
Obě vejčité reprosoustavy mají neobyčejně by-

telnou plastovou konstrukci, která má zvýšenou 

odolnost proti nepříznivým klimatickým pod-

mínkám - jsou tedy vlhkuodolné. Nebude jim 

proto vadit ani ranní rosa nebo jemné mrhole-

ní. Nejsou ale vodotěsné, takže přímému dešti 

bych soustavy rozhodně nevystavoval. Na bo-

cích mají obě umístěna kruhová lůžka pro upev-

nění kovového univerzálního držáku na stěnu, 

který se ke konstrukci uchycuje pomocí šroubů 

s rozšířeným plastovým úchytem. Nastavení 

sklonu vyzařování zvuku je tedy opravdu velmi 

jednoduché. Pro upevnění reproduktorových 

kabelů (bohužel jenom tenčích, tak do průmě-

ru 2x 1,5 mm2), se pak vzadu nachází jediný 

pár jednoduchých pérových svorek. Soustavy 

se od sebe liší nejen číselným označením a ve-

likostí, ale především použitím středobasového 

reproduktoru o rozdílném průměru. U modelu 

SP412 je použit 4palcový (100 mm), SP512 je 

osazen větším o průměru 125 mm (5 palců); 

membrány obou reproduktorů jsou zhotove-

ny z polypropylenu. Výškovou sekci mají oba 

shodnou v podobě reproduktoru s textilní im-

pregnovanou kalotovou membránou o průmě-

ru 20 mm. Vyzařování obou reproduktorů pro-

bíhá díky zaoblené čelní stěně přibližně v úhlu 

45 stupňů, což má za následek větší prosto-

rové zvukové pokrytí, i když za cenu méně 

přesně definované reprodukce. Tím se plynule 

dostáváme k hodnocení zvukových kvalit.

V prvé řadě si musíte uvědomit, že se nejedná 

o klasické domácí soustavy, které postavíte na 

stojan, případně upevníte na stěnu a v klidu 

posloucháte svá oblíbená CD. Dexon SP 512 

a SP 412 jsou primárně určeny pro venkovní, 

kancelářské nebo komerční prostory a z toho-

to pohledu je potřeba na zvukovou kvalitu také 

pohlížet. V domácích podmínkách byste snadno 

(i když nevím, jestli za podobně příznivý peníz) 

našli modely, které hrají vyrovnaněji, kompakt-

něji, prostorověji, případně dynamičtěji. V ote-

vřených členitých prostorách mají obě soustavy 

kmitočtově vyrovnaný, i když na výškách mírně 

zabarvený charakter, za který ale podle mého 

může jejich syrovost (nerozehranost). Co je ale 

podstatnější, obě reprosoustavy disponují velmi 

dobrou srozumitelností řečového pásma s pře-

kvapivě hutným (u SP 512 o něco hutnějším) 

basovým základem. Kdybych byl například ma-

jitelem baru a zařizoval do něj kvalitní, odolné 

a přitom cenově dostupné ozvučení, o repro-

soustavy Dexon SP 412 a Dexon SP 512 bych 

se určitě zajímal.


