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Sen. Snívame všetci, každý
z nás o niečom inom, ale
bez výnimky o tom, čo
považujeme v danej
chvíli za najdôležitejšie.
Sen je prchavá,
mámivá, opojná
predstava, ktorou sa
veľmi rád každý z nás
necháva unášať. DreamPlay
... Toto slovné spojenie znie tak
trochu prvoplánovo a možno aj
namyslene, nesporne však svedčí
o mimoriadne vysoko posadených
ambíciách – poskytnúť
poslucháčovi zvuk ako „zo sna“,
a to je ctižiadosť tá najvyššia.
Nechajme sa teda na vlnách tejto
digitálnej fantázie unášať...

Kalista DreamPlay XC
R Za úspechom značky Kalista a jej výrobkov
stojí malá skupina francúzskych nadšencov
z mesta Tolouse, pôvodne zamestnancov
spoločnosti Métronome Technologie (taktiež
výrobca špičkových highendových produktov), ktorej hlavným cieľom bol vývoj a následná výroba zdrojov signálu tej najvyššej
kategórie. Za svoju viac ako 22-ročnú existenciu sa produkty Kalista aj vďaka ručnej
malosériovej výrobe s dôrazom na vysokú
kvalitu a kontrolu stali pojmom, referenciou
a etalónom vo svojich kategóriách.
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DreamPlay XC je priamym nástupcom modelu
DreamPlay ONE, ktorý bol odbornou verejnosťou definovaný ako „kráľ CD gramofónov“. Niet
sa čo čudovať, svojou zvukovou kvalitou, ale
aj dizajnovým konceptom tento CD prehrávač
rozdiel medzi analógovým a digitálnym svetom výrazne stieral. Opäť, ako v prípade ONE,
sa aj pri XC jedná o delený koncept – mechaniku a masívny, takmer 22 kg vážiaci samostatný box s označením Elektra DreamPlay X,
v ktorom sa nachádzajú výkonové zdroje so
všetkými pomocnými obvodmi, ktoré priamo
so spracovaním signálu nesúvisia a napájajú
samostatne DAC so streamerom a mechaniku.

Umenie
hudby
Samotná mechanika je tvorená frézovaným
alumíniovým blokom s eloxovanou povrchovou úpravou v kombinácii s blokom z lešteného akrylu a celý tento pevný, 17 kg ťažký
a rezonanciám odolný komplet stojí na troch
nerezových nohách. Uprostred prednej časti
prehrávača sa nachádza elegantný farebný
displej, ktorý zobrazuje všetky informácie
o momentálnej funkcii zariadenia alebo napríklad v prípade streamu informácie o interpretovi či prehrávanej skladbe.
Zásadným, na prvý pohľad viditeľným rozdielom oproti modelu ONE je úplné prekrytie
mechaniky dozadu posuvným krytom s frézovaným logom. Z praktických (prach) a zrejme
aj technických dôvodov (predpokladám lepšie
rezonančné odrušenie procesu načítavania
údajov z rotujúceho disku) toto rozhodnutie
chápem, plne odkrytá mechanika a pohľad
na rotujúci disk modelu ONE bol však až
magicky príťažlivý. Stabilizovanie disku na
unášači pomocou prítlačného clampu však
ostalo zachované.
Kalista DreamPlay XC je teda v ponuke novinkou a zároveň splnenou túžbou mnohých
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priaznivcov značky po prehrávači, ktorý by
vedel spracovávať aj SACD nosiče. Aj napriek
tomu, že ponuka SACD titulov je oproti CD
pomerne úzka, a teda aj využiteľnosť zariadenia bude v tomto prípade len čiastočná, je
použitie SACD mechaniky ako takej logickým
činom – sú totiž v porovnaní s CD mechanikami technicky kvalitnejšie spracované
a umožňujú z digitálneho systému vydolovať
viac informácií. DreamPlay XC zároveň obsahuje vysoko kvalitný D/A prevodník s funkciou prevzorkovávania signálu a s možnosťou
ovládania jeho výstupnej hlasitosti prostredníctvom leedh processingu – teda niečo na
spôsob variabilného výstupu, ktorý poznáme
pri bežných CD prehrávačoch, ale v dokonalejšom vyhotovenií. Tento systém umožňuje
v prípade, že v zostave je zapojený len jeden
zdroj signálu, a to práve náš prehrávač, jeho
priame pripojenie k výkonovým stupňom
audiozostavy a vynechanie predzosilňovacej
časti.
Zadný panel obsahuje analógové aj symetrické audiovýstupy, RCA aj XLR konektory
na pripojenie na D/A prevodník, USB vstup
a konektory na pripojenie zdrojovej časti.

referenčná kvalita zvuku

aj napriek vysokej cene nič

Kalista ponúka aj mierne zjednodušenú
verziu tohto prehrávača s označením DreamPlay X v cene 60 000 eur, ktorá neobsahuje
D/A prevodník a digitálny predzosilňovač a dá
sa použiť len ako samotná SACD mechanika
so streamerom. K obom prístrojom sa dodáva
elegantné celokovové diaľkové ovládanie.
CD prehrávač bol zapojený do tejto audiozostavy: integrovaný zosilňovač Vitus Audio
SIA-030, reprosústavy Audio Solutions Virtuoso M, to všetko prekáblované od Nordost
triedy Valhalla 2. Veľký dôraz bol kladený aj
na čistotu napájania zo siete – sieťová práčka
Accuphase PS-1230 v spojení s napájacím

káblom Nordost Odin 2, táto kombinácia
napájala práve SACD prehrávač Kalista.
Posluchový test sa odohral v predvádzacej
miestnosti spoločnosti Amarock Studio,
dovozcu produktov Kalista pre ČR a SR. Jej
akustika bola vyladená za pomoci akustických panelov a rezonátorov od spoločnosti
ASI.
Posluchový test sme rozdelili na dve časti,
prvá časť bola viac pracovná a zamerali sme
sa v nej na kritické počúvanie, preverenie
základného zvukového charakteru a získanie
celkového dojmu z prístroja. Tá druhá prebiehala v už uvoľnenejšej atmosfére a venovali

sme sa v nej počúvaniu našich obľúbených
skladieb, celkovo sa niesla v očakávaní,
koľko toho dokáže Kalista vyčarovať z našej
obľúbenej muziky. Aby to však nebolo až také
jednoduché, boli tieto dve časti ešte rozdelené
na dve ďalšie, CD/SACD a stream.
Začali sme s CD. Naším základným pracovným nástrojom je už dlhé roky zlatý XLO
Test and Burn disk. Všetky hudobné ukážky
z dokonale technicky zvládnutých nahrávok boli prehrané s nevídanou, respektíve
neslýchanou suverenitou a samozrejmosťou.
Synfonietta od Janáčka, polka a fúga od Weinbergera... Ani nie je veľmi, čo by som o tom
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menej už len pre našu zábavu a uvoľnenie
– Kraftwerk, Bob Dylan, Yello alebo VCMG
(spoločný projekt Vince Clarka a Martina
Gora) –, dokázali, že ak sa streamovacej časti
zariadenia venuje náležitá pozornosť a nie je
koncipovaná len ako doplnok k hlavnej funkcii, môže bez problémov uspokojiť aj veľmi
náročného poslucháča.

Elektra DreamPlay X
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v detailoch písal. Každý milovník klasickej
hudby, ktorý má aspoň základnú predstavu o tom, ako to vo veľkom symfonickom
orchestri chodí, ako sú rozložené jednotlivé
nástrojové sekcie a celkovo aspoň tuší niečo
o jeho vnútornom dianí, by musel len uznanlivo pokývať hlavou. Suverénne reálne podanie farebnosti hudobných nástrojov, ich pravý
objem, mikro- aj makrorezonancie, separácia,
dynamická rýchlosť reakcie s perfektnou
fokusáciou nás okamžite vytrhli zo snívania
a uviedli do tvrdej reality. Tu pôjde o zvuk, na
ktorý sa budeme pozerať optikou absolútnej
úrovne, prípadné kompromisy budú dané
maximálne tak miestnymi okolnosťami, ale
nie zariadením ako takým. Celkové podanie
priestoru týchto dvojmikrofónových nahrávok, kde je naozaj možné zobraziť reálne
vzdialenosti hudobných nástrojov symfonického telesa od posluchového miesta,
tu znieslo len tie najvyššie kritériá. Hĺbka
scény sa odohrávala až za stenou posluchovej miestnosti, šírka scény bola v správnom
pomere k jej hĺbke a nebola limitovaná
rozostupom reprosústav. Bolo počuť, že klasika, podľa môjho názoru na reprodukovanie
najnáročnejšia, tomuto systému jednoznačne
chutí. Prechod k The Doors od vydavateľstva
DCC a skladbe Riders on the Storm, pomalej
náladovke so sugestívnou rytmikou a podmanivým spevom Jima Morrisona, preniesol
melancholicky daždivú atmosféru priamo
až do posluchového štúdia. CD Drum Trek od
Pavla Fajta s hlavným hudobným dôrazom

na použití bicích nástrojov sa prezentovalo
s úchvatnou dynamikou, prechody medzi
pomalými a maximálne exponovanými pasážami boli strhujúce, celkový dojem z hudobného diela mal na mňa až hypnotický vplyv
– pri počúvaní so zatvorenými očami som
sa pristihol, že realita okolo mňa zvláštnym
spôsobom ustúpila do úzadia a ostala len
čistá esencia skvelého, až transcendentálneho hudobného zážitku.
SACD formát ešte viac nabrúsil už aj tak ostrú
detailnosť a celkové podanie hudobnej scény.
Omnibus Wind Ensamble s autorským prispením Franka Zappu, prerábky klasických,
ale aj modernejších opusov do komornejšej
formy s výrazným akcentom na dychových
nástrojoch sa prezentoval opäť exaktným
podaním farby jednotlivých inštrumentov,
ani v ich najexponovanejších pasážach nedochádzalo k nepríjemnému efektu ostrosti
s potrebou o niečo znížiť celkovú hlasitosť
reprodukcie. Ženský vokál jazzovej speváčky
Nancy King (King on the Road, vydavateľstvo
Cardas) bol maximálne prirodzený, zmeny
v úrovni sily hlasu alebo frázovanie boli prezentované s nadhľadom a so silne emotívnym
nábojom.
Prechod od CD k streamu nemal na moje
počudovanie až taký výrazný efekt zníženia
kvality reprodukcie, ako to býva pri iných,
výrazne lacnejších kompaktoch. Všetky
hudobné ukážky, ktoré sme si pustili viac
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V cenovej hladine, v ktorej sa SACD prehrávač
Kalista DreamPlay XC nachádza, je excelentná zvuková kvalita aj ultimatívne spracovanie
základným predpokladom až povinnosťou.
Predstavený prehrávač vo výsledku atakuje
hranice možného v neohraničenom rozmere
a nie je teda prekvapením, aký hlboký dojem
na nás v posluchovej miestnosti zanechal. Aj
napriek tomu, že k tak technicky aj technologicky dokonalému produktu už nie je možné
mať žiadne, ani tie najmenšie námietky, jednu
drobnú mať predsa len budem. Netýka sa
zariadenia samotného ako takého, tam nie je
veľmi o čom diskutovať, ale týka sa konceptu posluchového testu, konkrétne výberu
reprosústav. Audio Solutions Virtuoso sú
nepochybne skvelé reprosústavy (ich recenziu si môžete prečítať aj na stránkach nášho
časopisu), svojou cenovou (28 000 eur), a teda
s vysokým predpokladom aj zvukovou kategóriou však boli tak trochu mimo zvukových
možností tohto prehrávača. Reprosústavy
v cenovej kategórii 60- až 100-tisíc eur by mu
svedčali viac a spoľahlivo by ešte viac dokázali rozvinúť jeho maximálny potenciál. !

Kalista
DreamPlay XC
Maximálny výstupná úroveň/impedancia:
5,73 Vrms/1,75 kΩ XLR
Odstup signál/šum: 118,4 dB CD, 116,5 dB SACD
Skreslenie (1 kHz, 0 dBFs/-30 dBFs):
0,00050 %/0,0007 %
Frekvenčný rozsah
(20 Hz – 20 kHz/45 kHz/90 kHz):
+ 0,0 až -0,4 dB/-1,6 dB /-4,5 dB
Spotreba energie: 57 W (1 W stand by)
Rozmery mechaniky (š x v x h): 445 x 125 x 430 mm
Hmotnosť: 17,3 kg

Elektra DreamPlay X
Rozmery(š x v x h): 160 x 430 x 440 mm
Hmotnosť: 22 kg
Cena: 68 700 €
www.amarockstudio.cz

