Foca Aria 906
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Francúzskym šarmom sú poznačené všetky produkty spoločnosti Focal JMLab zo Saint·
Etienne. Už takmer štyri desaťročia sa tamojší odborníci venujú výrobe domäcich, aj štúdiových
Hi ·Fi reproduktorov a neodškriepiteľné majstrovstvo vynieslo značku na prvú pozíciu medzi
francúzskymi výrobcami reproduktorov a do svetovej prvej desiatky.
ad Focal Arla 900 obsétlujedva mooety

R

regálOV)Ch reproboxov. Menš1Arla
905 stoj 798 E:, resp. 958 E:/pär podla

povrchovej Opravy, k~m Ich väl:šleho
súrOdenca Arla 906 kúpite za 898€ / pär
v prevedent orech, alebo za 998€ /párv úprave
s bielym, alebo tlernym lakom. vzhraoom
na maly'cenOV'y' rozdiel je jednoznat:rrý'm

favoritom Arla 906, ktorá OOkáže lepšle
spracovať nlzke frekvencie. OrechOVy' kabinet
je na vrchnej stene prekrytý't:lernym sklom
odolrrý'm vot.l poškriabaniu. Reprosústavy sme
mali nalnštalovan~ na orlglnälnych stojanoch
Arla 5900. k:h mastvnystip z hlln1kovej
zllatlny nielen schová v samostatnom tuneli
reproduktorov~ káble, ate dá sa aj vypi nit'
pleskom prevat:šluoOOl nosťvOClvl brácläm . za
stojan zaplat1te tretinovú cenu reproduktorov
(298 €/pár), ale pre umiestnenie sú Ideálne.
SamotOO spracovanie menW::ov lah ocfi oku
a pred poškoden1mochránl membrány
rahkoodnlmaterná mriežka s magnetickým
uchyten1m. O\Ojpásmový reprOduktormá
basreflexový otvor umiestnený v spodnej t:astl
a obidva menW::e - 13 cm stredobasák aj 25
mm výškový reprOduktor sú nabité unikátnymi
patentovaným! technotóglaml. PozoruhodrTý' je
hlavne wooter s membránou Flax vystuženou

tkaninou z rano*h vlálden. Ak vám prtrodrTý'
materiál pripadá trochu zastaralý oproti
kevlaru, opak je pravoou. Ľan vykazujevyššlu
pevnosť, ako kevlar, pretože má vetml n1zku
pozdižnu rozťažnosť. Okrem toho Focal
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S\Ojlch prOduktoch kevlar už použ'lval
a Flax považuje za krok vpred. Pri posluchu
reprOduktorov Arla 906 tomu dáte za pravdu
- presný zvuk a dokonalá odozva j e výsledkom
prepracovanej technológie. Prlsple.ra k tomu
aj 25 mm lnvertrTý'výškovýmenlt: zo zllatlny
hlln1ka a horOka s patentovarTý'm tlmiacim
systémom PORON.
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Na posluch sme použllldecentnú zostavu.
Dvojicu reprOduktorov Focal Arla 906
sme pripojili pomocou solídnych káblov
Wlreworld Luna 7 s pozlátenými koncovkami
k lntegrovaOOmu systému Cala Ood T+Aa bolo
vyba'A:?né. Olgltálny .zázrak" Cala O so
stereozosllOOVat:om triedy O s výkonom 55 W/
kanäl (4 Ohm) Integruje O/A prevodnlk.
streamer a mnohO dalškh možností. Pre
naše posluchové testy smevyužlli streaming
FLAC súborov z lokálnej siete a hned' pri prvej
skladbe .Beat Hotel" od Allaľla Taylora som
bol prekvaperTý' detailnosťou vykreslenia
gitary aj sprlevodO)Ch Inštrumentov. Taký
sýty zvuk by ste od 22- lltrOV)Ch regálovlek
neocakávatl. Hravo sa vyrovnali aj s nie celkom
lôeálnym akustickým prostredím posluchovej
miestnosti s klenutým stropom. Frekventnú
ooozvu a dynamiku reproduktorov sme OOsýta
otestovali d rum & bass nahrávkou dvojice Cyrlll
Lutzelschwab & Martin Hess .Boxenklller",
ktorá dá zabrať nejednej reprosústave.
Aria 906 však elegantne zvládne aj takúto
nakladačku, pritom zvuk je natoľko presrTý'

a úôerrTý', že sl rozhodne nepýta subWOOfer.
Frekvenc!rTý' rozsah pret3d9je55 Hz- 28 kHz
a pri poklese o 6d8 reprOduktor prenesie basy
aj s frekvenciou 47 Hz. Stále to nie je méta, akú
OOsahujú veľké trojpásmovky, ale nemali sme
pocit, že pri hibkach zvuk stráca l:osl zo svojej
sily. l'Ý'm viac vás tieto reprOduktory potešia pri
poc!Csvan1 akusticky pestrý'ch skladieb, ak'Ý'ml sú
klaslcké diela, ale aj poriadne rockové nárezy.
Arla 906 nesklamali ani pri pocúvant štyroch
rOCrTý'ch obdobtv Interpretácii vannesy Mae,
ani Bachovho varhanového maj strovského
kúsku Toccata ti fugy vd-mol v pOdant
Camerona Carpentera. Tu sa v plnej slledostal
k slovu aj Al· Mg lnvert~ ~k~ men~. ooy
v tandeme so stredobasovým .ranovým šéfom"
ukázall, ako sl francúzsky lnžlnlerlng poraďf
s d ilemou vtesnať maximum technotógle
do mlnlmallstlckej škrupiny. A veru mus1m
konštatovať, že to zvládli majstro\.'Sky.

od 898,00 € (pár)
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