
49 1 / 2 0 1 5  S T E R E O  &  V I D E O

P R O F I L Y

integrovaných zesilovačů. Kmitočtový rozsah 
(bez tolerančního pásma) dokumentace uvádí 
v rozmezí od 55 do 20 000 Hz, ale vyšší basy 
se nabízejí v až nečekaném objemu, střední 
pásmo je detailně prokreslené a výšky čisté, 
víceméně transparentní. Zvuk je kmitočtově 
vyvážený a neutrální, ale nestrádá ani dyna-
mika a pochválit je třeba rovněž zobrazení 
prostoru nahrávek. Za stejnou cenu budeme 
srovnatelnou konkurenci hledat dlouho, po-
měr užitné hodnoty k ceně je nadprůměrný, 
což můžeme vztáhnout i na stojany, které lze 
jako volitelné příslušenství jen doporučit.

Pavel Víšek

Z  modelů řady Largo sice můžeme zkom-
pletovat plné ozvučení domácího kina, 

ale párové podlahové a stojanové modely 
končí často ve stereofonních aparaturách. 
Sloupky Largo 130 jsme si už představili  
ve S&V 11/14, nyní přišla řada na stojanové 
soustavy Largo 70. Záměrně neříkáme regá-
lovky, protože patří na designově vyladěné 
dřevěné stojany vysoké 70 cm (pár stojí jen  
1 390 Kč), které můžeme dokoupit buď černé, 
nebo dvojbarevné; jejich povrchová úprava ko-
responduje s vlastními soustavami. Ty mají ka-
binety z větší části potažené strukturovanou 
fólií, jež na pohled evokuje černou koženku 
a na bočnicích ustupuje vinylové imitaci mo-
řené třešně. Odnímatelné rámečky potažené 
černou průzvučnou tkaninou na čelních stě-
nách aretuje čtveřice plastových kolíků.

Elegantní i funkční
Tuhé kabinety tvoří MDF desky o tloušťce  
20 mm, což je překvapivě stejný stavební 
materiál, jaký značka Dexon používá pro 
ozvučnice podlahových soustav Largo 130. 
Konkurence obvykle v základní kategorii na 
stěnách kabinetů šetří, hmotnost 5,5 kg na 

jednu soustavu Largo 70 je nadprůměrná 
i proto, že středobasový měnič je o poznání 
subtilnější. Pravé úhly svírají pouze základny, 
zadní stěny a bočnice jsou lichoběžníkového 
tvaru a mají zaoblené hrany, jež minimalizu-
jí vzniklé difrakce. Čelní stěny se směrem 
k základnám svažují, aby vyrovnaly fázový 
posuv tweeterů vůči středobasovým repro-
duktorům, kromě toho zmizelo nebezpečí 
vzniku stojatých vln uvnitř ozvučnic, jež jsou 
nadto zatlumeny rounem (čechraný materiál 
PES). V osazení soustav najdeme reproduk-
tory, které si Dexon pro řadu Largo nechává 
zakázkově vyrábět na Tchaj-wanu. Tweeter 
s impregnovanou hedvábnou kalotou o prů-
měru 25 mm doplňuje středobasový měnič 
o průměru 132 mm, jehož kónickou polypro-
pylenovou membránou (opatřenou ve střední 
části prachovkou z téhož materiálu) pohání 
feritový magnet. Membránu s košem spojuje 
dobře zatlumený gumový závěs. Dva bassre-
flexové nátrubky ústí na čelní stěně, což sice 
limituje průměr použitého kónického měni-
če, ale menší membrána na druhou stranu 
zaručuje rychlejší i přesnější basy, nemluvě 
o tom, že soustavám tak postačí jen mini-
mální odstup od zadní stěny a otevírá se tak  
prostor pro experimenty s optimálním umís-
těním, které může posílit právě reprodukci 
hlubších oktáv.

Dobrá práce
Pasivní elektrické výhybky v zapojení 2. řádu 
(se strmostí −12 dB/oktávu) pracují s dělicím 
kmitočtem 2900 Hz, všechny součástky i prv-
ky jsou pečlivě pájené, nikde zde nenajdeme 
nespolehlivé spoje provedené násuvnými ko-
nektory („fastony“). K připojení soustav k ze-
silovači na zadní stěně slouží pár izolovaných 
šroubovacích svorek s pozlacenými kontakty, 
které zvládají i reproduktorovou kabeláž za-
končenou banánky. S univerzální jmenovitou 
impedancí 6 ohmů a standardní hodnotou 
charakteristické citlivosti (89 dB/W/m) sou-
stavy Largo 70 uspokojivě vybudí většina 

Kompaktní síla
Menší dvoupásmovky jsou oblíbenou volbou zvlášť v ekonomických 
audio řetězcích, kde se pečlivě počítá každá tisícovka. Tuto skupinu 
nedávno posílil karvinský Dexon elegantními soustavami Largo 70 
z nové stejnojmenné řady.

R E P R O D U K T O R O V É  S O U S TAV Y      DE XO N L ARGO 70 5 990 Kč

P A R A M E T R Y
typ 2p., s bassreflexem
kmitočtový rozsah 55–20 000 Hz (pásmo neuvádí)
jmen. impedance 6 ohmů
charakt. citlivost 89 dB/W/m
dělicí kmitočet 2900 Hz 
zatížitelnost trvalá 35 W; max. 80 W
rozměry (š × v × h) 19,5 × 33 × 25,7 cm
hmotnost 5,5 kg/ks
web  dexon.cz

H O D N O C E N Í
X  kvalitní zvuk; robustní ozvučnice; elegantní 

design 

Z  vzhledem k výši ceny nic
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