
Dobrý den, 

 

předevčírem jsme spolu mluvili po telefonu, já vám ještě poté volal. 

  

Měl jsme od vás půjčený: 

1) repro kabel venom 

2) repro kabel polar bear 

3) USB kabel 

4) USB draco 

5) napájecí kabel LAPP 

6)signalový kabel RCA Ultra 

 

 Má sestava: Reprobedny Xavian Bonbonus, zesilovač Peachtree Audio NOVA 125 (bez se). 

Až na zesilovač, jehož součastí je velice kvalitní DAC mám z nižší cenové hladiny audio 

systém. Přehrávač v počitači Foobar2000  v1.3.8, wasapi v3.0. Všechna poslouchaná hudba 

ve formatu FLAC u některých skladeb bitrate až 6000kbps. Kabel Ultra RCA propojení mezi 

Pro-Ject Tube Box DS a zesilovačem. Gramofon Tesla NC 430 přenoska OMB5E 

 

Mám zapůjčené repro kabely Chord: Clearway, Odyssey 2, rumor 2, shawline. Rozdily repro 

kabelů  jsou znatelné. Vaše repro kabely jsem porovnával s tím nejdražším a taky nejlepší 

kabelů Chord Shawline. Napájeci kabely: IsoTek: EVO3 Initium, Premier. RCA chord 

chameleon silver plus vlastním.  

 

1) Tady se nedokážu přesně vyjádřit, shawline byl lepší také je 2 krát dražší. Oproti Venomu 

má barevnější přednes dále více detailů. Váš kabel byl možná lepší v přesnosti. Tomu to 

srovnaní jsem se blíže blíže nevěnoval. Hrál hůře, takže mě příliš nezajímal. Ale na druhou 

stranu za 3500Kč je to velice dobrý kabel. Myslím si že by obstál v testu s takovým kabel 

Odyssey2. Za dané peníze skvěly kabel. 

2) Pro mě jasný vítěz celého testu, i když má jinou konstrukci říkám mu: "dospělejší brácha 

venomu". Proti Venomu více detailů, přesnější a taky "barevnější", (jinak podobný zvuk). 

Proti shawline hlavně jeho naprostá neutralita. Připadá mi a nejenom mě že hraje  neutrálně 

tzv. direct., tolik nepřibarvuje nepřidává basů nezkresluje atd. Dále vyzdvihuji skvělou 

přesnost basů, celkovou kontrolu. Úžasně přednáší i tvrdý metal. Během srovnáni mi přijde že 

váš kabel blíže k posluchači. Dále nevím proč ale mě přijde že váš kabel má úžasný přednes 

klavíru tedy nemá konkurenci z žádným kabelem v testu. Jediná výtka pro někoho  může být a 

to jen možná trochu měkčí zvuk. Furt platí a za ti si  stojím že je neutrální. 

3) a 4) USB draco si nechám možná že je to psychoakustikou, ale Draco se mi libí víc. Oba 

kabely mají stejné množství detailů. Ale draco má lepší prokreslení a přijde mi trošičku větší 

zvuk, trošku větší prostor. Zdá se mi že vice prokresli nahrávky. 

5) druhý nejlepší v testu, co mu scházelo proti premieru byla lepší oddělení nástrojů. Pak mi 

chybělo trochu více barevnosti. Premier měl lepší prokreslení, čitelnost, co se týče čistoty na 

tom kabely mohli být stejně. Musím zdůraznit že premier stojí dvojnásob toho co váš kabel a 

váš kabel je mnohem lépe zpracovaný. Celkově se mi váš kabel libí vice. Ale zvuk má 

prioritu 

6) váš kabel se mi zdá lepší než můj chord, hlavně co dnes už můžu napsat má klidnější 

přednes výšek, Detailů mají oba kabely stejně. Jen mě přijde kromě klidnějších výšek i lepší 

prokreslení detailů. O trošku lepší čitelnost a trošku  klidnější přednes. S lepším gramofonem 

by rozdíly mohli být větší. Nyní pro mě je váš kabel o 20% lepší, Jestli ho koupím to zatím 

nevím.  

 



Tak nějak. Jak vy vnímáte rodily mezi vašimi USB kabely? Kabely bych vám odeslal zpět 

začátkem přištího týdne. 

 

 

S pozdravem, Jírovský. 
 

 


