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Multiroom systém ozvučení 
DEXON MRS 1310

Český výrobce ozvučovací techniky DEXON vysílá na trh s 
opravdu zajímavý systém multiroom ozvučení MRS 1310. 
Ten je určen pro všechny „neprofesionální“ uživatele – ro-

dinné domy, byty, penziony a kanceláře.
Na rozdíl od jiných řešení, v jejichž případě jsou „multiroomové“ 
centrály řešeny pouze jako zesilovače, které předávají řídící pove-
ly zdrojům signálů (přehrávačům) pomocí LED přilepených na IR 
snímače, u Dexonu MRS 1310 tato složitost (a nutnost programo-
vání) zcela odpadá. Zařízení je totiž nejenom zesilovač pro 8 ste-
reofonních zón (7 × 2 × 15 + 1 × 2 × 50 W), ale především multika-
nálový přehrávač. Vše tak máme schováno v jednom přístroji pro 
maximální jednoduchost a přehlednost.
Jedná se o komfortní audio řešení pro 8 stereofonních zón s 4 hu-
debními kanály. Oproti konkurenci navíc s několika zdroji signálu 
– DVD, SD, USB (MP3), AM / FM tunerem, AUX vstupem a do-
konce i video výstupem. Jediná centrála řeší distribuci, zesílení i 
samotné přehrávání. 
Systém je velice kompaktní a jednoduchý na zapojení. K reproduk-
torům vedeme reproduktorové kabely a dále UTP kabel k  ovláda-

čům v každé místnosti. Na těch si, pomocí dotykového barevného 
LCD, můžeme vybrat požadovaný kanál (DVD/TUNER/USB/
AUX), nastavit hlasitost, přeladit stanice, posouvat po souborech i 
skladbách, anebo nastavit ekvalizér. Z dalších zajímavých doved-
ností jmenujme soft start, limiter, mute, auto přechod do standby 
režimu, měření pokojové teploty, čas a především komfortní pláno-
vač 24/7, kterým jakékoliv přehrávání zcela zautomatizujete.
Aby byl komfort obsluhy ještě větší, jsou v sadě dodávány i IR 
ovládače pro jednotlivé místnosti. Představte si to pohodlí. Ležíte 
v obýváku a sledujete film na DVD, zatímco manželka poslouchá 
své oblíbené rádio při vaření. Vše pomocí jednoho přístroje, aniž 
byste se museli zvednout a jít technikou nepolíbeným členům rodi-
ny něco vysvětlovat či nastavovat.
A cena? 64.900 Kč. To považujeme za velmi rozumný peníz, když 
uvážíme, že běžné multiroom systémy mohou stát i hodně přes 100 
tisíc a nemusejí mít integrované funkce přehrávače a tuneru. Za za-
jímavé ceny nabízí DEXON také vestavné reproduktory, které jsou 
pro spojení se systémem ideální.
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