výrobce na novou cestu ? 
Monobloky Vincent hrají zřetelně pevně a transparentně a tvoří tak slyšitelný 
kontrast ke spíše  burácejícím sourozencům. Především režim ve třídě „A“ přinese 
množství nuancí a detailů a 995 je umí přesně rozmístit i u nejkomplikovanějších 
instrumentací diferencovaně a s ostrými obrysy do zvukového obrazu.
Samozřejmě – máme konečně v testu Vincenta –  přece si člověk nemůže stěžovat Samozřejmě – máme konečně v testu Vincenta –  přece si člověk nemůže stěžovat 
na nedostatek síly a fundamentu. Navíc přepínač provozu A / AB přispívá ke 
zvukové rozmanitosti.

Měření laboratoře
Výkon koncových stupňů Vincent činí 137/137 W na 8 a 237/238 na 4 Ohmech 
(hodnoty vždy třída AB/třída A). 
Impulsy sahají až k 254 W na 4 Ohmech.
Zkreslení vykazuje 0,0005/0,0005 procent při výkonu 5 W, Zkreslení vykazuje 0,0005/0,0005 procent při výkonu 5 W, 
Intermodulační zkreslení 0,0035/0,0014 procent při stejném výkonu. 
Odstup rušivých napětí 95 dB je velmi dobrý (5W). 
Frekvenční rozsah SP-995 přesahuje 110 kHz. U této frekvence jsme naměřili 
pokles pouhých 2,3 dB. 
V protikladu k údajům výkonu se výrazně liší spotřeba jednotlivých režimů: každý 
monoblok
spolknespolkne při běhu naprázdno /bez signálu/ ve třídě A 190W, avšak ve třídě AB jen 70 
W.

Vybavení
SP-995 nabízí vstup cinch a XLR, stejně jako pár robustních reproterminálů. 
Veškeré konektory mají jakostní provedení. 
Na čelním panelu se nachází síťový vypínač a přepínače vstupů a režimů. 
Bohužel chybí označení fáze. 

Popis k fotografiím:Popis k fotografiím:
naše testovací sestava: nechali jsme SP-995 (vpředu) hrát v přímém srovnání s 
jejich většími sourozenci  SP-998 (vpravo vzadu)

Tranzistory – 16 kusů v koncáku – leží přímo na bocích chladiče kvůli optimálnímu 
odvodu tepla

Člověk snadno rozezná čistou konstrukci Vincentů, která umožní kromě přísného 
oddělení
signálu též krátkou signálovou cestusignálu též krátkou signálovou cestu

Magický přepínač: velkým tlačítkem na čelním panelu se přepíná režim monobloků 
Vincent
Přímo vedle sebe je na zadní stěně vstup cinch a XLR. Přepínač se nachází 
výhodně vpředu
           
 

  Kvalita zvuku          92 %
 Poměr cena / výkon – VYNIKAJÍCÍ


