
silní kentauři

Cenově dostupnýc}t podlahových ttojpásmovek, které by jistotu svých
basŮ opíraly o dva hlubokotónové íeproduktory, na trhu pří{iš

nenajdeme, Do oblíbeného segmentu však přispívá moravská značka
AQ fortelnými soustavami Kentaur 655,
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Dol.yb v katd ogu 7načky AQ prinesly pied
l néholikd íoky méniče tchajwanske fiírry
Lyeco, které přeskupily síly V jednotlivých řa,
dách, série kentaur dnes už nenabízí tolik
ínodelů, ty zato už miří svými zVukovými kva-
litami Výš. Jediné provedení podsaditých
s oupků Kentauí 655 sáZí na dobrou tradici:
plavá jasanová dýha ošetřená černým polo-
matnýrn lakem žčásti zachoVáVá texturu
dřeva, stejnou barvu má také prúzvučná tka
nina odnímate ných ochranných rárnečků,
aretovaných u každé soustavy čtyřmi plasto
vými kolíky,,lediný designový prvek předsta
vu]ízkosené hrany čelních 5těn.

Pevné kabinety
Za^lddr, sraveb-, marerá| tU'lých ozvuč-
n)c, ]ež každá s Vnitřním objemem 47 |itrů
ýáží skolo 20 kg, tvoří dřevotřískové desky
o tloušťce 18 mm, če]nístěny Však navíc dis-
ponujísendvičovou konstrukci a s přidanou
MDF deskou zesílily na 30 mm. Geometrie
kabinetů je pravoúhlá, ale nebezpečíVzniku
vn,třrí1o stojaté10 Vlrěrl e iminu.e lallLrreni
tvarovaným (,,a kustickým ") molitanem.

Do Výškyjednoho metru rnajísoustavy rezer-
Vu 11cm, takže s rozložitým púdorysern, který
nemá daleko ke čtverci, Vykazujíveln,]i dobrou
stabilitu, osa vysokotónového měniče 82 cm
od podlar,} VětširoL odpov,da íovilě ušl se-
díciho poslJchače průŤě.né poslaVyI neje_

nom pro drobnou korekci Výšky lze doporučit
dokoup t si Výškově polo1-ovatelne hloty,,ež
zVuk 7VlašIé v basec1 ,,zpevnl", V pilslušen-
stvívšak chybějí (V e-shopu značka AQ nabízí
třeba kvalitníněmecké hroty Analogis spikes,
s nimiž skříně povyrostou skoro o 4 crn a pro
pár soustav znamena]í investici 998 Kč).
Tweeter s poddajnou kalotou Z impregnova
ného textilu o průměru 25 mm doplňUjí tři
měniče s polymerovými kónickými membrá,
nam], zesílenými středovými kopulkami, které
jsou ke košůrn uchyceny pryžovými Vlnkami
s Velkým zdvihem: středotónový (g 133 mm)
a tandem hlubokotónových (o 203 mm). Mag_
net,cké obvody ,(onickýcl^ íeprodLklorú jsou
feritové, Na čelním panelu bezprostředně nad
lakladroU ústišlíoký bassíeílexovy otvol což
soustavy Kentaur 655 zvýhodňuje při Výběru
do menších poslechových místností, protože

nepotřebuji minimálně půlmetrový odstup od
zadnístěny.

Všechno jak má být
Elektrické pasiVní Výhybky jsou pro tweeter
a hlubokolÓnove reprodUktory V lapojenl
2. řádu (s poklesem -12 dBloktávu), u stře-
dorónového reproduktorJ jde o 7apojenl
1. řádu (s poklesem -6 dB/oktáVu), Výhybky
obsahují kvalitní prvky, Vnitřní kabeláž je pro
vedena firemními vodiči solidně dimenzova-
re.o prúiezJ. Spoje jsou peclvé propá_ele,
tal,že./de Tenarazlme na,.fdstony" \nasouVaC i

konektory), které majíVětší přechodový odpor.
K propojeníse zesilovačem slouží pár pozla-

cených šroubovacích termjnálů, jež akceptují
nolé vodiče i banánly, soustavy se _rnenovi
IoU imoeoanci 8 ohrnů Vyka7u.i nadpljmer
noU citlivost 9I dB/w/n, což je deleguje
i do sestav se zesiovači, které nemajíVětší
VýkoTovou .ezervu. Pokud je tomu p.avé nd

opak, s šumovýrn (trvalým) příkonem 110 W
jsou Ve Většině domácích aplikací prakticky
nezničitelné, navíc krátkodobě si nechají líbit
Vice než dvojnasobe,( a nikoli ndhodou na ně
značka AQ poskytuje pětiletou záruku.

soustavv AQ Ker !duí 655 charakteíi7Jje
Vicemeně VyVažený projeV pres celé p;erá.
šené pásmo, Devízou jsou především plné,
přesné i dynamické basy Ve Veikém objemU,

které se spouštějískoro až k nejh]ubšíoktáVě,
ale ze zvukového obrazu nevyčnívají. Dob
ře pro^íeslené strednl pásmo aemá noL,zi
o detaily a výšky jsou čisté, byt poněkud dů,
íaznější, Robustnísloupky se hodí nejenom
ke stereofonni aparatuře, ale Uplatnění najdou
i V domácím kině, kde se V konfiguraci 5.o do-
cela dobře obejdou i bez podpory subwooferu.

pavel víšek

typ 3p,, s bassíeílexeín
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inellOYiiá inpedance 8 ohínů

chmnelEElíiitliyú,sl 9-|oB/ W/lffi
rozrnďy {§ , v ,. 61- 255 , 69 , 1211
hmotnost 19,5 kglks

E kvalitnízvuk; Iobt]stn í konstru kce

! ve výbavě chybí odhmOtňOVací hroly

provedení
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