
VIDEOPROJEKTOR ROKU 2016–2017

Optoma HD27
Videoprojektory v cenové třídě kolem 20 tisíc korun spolu svádějí nekom-
promisní boj. Kdo z nich chce získat přízeň potenciálních zájemců, musí 
proti svým soupeřům vytáhnout z pomyslného rukávu přesvědčivý trumf. 
Optoma sází na kvalitní hlubokou čerň při zachování jemných detailů. Bo-
nusem je dlouhá životnost lampy (až 8000 hodin v eko provozu) i relativně 
vysoký světelný výkon a kontrast, který oceníte jak při sledování hollywood-
ských spektáklů, tak i při každodenní konzumaci seriálů, zpravodajství či 
sportovních přenosů. Dvojice HDMI vstupů ve variantě 1.4a akceptuje 3D 
Full HD zdroje signálu. Přenosné využití při firemních prezentacích nebo 
soukromých filmových projekcích usnadní korekce keystone a 10W repro-
duktor.
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SLUCHÁTKOVÝ ZESILOVAČ ROKU 2016–2017

Creek OBH-21 MK2
Společnost Creek Audio vyrábí sluchátkové zesilovače už od roku 1993 a nej-
větší pozornosti se zatím dostalo stálici na trhu OBH-21. Aktuální verze OBH-
21 mk2 prošla radikální inovací, a k její větší flexibilitě přispívají také obvody 
předzesilovače. Tuhá kompaktní skříňka z lisovaného hliníkového profilu na 
čtyřech odpružených kovových patkách obsahuje desku plošných spojů s ob-
vody diskrétně osazeného sluchátkového zesilovače, který pracuje ve třídě 
A. K regulaci hlasitosti slouží kovový knoflík na hřídeli dvojitého potenciome-
tru s přesným souběhem drah ALPS Blue Velvet RK27. Vpředu už ve společ-
nosti modré kontrolky dále najdeme pouze dva výstupy pro 6,35mm jacky. 
Sluchátkový zesilovač, který si se ctí poradí s reprodukcí nahrávek libovolné-
ho žánru, nabízí přirozený, detailně prokreslený a kmitočtově vyvážený zvuk 
s výborně kontrolovanými basy i přesnou lokalizací nástrojů. 
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vynikající

D/A PŘEVODNÍK ROKU 2016–2017

DragonFly Red
Americká značka AudioQuest představila novou generaci „zvukodárných“ USB 
D/A převodníků DragonFly. Model Red je osazený sluchátkovým zesilovačem ESS 
Technology, který s výstupním napětím 2,1 V vybudí i vysokoohmová profi sluchát-
ka, a D/A převodníkem s osmikanálovým obvodem Sabre³² ES9016, jenž pro ka-
ždý kanál využívá čtyři paralelně zapojené převodníky, což dále snižuje šum i zkres-
lení. D/A převodník pracuje se vzorkovací frekvencí 96 kHz a 24 bitů, ale 
neodmítne mj. ani FLAC 192/24. K dispozici máme jemnou regulaci hlasitosti ve 
čtyřiašedesáti krocích. Jindy neslýchané detaily vystupují do popředí, zvukový obraz 
přitom zůstává kmitočtově vyvážený. V zobrazení jemných zvukových nuancí, pro-
storu i mikrodynamice je DragonFly Red mistrem. K audiofilské nirváně posouvá 
převodník spojení s firemním USB filtrem JitterBug (S&V 11/15).
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