Signálový rca kabel propojující zvukovou kartu z PC a hifi zesilovač

Dobry den, pane inzenyre
Kabel dosel v poradku a vecer jsem ho zapojil a nekolik hodin poustel. Jeste pred tim jsem si
stejne skladby pustil i z puvodnim kabelem Monster.
Bylo to tak, jak jsem cekal, mam jiz z drivejsi doby 2 Vase kabely. Ten rozdil je takovy, ze
moje jemne ucho ho uslyselo od prvniho taktu prvni skladby. Mohl jsem si dovolit uplne
vypnout vsechny nastaveni v SW ekvalizeru v pocitaci a v zesilovaci prepnout do polohy
direct - uplne vypnuti vsech korekci. Tedy tak jak jsem zamýšlel. Zvuk je dokonaly a v prubehu
postupneho zahořovani kabelu se porad zlepsoval. Pustil jsem si Tidal a nasel jsem skladby v
rezimu Master - nejvyssi studiova kvalita, vyssi nez kvalita CD. Naprosto novy zazitek.
Sametove, hutné ale nikoliv neprijemne dunive basy, presne tak jak maji byt, zneji navic
podstatne delsi dobu, jakoby se cele natahly, prohloubily a zjemnily, membrany vibruji i v
momente, kdy se primo basova kytara nebo bici neozyva, nově slysim novy prvek - dozvuk
basů - jako na koncerte. Stredni a vysoke tony se vycistily, jsou srozumitelne a uplne zmizelo
zkresleni, ktere predtim zpusobovalo jejich jistou ostrost, ktery ovsem nebyla vubec prijemna
na ucho a byla zpusobena zkreslenim signalu od predchoziho kabelu. Mnohem vice detailu,
nachazim nove zvuky a drobne znejici nastroje v pozadi.
Hudba mne vubec neunavuje a mohu si pustit mnohem vyssi hlasitost nez drive, i kdyz hlasity
poslech hudby jiz vlastne ani nevyhledavam. Ale konstatuji, ze i hlasita hudba mi najednou
nevadi...
Pustil jsem si pak i Youtube - audiofilni nahravky, ktere se tam mnozi jako houby po desti.
Zlepseni obrovske, skoro se kvalita blizi poslechu z Tidalu, i kdyz ho samozrejme nedosahuje,
ten datovy tok na youtube je nizsi a hudba je z nej jaksi "tenší", jakoby z vetsi dalky, nez
nahravky z Tidalu z poslednich let. Ale pomoci Vaseho kabelu jsem dosahl zrejme maxima
mozneho poslechu z Youtube, a neni to najednou vubec spatné.
Tyto rozdily mohu slyset zejmena kvuli tomu, ze mam dokonalou aparaturu - zesilovac Onkyo
stary asi 25 let, ale ten tak famozne hraje, ze bezny soucasny zesilovace plny integrovanejch
obvodu, ale bez poradny poctivy techniky jaka se pouzivala driv, se mohou jit schovat,
samozrejme krome hi - endovych pristroju. Mam taky dokonaly kabely k repro - stary a
prefektne zahořeny Audioquesty, tlusty asi 1,5 cm, se spiralovite vinutymi signalovymi vodici,
prolozenymi spiralovite vinutymi pomocnymi kabely bez vodicu, vse dokonale zaizolovany
tlustym vrchnim pláštěm. Nepouzivam zadny konektory, mam tyto "lana" nas obou stranach
jen odizolovany a pevne utazeny ve svorkach zesaku a reprobeden, coz doporucuji kazdymu,
kdo to s Hi-FI mysli vazne. A moje asi 20 let stary reprobedny BW, ktery se jiz nevyrabi,
perfektne zahoreny a sladeny z kabely, to je cista radost. Zvukova karta v PC : Asus essence
stx II, lepsi se myslim nesezene, pro poslech hudby je potreba mit poradny PC a nikoliv
notebook...
No a prave ten kvalitni kabel to chtelo k uplne dokonalosti.
Jenze takove naroky jako ja vetsina soucasnych uzivatelu vubec nema...zejmena mladi jsou tak
rozptyleni vsemi temi moznostmi, ktery jim soucasna spolecnost a internet nabizi, ze vetsinou

poslouchaji hudby zadarmo v Mp3 na shit aparature a jsou spokojeni, kabely nepotrebují
protoze vsechno valí pres wifi.
Dekuji za spolupraci a opet vzdavam hold Vasi poctive praci. Vase kabely maji neuveritelny
pomer cena/vykon.
Mejte se dobre a budte zdrav
Roman Kleska

