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L aŤa op Zno_^, l oaoesaL ris|co\eho sid d

l\r",o., l'o- ,a píéoréstl Pd,l/e slce
ldh,r_]e ,ép'o(o-sta") d cD prPhrěVaČe,

alP jé1o ooŤe, o- :ou /esl ovače, S jeho vi-
,oo^) piel ,ooJl .l^. 1e\'danim ooŤěleí-
Výkon/cena jsl.ne se na našich stránkách
rnoh i setkat již Víckrát (s&V 3/14: X-|6o,
S&V 8,/13| X A160+X Preamp, S&V 5,/12:
N,4d\ 250l\4c\ ?00], P'i oli/slr.se/ra^re1
s integlovaný.n .nodelem EX 222 máme poclt,

že si prodejce sp et cenovky. Jednoduchý de
sign jed ného černého provedenísází na kovy
(až na tři p astová t ačítka), jež sice neop ýVa

ií příl š sof stikovanou povrchovou úpravu, ale
interlér skrýVá Vymoženosti, o nichž se kon-

struktérům mnoha zes]lovačů z nižší střední
třídy nezdá ani V hodně divokém sn u.

Jedno třafo nestačí
Za |ízký ýzlůst ýdéóí tuhé šasi z ocelového
pléchJ la c-yié( l- palkacl' dve'ld s,-ovÝr
toroidnín,] transformátorům (každý 200 VA)

a základnítřídě zesilovačů se Ex 222, klelý
Ve filernní hierarchi zaujímá třetí místo zdo-

la (podle typového štítku na zadnírn panelu

Ul \e Velli 1,3/, \y ly]a i kapa(i[o- ;hóřce

filtračních kondenzátorů, ]ež V součtu čítá
18 800 uF, Možnostern tvrdého napájecího
zdíoje odpovioa osa7erl ^o,co\ J.l 5tLolŮ
dvěrna komp ementárnín,]i páry b polárních

Výkonových tranzlstorú Toshlba (TTA 5200
a T-A 1o4 3). ga \,driL"y ilo o\ ar . 

* , ,l. ,. \e
dělío hustě žebrovaný chladič, takže Výstup,

ní Výkon do osmi ohmů člni Velce so idních
2X 70 W; V přít]adě poloviční zátěže Však Vý

kon roste na 2x 72o w. Zes lovač se chová

stabilně až do zátěže dvou ohrnú, což uvítají

majltelé chou]ost Vějších reproduktorových
soustav s níZkou m nimá ní mpedancí- Za
pojeníse nachází na ]edné desce s něko ika
polocrymi,,tišt;l,}", osa/eT,e5llo\die.e al
na rldicl 1klo|.o,1.1oler ol(.le'1,, \stUpy ple
pínaji miniaturní reLé ornron, Nabídku šesti
Vstupů, čtyř linkových a dVou digitálních (pře-

\od sl8nal.j oo íoz|'šenl 24 o.- a \7oíkovar
frekvence 96 kHz zajišťuje obvod cirrus Logic
Cs4J34],,o7Šlru,e nav,c belo,o-o\e,o7rlan
B uetooth, ]ež podporuje kromě standardní-
ho kodeku sBc i zvukově Vytřibenější aptx.
Do zesilovače tak můžete přírno a VzdLlchem
posíat hudbu z Vašich smartphonú či table-
tů. LeVá částstř-.dního pane!! Vjehožstředu
najden,]e Velký knof]ík regu|átorU h as tosti
Volurne, soLlstřed'lje ma é knof íky tónových

"o,e^cia V)\džen ̂ ala| ,, "7 50, ood!,en}
stupnicí, cožje praktické, protožejej ch poten

ciometry nemajíaretovanoL] střední po ohu:
Vseclry rři lP pierosll' Ť dř Ť, o, . 

* p'eo 1a

čen -ur"t e Dllec [. k-P,o l s-e] ,Ě a, o piirre
Vo by Vstupů Včetně BIuetooth lndikují bíé
ll D dlooy (7ds o_ži} o} sl \ odš \-,li zés-
lovače nižší proud, protože Ve trně Záříjako
majáky). Nechybí zde an spínač fyziolog cké
legJlacF 1lasitosl LoLd,le5,, _eo ao- p: po -

kou na čelním panelL] je s uchátkový Výstup
pro 6,35rnm jack. Přís ušenství obsahuje dál
kový ovladač, se kterým dostáVáme pod kon

tro u větš]nu funkcí(Vyjma Direct a LoL]dness),

zvuk za všechny peníze
MaXima isté mohou namítnout. že plastová

t|dč Lla l,el (l Croo pjsob oc,ěo.,rr-Á_9
opracování by snesly ] oV ádací knofíkyz i-

tého kovu, ale takové Výtky by by y na mistě

u integrovaného zesiovače za 20 000 Kč

ó 1e lo po'ovic, /oyle(ne aa ae pŮsobl_ -

firernní QR kód V b ízkosti Vypínače. Na za.
ním panelu převažují poz acené konektoro,,:
zdiřky cinch, jež klomě Výše Zmíněných VstUt] _

né|eži ieště dvěma Výstupůn,] (prvníie l nkc,
. , olL1} 7F V} Jžf pío 1lon -oí ng íekordé, ,
a d gitálnímU Vstupu koaxiá nímu, doplně
ró-, .óš-ě optichyŤ, Dva paíy pollace4}C
),oJoo!.lclch te,'1 l al] 5 po,adl 5 bará-
k!, Zásuvku plo napájecí f]exošňůru dop.
ňLr,]e prakticky umístěné pojistkové pouZdr.
Anténku rozhraní Bl!etooth lze natáčet, a e j.
nstalovná napevno.

Zes ]ovač EX 222 ie (ycný ] dynamick;,
. pg,", n z,.lkovyr ob,a,,e-, 1.IF'Vsi JdrŽL

kontury i přiVyšších h asitostech a nijakse ne,

sléVá, Výškyjsou čisté, střednípásmo V plne

šířce a basy pod kontrolou, Zobrazeníprosto
rJ, d, ,o,el oddélenl ed10lli\y(h na5tlo, .

na Ve rni dobré úrovnl, Př počteme-li nabídk-
oigiId,l c- Vs,Lp.' d BlLetooth, 1Lela UlL,te 5-

výsilpnívýkon 2. 70 W (8 ohmů),2" 120 W (4ohín}

*mitottovy rozsáň tl :l ooo -l1o5 on,

celr]ra,Tí,Jk,"slenl ,] ,_ ;2U-r,] UiIJ HJ
odsltrp si8l,álÁ,m r00 oB d'e.l{)
přípoiky Vstupy: 4" ljnkový,2" digitální

(koaxá ní, optický)

Výstupy:2" 1nkový, s uchátka;

bezdrátová íozhlaní] Bluetooth

lozméry (š,y, h) 4'],8,J4r r
imótnost d," 

'8lÝeb aq,cz;bc acoustiqu€.com

]edná o Výhodný nákup. Pavelvíše,

El skvělý zvuk;výkonová rezerva; Bluetooth

E VZhledem k ceně nic

žVuk výbava obsluha provedení
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