
VDO Dayton: Predstavenie autorádií pre rok 2005

dvojmesačník nielen o zvuku na kolesách 49 Sk / Kč

49 Sk / Kč Vyhlásenie súťaže o MONTÁŽ ROKA - vyhrajte ceny za 100 000 Sk! 3/2005
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MONTÁŽE
ミRenault Clio by Audiovox
ミJL Mini V2
ミOpel Vectra Ground Zero  
ミŠkoda Octavia by Ady
ミHonda Civic by Okush

REPORTÁŽ
Najväčšia európska výstava autohifi

SINSHEIM 
Car + Sound 
2005 part II. 

TESTY
ミ4 x autorádiá za 14 000 Sk
ミ8 x kompo repro 16,5 cm do 7 000 Sk
ミ6 x digitálne monobloky do 20 000 Sk  
ミ12 x LCD monitory do auta
ミ3 x DVD receivery = domáce kino 

80 strán!

Vyberte si domáce kino 
do auta
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Morel je prvým a jediným výrobcom reproduktorov situovaným v štáte Iz-
rael, pričom skutočnosť, že ich produkty sa konštrukčne až nápadne podo-
bajú na repro Dynaudio je zapríčinená tým, že konštruktér bol do 90-tych 
rokov v službách dánskych lovcov vernosti reprodukcie (Dynaudio) a tak 
nečudo, že svoje skúsenosti využíva aj naďalej. K sérii Hybrid Ovation ešte 
dodám, že je hierarchicky druhou najvyššou sériou, hneď po referencii Ela-
te, a v jej ponuke sú 2-pásmové sety s 4,5 a 6,5 palcovým stredobasom. 

KONŠTRUKCIA 
Extrémne rigidné Uniflow šasi stredobasu je odliate zo špeciálnej hliníko-
vej zliatiny a povrchovo upravené pieskovaním a následne štruktúrovaným 
čiernym nástrekom. Vďaka jeho aerodynamickému dizajnu sú minimalizo-
vané nežiaduce odrazy a harmonické skreslenie. Motor tvorí magnet kom-
binovaný z feritu a neodymia, pričom špecifické je jeho uloženie vo vnútri 
masívnej cievky, čo zabezpečí maximálne využitie energie magnetov. Hyb-
ridný magnetický systém je chránený oceľovou krytkou, ktorá má okrem 
funkcie ochrany pred mechanickým poškodením či prachom zabezpečiť
 magnetické tienenie. Proporčne veľký former je z hliníku a má priemer 54 
mm. Vinutie Hexatech cievky je tiež jedinečné. Morel použil z dôvodu zní-
ženia hmotnosti hliník namiesto medi a klasický kruhový prierez nahradil 
6-uholníkovým, ktorý redukuje vzduchové medzery medzi vinutiami a tým 
pádom vzrastie efektívnosť až o 20%. Jej chladenie zabezpečuje okrem for-
mera aj zadné odvetrávanie vyplnené CAR filtrom (Controled Acoustic 
Resistance) tlmiacim pohyb membrány a zvyšujúcim zaťažiteľnosť. 
Membránu tvorí do formy vstrekovaný DPC (Damped Polymer Compo-
site) plast so štrukturovaným povrchom (na úrovni 400-kového brúsneho 
papiera), pričom aj s prachovkou sú zhotovené z jedného kusu (bez ob-
vyklého lepenia). Prachovka je však na membránu vstrekovaná samostat-
ne. Úzkoprofilový a lineárny textilný vlnovec nebol vybraný len z dôvodu 
dobrej útlmovej charakteristiky, ale aj vďaka tomu, že jeho tvar zamedzuje 
odrazu zvukových vĺn späť do membrány. Poddajný záves z kvalitnej buty-
lovej gumy zabezpečí dobrú impulznú odozvu a dlhú životnosť. Pripojenie 
kabeláže zabezpečia pozlátené fast-on konektory bez veľkostného rozlíše-
nia. Mriežky stredobasu zdieľajú aerodynamiku spolu so šasi a tak materiá-
lom je opäť hliník a a pri konštrukcii sa bral ohľad hlavne na minimalizáciu 
odrazov. 

Pre prenos vysokých frekvencií je použitá 
masívna kalota MT-22 s enormne 

nízkou rezonančnou frekvenciou 
950 Hz, čo dovoľuje zvoliť 

deliačku veľmi nízko. 
28 mm textilná mem-

brána je impreg-

novaná Accuflexom, ktorý napomáha tlmeniu rezonancií a zabezpečuje 
jemný a detailný zvuk. Cievka je opäť Hexatech (viď stredobas), chladenie 
zabezpečuje ferrofluidum a motor tvorí samozrejme neodymiový magnet. 
Príslušenstvo poskytuje zapustenú alebo povrchovú montáž. 
Posledným a najdôležitejším článkom je pasívna výhybka, ktorá je v tom-
to prípade osadená do elegantného a honosného hliníkového odliatku, 
avšak s jej umiestnením do dverí to nebude jednoduché (prístrojovka to 
vo väčšine prípadov istí). Svojou výbavou však patrí medzi najlepšie a tak 
neprekvapí možnosť bi-wiringu/bi-ampingu, možnosť voľby strmosti me-
dzi 6 a 12 dB pre oba meniče či zdvih/pokles pre výškač v rozsahu +/- 4 
dB s krokom 2 dB. Namiesto prepínačov sú použité „jumpery“ (ako na 
matičnej doske pri počítači) a pripojenie kabeláže zabezpečujú pozlátené 
skrutky. Deliačka je vďaka kvalitnej výške zvolená na 1600 Hz a geniálnym 
nápadom pre notorických vylepšovačov je „Accuset Alignment system“ 
(kovová doska s jumperami a predlžujúce káble) s ktorým ste schopný vy-
skúšať všetky možnosti nastavenia výhybky bez toho, že by ste sa pohli zo 
sedačky. Excelentný nápad! 

ZVUK
Táto značka ukázala svoje kvality už v minulom čísle, kde lacnejšie Dote-
chy excelovali neutralitou prejavu či priestorovým zobrazením. To si ale 
nesmiete vypočuť Hybrid Ovation, pretože rozdiel medzi nimi je priam 
priepastný a vy radšej našetríte tých 12 tisíciek navyše, to mi verte. Až teraz 
si vychutnáte reálne objemy nástrojov, neskutočné rozlíšenie v celom frek-
venčnom pásme či neutralitu prejavu, ktoré sú priam dokonalé a nemajú 
v teste konkurenciu. Oproti DLS, GZ či Rainbow pôsobia na prvý posluch 
zemitejšie a uzavretejšie, ale už po pár sekundách zistíte, že ponúkajú ne-
skutočné množstvo informácií a súčasne sú muzikálne a nepôsobia ani pri 
dlhom posluchu unavujúco – podľa mňa veľmi dôležité kritérium, ktoré 
spĺňa málo reprosetov. Podľa meraní, ktoré som mal k dispozícii, si však 
rozhodne zaslúžia nasmerovanie na poslucháča, pretože posluch mimo osi 
výrazne zdeformuje ich frekvenčku, čo mi potvrdilo aj ich skúšobné naho-
denie do mojej Feldy. Či už som počúval akustiku, rock alebo elektroniku, 
výsledok bol úchvatný a to aj pri vysokých hlasitostiach (žiadne skreslenie, 
zlievanie či agresivita), pričom maximum dosiahnete paradoxne pri použití 
6 dB výhybiek. Vyžadujú si však kvalitný a výkonný zosilňovač (priznám 
sa, že v kombinácii s DLS A3 ma viac než uspokojili a vymontovať ich bolo 
pre mňa vskutku ťažké).
P.Uhrín: Po zvukovej stránke je na tom repro set Morel bez väčších diskusií 
to najlepšie z celého testu. Je to síce smutné, ale každý z konkurenčných 
reprosetov má ešte nejaký zvukový nedostatok, ktorý možno nazvať váž-
nym. Nehovoriac pri cenovke dobre cez 20, tu už ide každá diplomacia bo-
kom. Morel mal subjektívne spolu s DLS najvyššiu citlivosť v teste a hrá pri 
každej hlasitosti nadpriemerne plný, impulzívny a objemný zvuk v celom 
pásme. Prejav má aj pri hustej muzike výbornú zrozumiteľnosť i rozlíšenie. 
Tam, kde sa už Rainbow začal zlievať, DLS na vokáloch doslova hulákalo 
a GZ bol v ťažkom afektovo-prezentnom záchvate, hral Morel ešte s prstom 

v z..., uvoľnene bez nervozity či náznaku prehnanej agresie. Farebné vy-
váženie je príkladne neutrálne, akustické nástroje majú sýty a zároveň 
otvorený charakter. V muzike je kopa jemných dozvukov, doteraz ťažko 

ignorovaných. Elektronika má ťah a perfektný dôraz, jednotlivé zvuky sú 
od seba jasne separované, hudba pôsobí výrazne priestorovejšie pričom je 
jedno, čo do nich pustíte.

Morel Hybrid Ovation 6
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ZÁVER
Keďže som mal možnosť priamo si porovnať najlepšie repro z minulého tes-
tu v cenovej kategórii 10-17 000 Sk s týmito adeptami, došiel som k záveru, 
že priplatiť si pár tisíc navyše znamená skutočný skok do high-end kategórie 
(niečo ako rozdiel medzi tými za trojku a desinku). Podmienkou však je 

adekvátny zosilňovač (2-kanál cez 20 000 Sk) a nekompromisné osadenie. 
Odmenou bude dokonalý zvuk, ktorý predčí vaše očakávania. Samozrejme 
aj tu si musíte vybrať charakter zvuku aký vám vyhovuje a skôr, než si na-
kúpite komponenty musíte mať jasno, čo vlastne chcete dosiahnuť a pre aký 
typ montáže ste sa rozhodli. 

TECHNICKÉ PARAMETRE
Značka DLS GROUND ZERO MOREL RAINBOW
Typ Iridium 6.2  GZNC 1650 Hybrid Ovation6 CS265 Profi

Cena (Sk) 31 190 22 990 27 160 18 990
Citlivosť (dB) 91 92,5 91 90
Frekvenčný rozsah (Hz) 55÷25 000 60÷20 000 35÷25000 39÷25 000
Max. / nom. príkon (W) 160/100 250/150 600/160 180/120
Nominálna impedancia (Ω) 4 4 4 4
Výškový menič
Membrána 28 mm hodvábna kalota 25 mm hodvábna kalota 28 mm hodvábna kalota 26 mm hodvábna kalota
Magnet neodymiový neodymiový neodymiový neodymiový
Stredobasový menič
Membrána nelisovaný papier sklené vlákna DPC lakovaný papier
Cievka (mm) 75 36 54 37
Magnet (mm) 85, hybridný 100, stronciový hybridný 70 mm, ferror-ceramics
Fs (Hz) 53 - 55 53
BL - - 4,47 ?
Vas (l) 12 - 17,3 25,4
Qms 2,27 - 2,69 6,21
Qes 0,40 - 0,49 0,69
Qts 0,34 - 0,42 0,52
MMS (gr) 16,6 - 9,3 ?
Xmax (mm) +/-3,5 - +/-2,75 ?
Montážna hĺbka (mm) 65 64 61 64
Deliaca frekvencia (Hz) - 2 400 1 800 2 400
Strmosť výhybky LP/HP 
(dB/okt.) 6/12 12/12 6,12/6,12 18/18

Rozmery výhybky 
(š×v×h, mm) - 180×45×145 175×47×133 140×27×84

HODNOTENIE
Zvuk 32 31 36 33
Príkon 20 22 21 19
Konštrukcia 18 17 18 17
Výbava 8 9 9 8
Spolu 78 79 84 77
Pomer výkon/cena 70 85 95 95

PODMIENKY TESTOVANIA

- Ako zdroj signálu bol použitý CD receiver Alpine CDA-9855R, ktorý bol ne-
skôr zamenený za Clarion DXZ 858. 

- Keďže DLS A3 som už musel vrátiť, zosilnenie signálu mal na starosti nekom-
promisný 2-kanál Brax X1000, ktorého cena však bude pre slovenského hifistu 
asi nedostupná. 

- Ako je pri našich testoch štandardom, boli použité MDF ozvučnice s vnútor-
ným objemom 20 l a relé prepínač od BS Acousticu, takže boli bezprostredne 
porovnané 3 páry reprosetov. 

- Zmena nastala v prepojovacej kabelaži, kde bola vymenená postriebrená dvoj-
linka s PVC izoláciou za kabeláž Sound Stream (vysokočistá meď, stáčané žily, 
PE izolácia, priemer 2×3mm2), ktorej konštrukciu má na svedomí high-endo-
vý gigant v kabelážach, firma Neotech. 

- Každý reproset mal plných 5 dní na zahorenie a potom už išlo do tuhého.


