
ZMĚNA 
KLIMATU
Čím pronikavější  a agresivnější tóny zaznívají z  
politiky, tím naléhavěji potřebuje sužovaný poddaný 
pěkný zesilovač, který bude vyzařovat příjemné teplo 
a stejně tak příjemnou hudbu.



V průběhu svého zrání dojde hifi fanoušek jednou k rozhodnutí: nehledá už jen tak nějaký, nýbrž „dlouhodobý“ zesilovač.  
Takový, který nebude muset několikrát podstoupit upgrade, nýbrž s takovým zvukem, který ani po desetiletích nepůjde na 
nervy. A také tak solidně postavený, že obšťastní i budoucí generace. A takový, který se bude líbit ženám, protože se dobře 
hodí do stylově zařízeného prostředí. 
Těmto požadavkům by mohl vyhovět Vincent SV 234. 
PředníPřední panel, složený z několika jako prst silných hliníkových jemně kartáčovaných desek, se zapuštěným displejem a tlačítky 
o velikosti mince, vypadá na vhodného kandidáta. Stejně tak solidní skříň z ocelových plechů, na jejíž zadní straně se lesknou 
masivní svorky pro dva páry boxů. Cena 1.800 eur za dvacetikilový zesilovač se již předem nezdá příliš vysoká. 
1212 kilogramů, menší, ale na pohled ještě fajnovější: hessenský výrobce Hartmann, který má se svým modelem QSilver Amp 
303S  ve STEREOPLAY premiéru, se nespokojí s běžným tiskem popisů. U krásného kousku za 2.200 eur upozorňuje na účel 
leštěných kovových ovladačů a konektorů na zadní straně místo toho ušlechtilé gravírování. Prozrazuje též, že firma, kterou 
živí průmyslová jemná mechanika a hifi produkuje jen z lásky a vášně, disponuje mimořádně dokonalými obráběcími stroji. 
PřednostiPřednosti zesilovačů T+A, jejichž konstrukce potěší srdce audiofila, jsou známé čtenářům STEREOPLAY již léta. O to zajíma-
vější je, jak model A 1230 R zní po kompletním přepracování na základě nových předpisů RoHS (omezení používání nebez-
pečných látek)
U modelu Preludio za 2.700 eur, přispěly firmě Unison elektronky k extra hřejivému teplu - balzámu na duši lidem otrávených 
politikou. 



Plusy
velmi neutrální zvuk 
při téměř jakékoliv hlasitosti

XLR vstupy a kompletní 
symetrická konstrukce

nepříliš praktické ovládání 
hlasitosti tlačítky +/-

Mínusy

Číňané na druhou: 
Díky plně symetrické konstrukci obsahuje 
SV 234 ne dva, nýbrž hned čtyři zesilovače

Při vší důkladnosti a síle 
postrádal SV 234 nanejvýš 
trošku vnitřní spoluúčasti a 
oddanosti pro nejvyšší výšky. 

To se však dá rovněž vyklá-
dat jako přednost: 
Vincent servíruje hudbu a 
nevměšuje se. 

Při poslechovém testu Vincent 
dokázal, že umí hrát nejen 
nahlas a čistě ale nýbrž také 
velmi plynule a živě. 
DrobnýmDrobným detailům, například -  
proudění vzduchu flétnou 
nebo doznívání akordů piana 
nic nechybělo - a dvakrát nic, 
pokud šlo o symetrický signál.

Napravo a nalevo je rozmísti-
lo na délce dobrých 40 cm ne 
méně, než 16, extra výkon-
ných tranzistorů Toshiba. 
Zapojeny jsou dle můstkové-
ho principu do čtyř kvartetů a 
zesilují pozitivní a negativní 
polovinu signálu zvlášť před 
samotnými reproterminály, z 
čehož vyplývá také enormní 
výkon. 

Vincent osadil též symetrické 
vstupní zesilovače spárova-
nými FETy (dodávající repro-
dukci trošku elektronkový pří-
dech), které živí četné napá-
jecí obvody

Symetrický signál přivedený 
na XLR konektory, 
(nesymetrický signál cinch je 
bezprostředně za vstupními 
relé přeměněn rovněž na 
symetrický) čeká samostatná 
cesta zpracování kladné a 
záporné části. záporné části. 
To snižuje nebezpečí přimí-
chání cizích, rušivých signálů, 
neboť ty se na plus a mínus 
výstupu vzájemně vyruší a 
reproduktory se o nich nic 
nedozví.

Po obdivu zevnějšku si 
musíte též všimnout masiv-
ních, čistě zaoblených hran 
postranních žeber chladičů -  
dobrý dojem zůstává i z pro-
hlídky vnitřku. „Komorová 
konstrukce“, špitne uznale 
odborník při pohledu dovnitř: 
Toroidní transformátor ukrývá 
pěkný „hrnec na vaření“,
a sídlí spolu s mnoha stabili-
zátory napětí a digitálními 
obvody pro ovládání ve střed-
ním, odstíněném oddělení.

V této cenové kategorii 
neobvyklá Symetrická 
konstrukce

VINCENT SV 234



Velmi vysoký hudební výkon, až 384 W 
na 2 Ohmech, pojistka limituje výkon 
pouze u silně komplexní zátěže

Analýza zkreslení: 
Nízké, s velmi rovnoměrným průběhem 
a bezvadným chováním při náhlých 
výkonových změnách

HODNOCENÍ: masivní, mistrovsky zpraco-
vaný zesilovač, nabízející ke svým schop-
nostem navíc symetrický vstup. Oblý, 
vyvážený, stejně jako živelně silný zvuk 
svědčí o Vincentovi, jako o praktickém   
univerzálním pracantovi, který ozvučí i   
příležitostnou párty

Frekvenční průběh velmi vyvážený, 
u nízkoimpedanční zátěže ale méně 
širokopásmový



       Vincent nabízí 
maximum zesilovače za málo 
peněz - nejvýhodnější poměr 
kvalita/cena.

   Vincent s nefalšovaným XLR vstupem vede signál přes dvoustupňové 
symetrické obvody k dvojitým reproterminálům (A+B). 
Vstup Main-In umožní použít SV 234 též jako koncový zesilovač


