
Pokiaľ viem, žiadny zo skladateľov nepísal brkom zo zlatej husi ani 
atramentom z roztopeného zlata. Nie že by niektorý z nich občas ne-
dostal za svoju muziku mešec „zlaťákov“, ale to je iná pesnička, že áno? 
Toto entré mi napadlo pri uvažovaní o nie prehnane odporne odbor-
nom spisku, v ktorom sa budem zaoberať – ako inak – zvukom. 
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R Do Prahy som chodieval obdivovať jej ar-
chitektúru a tíšiť si navečer útroby rozorvané 
hladom a katalyzačne rozdráždené prívalom 
všetkej tej nádhery „k nesežrání“ veľkým ta-
nierom pečeného bravčového s knedľou a ka-
pustou za blaženého zalievania „spucovanej“ 
klasiky českej kuchyne iskrivým plzenským 
s čapičkou peny – ľahkou ako krok „pražan-
dy“ s bodkovaným „paraplíčkom“. Potom 
som chodieval do Prahy na „múračky“ – áno, 
nahrávať práve Jakubiskovi svoju muziku 
pre jeho uletené filmové vízie. Teraz však 

cestujem do „Stovežatej“ hlavne na výstavy 
a testovanie „hifiny.“ Nie inak to bolo aj teraz, 
keď som zavítal do posluchovky hráča sym-
fonického orchestra, ktorý holduje highendu 
a predáva zopár zaujímavých značiek. A sme 
„u jádra pudla“. Pán Emanuel Ranný ma 
privítal v čiernom kašmírovom kabáte Hugo 
Boss a ešte pred testovaním ma vytiahol do 
talianskej „trattorie“ na pizzu bianca s prosci-
uttom San Danielle a stopkou prosecca. Dobrá 
premedikácia – veď sme išli počúvať talianske 
reprosústavy par exellence. 

Zlatá nota 
v zlatej Prahe

AutoR ANDREJ TUROK
Foto GOLDNOTE
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IN MEDIAS RES
Audio Ranny je highendový špecialista. Ta-
lianska značka Gold Note je dôležitou polož-
kou jeho portfólia. Reprosústavy XS-85 nám 
zahrali vo finiši Walnut s cenovkou 38 200 €. 
Ok. Poďme na to. Il suono italiano! Spoloč-
nosť Gold Note založil v roku 2012 Maurizio 
Aterini. Dnes v roku 2020 (vypočujte si album 
George Bensona 20/20 – vždy keď som si ho 
pred rokmi púšťal, nemohol som myslieť na 
iné než na to, aké to bude, keď ten rok príde 
a ako mi bude táto muzika znieť) predstavuje 
toskánska značka  na čele s hrdým Florenťa-
nom kolekciu jedinečných a dokonale kohe-
rentných a elegantných produktov, z ktorých 
možno zostaviť kompletný reťazec highen-
dovej úrovne od gramofónu cez amplifikačné 
jednotky až po reproduktory. 

MASTERPIECE
Áno, XS-85 predstavujú medzi reprosústava-
mi spoločnosti Gold Note skutočne majstrov-
ský kúsok bez kompromisov. Maurizio vraví, 
že je to to najlepšie, čo na poli reprodukcie 
vytvorili. K dokonalosti vybrúsený ikonic-
ký dizajn odráža firemnú filozofiu kriviek 
trolejového vedenia. Modulárna stĺpová 
trojpásmovka so zadným  antiturbulenčným 

basreflexom si vyžiadala tie najšpičko-
vejšie materiály a technológie. Vlajková 
loď sľubuje počúvanie v celej šírke pásma 
s holograficky zobrazeným priestorom a po-
daním nástrojov s neutrálnym charakterom. 
O najvyššie pásmo sa s láskou stará tweeter 
s jednopalcovou hodvábnou kalotou. Jeho 
magnetický systém bez ferofluidového 
tlmenia s neodýmovým pohonom a elip-
tickou zadnou hliníkovou kompenzačnou 
komorou sľubuje krištáľovú čistotu hviezd-
nej posýpky. Stredy sprostredkúva dvoji-
ca päťpalcových meničov s membránou 
z papiera impregnovaného médiom „Nextel“. 
No a čo basy? Ich lakonicky pokojný, presný, 
a pritom dôrazný prenos zabezpečuje duo 
subwooferov s rovnako technologicky vyho-
tovenou membránou s rozmerom osem a pol 
palca. Všetky meniče pochádzajú z prestíž-
neho domu SEAS. Frekvenčné rozpätie od 30 
Hz po stratosférických 30 kHz sa emituje so 
senzitivitou 89 dB SPL (2,83 V/1 m). Kon-
štrukciu umelecky spracovaného kabinetu 
definuje absolútna absencia paralelizmu, 
čím sa dosiahla štrukturálna rigidita naj-
vyššej úrovne. Možno si zvoliť medzi dvoma 
finišmi – buď Walnut Hardwood s bohatou 
kresbou, alebo Black Glossy Lacquer, u nás 

známejší ako klavírny lak. Ešte pár slov 
k výhybke: pasívny crossover typu Low-High 
Dual-Slope s deliacimi frekvenciami 200 Hz 
a 2 200 Hz sa vyznačuje vysokou rezisten-
ciou konštrukcie. Tá umožňuje ultralineár-
nemu zaťaženiu zvládnuť akýkoľvek druh 
zosilnenia bez stresu, a to i pri menovitej 
impedancii 4 ohmy. Sofistikovaná trojitá 
krížová sieť so sčítaním stredného rozsahu 
dokonale integruje ovládače poľa. Hrubé an-
tirezonančné dosky z vláknitého kompozitu 
odmenia poslucháča pokojným dovŕšením 
cesty hudby k jeho ušiam. Vzduchové ručne 
vyrábané cievky a selektované „audio grade“ 
kapacitory spolu s exkluzívnymi grafitovými 
GN rezistormi spoluvytvárajú jednu z naj-
premyslenejších výhybiek dneška.

LASCIATEMI CANTARE
Vypočuli sme si niekoľko precízne vypra-
ných, prípadne panensky odblanených 
nových platní – nezriedka z raritných edícií. 
Očakával som vysoko muzikálny prednes 
s talianskym temperamentom, vrúcnosťou 
a spevnosťou, aký preferuje sláčikový umelec 
ER. Moje očakávania boli vrchovato naplne-
né. V klasickej hudbe sa v plnosti prejavilo 
nadanie týchto „búd“ na komplexné podanie 

Gold Note XS-85
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Frekvenčný rozsah: 30 Hz – 30 000 Hz

Citlivosť: 89 dB/SPL (2,83 V/1 m)

Impedancia: 4 Ω

Odporúčaný výkon zosilňovača: 50 W – 300 W

Minimálna vzdialenosť posluchu: 2,3 m                                                           

Rozmery (v x š x h): 1 280 x 357 x 665 mm

Hmotnosť: netto 180 kg, expedičná 200 kg (pár)

Cena: 38 200 €

www.audioranny.cz

exkluzívne prevedenie

muzikálnosť

vynikajúca dynamika

cena slušného auta

vrstevnatých štruktúr s famóznou dyna-
mikou a alikvotným perlením. V snímkach 
s dobre definovanou kontrabasovou skupinou 
bola kontúra výslednej basovej linky presná 
a ohraničená, predsa však hrejivá a smerujú-
ca až do útrob. Prednes operných hlasov ťažil 
z naturálnosti, pekne artikulované melodické 
línie mi robili radosť. Akustický jazz ukázal, 
že silnou stránkou je aj zachytenie atmosféry 
– trúbka s dusítkom „vrnela“ ako stará mačka 
z malostranskej strechy. Metličky bicích varili 
o106 a činely s dozvukovými skrutkami pekne 
šušťali. V tom všetkom zasadený klavír ako 
tulipán pod veternými mlynmi perlil na prie-
sečníku drevnatosti a trblietania vo vyšších 
polohách, walking bass dobre odsýpal a tvo-
ril pevný fundament. Skúsili sme aj nejaké 
funky a tvrdšie žánre. Prednes ma stále bavil 
a nadšenie ma neopúšťalo. Starý Zeppelin 
osvedčil rýchlu Bonhamovu nohu a razantný 
groove, gitary Jimmyho Pagea zneli nádher-
ne elektrónkovo prekreslene. 

SOMMARIO
Nie som Mário a dúfam, že ani somár nie, ale 
nebudem ďaleko od pravdy, keď vyhlásim, 
že tieto reproduktory Made in Italia dostanú 
každého, kto hudbu miluje a nestačil sa ešte 
stratiť v hone za analytickou dokonalosťou, 
ktorá tak často vylieva dieťa aj s vaničkou. 

COMPAGNI DI SQUADRA GOLDNOTE
Gramofón Mediterraneo Walnut s ramienkom 
B-7 Titanium Ceramic + Phono Cable Extra, 
prenoska Tuscany Gold, gramofónový pred-
zosilňovač PH-10 Silver + externý indukčný 
zdroj PSU-10 Silver, CD prehrávač CD-1000 
Silver, linkový predzosilňovač P-1000 Silver , 
výkonové monobloky PA-1175 Silver. Elektro-
nika a gramofón boli umiestnené na stojane 
Gold Note Galileo Black. Reprosústavy Gold 
Note  XS-85 Walnut mali prepojené biwirin-
gové terminály jumpermi Siena Extra (hybrid 
silver/copper cable cryo treated), zostava 
bola spojená káblami Actinote – signálne Aria 
XLR, sieťové Aria Power Cord cez distribučnú 
lištu Aria. Zvuk do sústav viedli reprokáble 
Sonata. 

Produkty CD-1000, P-1000 a PA-1175 prešli 
aktuálne upgradom a predávajú sa pod 
rovnakým označením so sufixom „mkII“. Ich 
recenziu vám prinesieme v niektorom z ďal-
ších čísel. !

Ako hudobník oceňujem predovšetkým 
vysokú mieru muzikálnosti prednesu s istou 
dávkou „rozvernosti“. Plus tá úchvatná Bella 
Figura (celkom ako v Portofino)! S cenovkou 
tesne pod magickou štyridsiatkou by sa azda 
našlo niekoľko vážnych konkurentov s par-
ciálnymi prednosťami, ale takto komplexne 
hrajúce „búdy“ posvätené bel cantom by ste 
hľadali naozaj ťažko.

Gold Note XS-85


