
AV RECEIVER ROKU 2022–2023

Onkyo TX-NR6100
Onkyo pokrývá v podstatě všechny potřeby současné centrály domácího 
kina a dívá se také do blízké či vzdálenější budoucnosti. K dispozici je 
většina streamovacích služeb, možnost plného setupu pro DTS:X a Dolby 
Atmos, 8K HDMI vstupy a zdvojený HDMI výstup. To vše za cenu, ve které 
není příliš mnoho tlaku ze strany konkurentů. A navíc se pyšní THX certifi-
kací. Vyzdvihujeme u něj především vynikající digitální a síťová konektivitu, 
vestavěné streamovací aplikace a kompatibilitu s 8K zdroji. 10kilogramo-
vý přijímač nenechá majitele na pochybách, že dostává opravdu výkonný 
zesilovač: 100 W až 240 W na kanál znamená, že je o dynamiku a nezkres-
lený přenos zvuku ve vypjatých filmových scénách důkladně postaráno. 
Stereofonní projev za multikanálovým nezaostává, přesto bychom si před-
stavovali o něco vyšší dynamiku. I tak však hifisty uklidníme – TX-NR6100 
dokáže zastoupit stereofonní silič v obdobné cenové kategorii, respektive 
ho díky digitální výbavě, za kterou by jinak bylo nutno utratit nemalou 
částku za externí krabičky, poměrně snadno strčí do audiofilské kapsy.
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INTEGROVANÝ ZESILOVAČ/STREAMER ROKU 2022–2023

Volumio Integro 
Přestože je aparát označený jako integrovaný síťový zesilovač, napájí ho ne-
velký externí stejnosměrný pulzní zdroj. Oba díly pocházejí od mateřské 
firmy sídlící v italské Florencii. Integro je nejdokonalejší model firemního 
sortimentu, který nabídne veškeré prémiové vlastnosti a funkce. Většina 
komponentů je důsledně evropských, vyvinutých a vyráběných v Itálii. Ze-
silovač pracuje ve třídě D a je zkonstruovaný jako Dual Mono. Dálkové 
ovládání dokonale zastane aplikace Volumio určená pro Android i iOS. Ke 
sluchátkovému výstupu můžete připojit také vysokoimpedanční sluchátka, 
která Volumio spolehlivě nakrmí. A protože je k dispozici také kvalitní DAC 
Texas Instruments PCM5122, za externí sluchátkový zesilovač s převodní-
kem určitě ušetříte. K ethernetové síti se připojíte jak kabelem, tak po wifi, 
takže s externími zdroji signálu lze komunikovat také prostřednictvím Air-
Play. Bluetooth aptX signály klasicky zpracovává obvod Qualcomm. Proto-
že v malém těle dostanete výkonný zesilovač, digitální streamer i vysoce 
kvalitní D/A převodník, stačí připojit pouze reprosoustavy a okamžitě hra-
jete, a to ve skvělé kvalitě!
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MOBILNÍ/PŘENOSNÝ DAC/SLUCHÁTKOVÝ ZESILOVAČ 
ROKU 2022–2023

iFi Audio hip-dac2 
Britská značka, která letos slaví desetiletí, se úspěšně specializuje na 
audio přístroje určené především pro mobilní využití. Mobilní D/A převod-
ník kombinovaný se sluchátkovým zesilovačem je pokračovatelem popu-
lárního předchůdce (S&V 4/20). Převodník je určen pro spolupráci s mo-
bilními zařízeními, telefony, tablety nebo osobními počítači. Vstupní signál 
je přiváděný na zásuvku USB-A male, ke které jsou externí zdroje připojo-
vány redukčními kabely: v příslušenství je redukce USB-A (male) – USB-
-A (female) a USB-A – USB-C. Sluchátka připojíte do symetrické 4,4mm 
zásuvky Pentaconn a nesymetrický výstup je na 3,5mm zásuvce jako výstup 
Single End zesilovače s označením S-Balanced. Hip-dac2 je schopný zpra-
covávat PCM signály s rozlišením 24 bitů a vzorkovacím kmitočtem 384 
kHz a DSD signály, umí také přímo dekódovat záznamy MQA, přehrává 
tedy všechno a skvěle. 
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STREAMER ROKU 2022–2023

Primare NP5 Prisma MK2 
Stabilní, spolehlivé ovládání a bezproblémové nastavení jsou u kompo-
nentů, které mají cokoli společného s počítači, nejvíce ceněné vlastnosti. 
Obojí Primare splňuje, navíc přidává renomé hifi specialisty, to vše za 
kamarádskou cenu. Streamovací funkce snadno přidáte do jakéhokoli 
externího převodníku nebo integrovaného zesilovače s digitálním vstupem/
DAC. S jeho pomocí si proto aktualizujete vaše jinak skvěle hrající audio 
zařízení s minimálními změnami! Platformu multiroomového audia švédská 
značka používá i ve svých nejdražších hifi komponentech, což znamená, 
že je k dispozici elegantní obsluha prostřednictvím aplikace Prisma, pře-
hrávání z lokálního USB a síťového úložiště a streamování přes Spotify 
Connect, Bluetooth, Chromecast a Roon. NP5 Prisma MK2 je díky ovláda-
címu portu RS232 také vhodným upgradem pro starší zařízení Primare, 
podporuje DoP a MQA, různé výstupní vzorkovací frekvence a soubory 
v hi-res rozlišení až 192 kHz/24 bitů a DSD128. Výsledný zvuk je závislý 
pouze na kvalitě spolupracujícího D/A převodníku.
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