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Možná až překvapivě dlouho otálela firma Sennheiser s rozhodnutím
uvést na trh svŮj první soundbar. První prototyp byl představen již na
loňské show CES, ale sluchátkový odborník s obrovskými zkušenostmi
s vývojem měničůnejspíšdobře věděl, proč si dává na čas - veřejnosti
širokéi veřejné představil po všech stránkách připravený produkt,
který snese i ta nejpřísnějšíměřítka a zcela po právu se stal laureátem
letošních cen EISA (S&V 9/19).
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brovský, téžký,drahý - to možná leckoho
napadne při vybalení bezmála dvacetiki-

lového bumbrlíčka z krabice, tedy žádná reprezentativní přehlídka superlativů. Ale zmýlená neplatí: jak Velikost, tak i cena mají svá
opodstatnění, byť diskuse nad těmito parametry je naprosto legitimní. V každémpřípadě lze konstatovat, že Ambeo je naprosto
výjimečný kousek.

Ultimátní výbava
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soundbarje předurčen ke spolupráci s nejvyspělejšími televizory současnosti, 4K, ba i 8K
modely nevyjímaje, a je připraven jim poskytnout opravdu důkladnou audio podporu - ať
už ve vaší videotéce převládají akčnítrháky,
válečné blockbustery ói záznamy koncertů
vážnéi méně vážnéhudby. Výrobce v průvodních materiálech kAmbeu často uvádíspojení
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3D sound a tentokrát se nejedná o marketingovou hyperbolu. Jak toho dosáhl? Zdá se, že
celkem jednoduše.
Do černéhokabinetu širokého metr a čtvrt

konstruktéři instalovali celkem 13 měničů
akaždý z nich obdařili Vlastním Zesilovačem.
Ambeo počítá s technologií Dolby Atmos, proto dva z reproduktorů směřujívzhůru ke stropu, dva do stran a zbývající do poslechového
prostoru před diváky. Po vybalení a umístění
pod televizor se soundbar musí důkladně seZnámit s novým prostředím. K tomu sloužíjednoduchá, ale o to účinnějšíkalibrace (vizníže).
S okolím komunikuje prostřednictvím bohaté
konektorové výbavy, zahrnujícítři HDMl vstupy, jeden HDMl (eARC) výstup, optiku (VPDIF),
RcA, ethernet (RJ45) a servisní USB. Důkazem
Velkorysosti je i Výstup pro aktivní subwoofer,
ale Věřte nám - ten nejspíšk Ambeu připojíte

jen V den Posledního soudu, ale proti gustu...
Nesmíme samozřejmě Zapomenout ani na
bezdrátovou distribuci dat, kterou si Vzaly na

starost technologie Bluetooth, DLNA a chromecast. Ambeo netrpí předsudky vůčižádné
z aktuálních progresivních technologií, takže
kromě již zmíněnéhoDolby Atmosu nemá problém ani s DTS:X, ani se standardem MPEG-H.
obvod Upmix Technology navíc umí vykouzlit
z ,,obyčejného" dvoukanálu 5.1 sound.
Sennheiser lze ovládat pomocí poměrně těžkého dálkového ovladače - naštěstíje dobře
vyvážený, takže se dobře držíi ovládá, záleží
samozřejmě na ruce. S jeho pomocí mimo jiné
volíme základní funkce, přednastavené zvukové režimy (Movie, Music, sport, NeWs, Neutral).
K dispozici je i aplikace smart control, která
umožňuje také některá pokročilejšínastavení
(ekvaliZaci, personaliZaci parametrů apod.).

Soundbarje vysoký, na což musíme pamatovat při jeho instalaci - pokud si váš televizor žile na vysoké noze, respektive stojanu,
není to problém, ale pokud je posazený níže,
bude nutné situaci vyřešit. ldeální variantou je
umístit TV i soundbar na Zed', s čímžsamozřejmě výrobce počítá:konektory jsou výhodně
směrovány a vybráníje dostatečně hluboké.
Speciální konzola stojí 1 560 Kč, určitě se vyplatí do ní investovat. Na vhodné umístěníje
dobré pamatovat i Zjednoho prozaického důVodu: soundbar maká jak d'as, tak není divu,
že se při práci umí docela zahřát.
Hobitem snadno a rychle
Ambeo jsme v poslechovém prostoru nejprve vyzkoušeli bez kalibrace. celkem jsme se
shodli, že rozhodně není špatný, a byli opravdu zvědaví, nakolik kalibrace ovlivní zvuk.

Samotná operace netrvá Více než pět minUt.
StačíZaSUnoUt kalibrační mikrofon z výbavy
do zdířky U displeje na čelníStraně a mikrofon UmíStit do míSt, kde poslUchač nejčastěji
sedí. A pak už stačípouze SpUStit kalibrační
program, který Si prostor propískne, vyměří, vyhodnotí a nastaví soundbar dle svého

nejlepšího digitálního svědomí. A resumé?
Rozdíly v reprodUkci před a po kalibraci jSoU
doslova hmatatelné - kdo to myslí S kvalitním
filmovým zvukem v domácím prostředí vážně,
měl by Se rozhodně poohlížetpouze po takových zařízeních, která podobnou vymoženost

strádá původnízřetelné kontury, roztáhne Se
jak Vertikálně, tak i horizontálně. |\4á mnohem
impresivnější atmosféru, což oceníme například u tvorby SkUpiny Pink Floyd - ve skladbě Time se na chvíli doslova ocitnete v dílně
šílenéhohodináře a vděčíte osudu, že úvod
trvá jen pár minUt. Ale písně, které sázejí na
akurátní rytmus,řízné riffy a ostré vokály bude
vhodnější poslouchat v prostém Stereu. BaSy
jsou exkluzivní (kontrabaS V coververzi Comfortably Numb v podání The Bad PlUS), Stejně
tak Vysoké partie (Vokály V StínU kapradiny,

tenu zlobu skřetů, jeskyních zlobrů a nakonec
i samotného Balroga - to vše provázeno samozřejmě adekvátními akustickými projevy.

akustická kytara A Pillow of Winds Z alba Meddle kapely Pink Floyd). NemUSíte Se bát ani
klasiky napříčStaletími, počínaje Bachovými
Braniborskými koncerty a konče klavírní tvorbou Philipa GlaSSe.
|\4noZí ZáStUpci lidU hifiStického Se na podobné přístroje dívajís větší či menší mírou
nedůVěřiVoSti. DlUžno podotknout, že leckdy
oprávněně. Ale pokud budou kategorii SoUndbarů operujících s virtuálním surroundovým
ZVUkem reprezentovat modely typU SennheiSer Ambeo, možná už ten pohled bude méně
nevraživý a jejich jemné ucho s netopýřími

Lomoz řetěZU a nárazy okovu o Stěny StUdny

parametry jim dopřeje SlUchU.

umožňují.

Jako první prověřila práci SennheiSerov-

ských konstruktérůnaše oblíbená scéna
z prvního dílu ságy Pán prstenů. Díky Ambeu
Stojíte Uprostřed Balinovy hrobky a ať už to
bylo vaším úmyslem či nikoliv, ráZem Se Stanete aktivním účastníkemneblahých Událostí,
které ZpůSobil jeden Z hobitů SVoU VšetečnoStí. Přivolal tak na Sebe i celé Společenstvo prs-

václav pavel

se rozléhají v perfektně naznačenéozvěně
a ilUZe obrovských podzemních prostorje fas-

cinující.i když bydlíte V pokoji o výměře nějakých 25 metrů čtverečních.Zdařilé jSoU i tak
důležitézvukové efekty, jakoje hrozivé plápolání pochodní, drnčení šípůzabodnutých do
dveří hrobky, či třesk mečůa dalších zbraní.
Ambeo obstálo také při poslechU zvukově
složitépasáže Z filmU Bohemian Rhapsody,
přibližující koncert Ve Wembley. V krátkém časovém úseku se před divákem rychle střídají
scény (pódium, call centrum, backstage, hoSpoda, byt Freddieho rodičů,práZdný apartmán
S kočkami) a pod Všemi těmito Scénami Zní
lineárně tatáž hUdba. Samozřejmě S jinoU
hlasitostí a zvukovou úrovní,podmíněnou aktuálním prostředím v obraze. Tato pasáž Spolehlivě prověří během chvilky každý SoUndbar
a Ambeo je momentálně Ve SVé kategorii na
čele peletonU. Výborná je i levopravá orientace i při rychlém švenku kamery napříčproStorem i přesná lokalizace Zdroje zvuku při

koníigurace
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(ARC), optický

S/PDIF, Aux In, lJSB-A, ethernet,

Střídání poZice pozorovatele. což prověřujeme

scénou souboje v zasněžené zahradě z filmu
Kill Bill l.
Současnésoundbary v mnoha domácnostech neslouží pouze jako ,,Vylepšovače" televizního zvuku, ale mají také poměrně vysoké
hudební ambice. Ambeo není výjimka a zcela
bez problému můžesoupeřit s luxusními bezdrátovými reprosystémy na trhu i Z kategorie
modelů žádajícíchcenu v řádech desítek tisícůkorun. V módu ,,hudební reprosoustava"
pouze doporučujeme zvážit aktiVaci SUrroUndové funkce Ambeo - některým žánrům by
to Snad i mohla pomoci, ale některým spíše
naopak. V režimu Ambeo off je Stereo báZe
přesnější, rozšířená, ale nikoliv rozmlžená
v poslechovém prostoru, detaily více vynikají.Zařazená fUnkce Ambeo má tendenci ZVUk
atomizovat a opět Skládat do tvaru, který po-
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velmi přesvědčivý přirozený zvuk v celém
poslechovém prostoru, bohatý na detaily;
mimořádná prostorová reprodukce

E

přece jen ta cena i hřmotnost, která nejspíš
dramaticky zužuje okruh potenciálních zájemců;
docela hřeje, na což je dobré myslet při jeho

instalaci
zVuk
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V poslechovém prostoru

výbava obsluha

provedení
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vynikající
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váš high end partner:
ALTE! spol. s r.o.
U háje 29,147 OO Praha 4
T EL: 2227 21501, 2227 28335
info@altei.cz
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