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AQUA FormUlA 
xHD optologic DAcŽIVÁ VODA

Aqua ako acoustic quality. Aqua ako voda z horskej studničky – čistá a živá. 
Tak či onak – táto mašinka z Talianska chce byť nadčasovou, vďaka 
technológiám, nepodliehajúcim módnym trendom a výstrelkom. Bola teda 
skonštruovaná na dosiahnutie trvalo najvyššej kvality reprodukcie, a to na 
priesečníku špecializovaného výskumu a tvorivého myslenia. Celý rad inovácií 
nestrácal ani na sekundu zo zreteľa reinkarnáciu živého hudobného zážitku, 
dočasne zakliateho do digitálnej klietky. 

AutoR ANDREJ TUROK
Foto AQUA
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R KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI
Vďaka patentovanému systému Optolo-
gic R2R s galvanickou izoláciou a úplnou 
separáciou rebríka DAC bola dosiahnutá 
nielen nízka hlučnosť prevádzky, ale aj 
vysoké proprietálne digitálne dekódovanie, 
založené na FPGA bez použitia digitálneho 
filtra. Diskrétne DAC rebríky R2R sú osadené 
odpormi s vysokou precíznosťou. Samotný 
hybridný dvojstupňový XMOS xCore XE216 + 
FPGA je ďalším pozoruhodným konštrukč-
ným highligtom mašiny z Apeninského 
polostrova. Exkluzívne vysoko výkonné 
digitálne rozhranie AQlink (protokol I2S) 
zabezpečuje nekompromisné digitálne spo-
jenie transportnej jednotky a DAC. Za pomoci 
kábla CAT6 je možné pripojiť RJ45 či profesio-
nálny etherCON RJ45. Proprietálne digitálne 
dekódovanie a spravovanie časovača (clock 
management) a ISDC (izolovaný synchrónny 
diskrétny obvod) garantujú vysokú presnosť 
a vernosť konverzie. Výkonný diskrétny 
regulátor AQ (MOSFET, J-FET, BJT) napája 

ako analógové, tak aj digitálne zložky DAC. 
Modulárny dizajn s rozšíriteľnou platformou 
umožňuje inštaláciu viacerých dosiek. 

RODINA
Spoločnosť AQUA vždy kládla dôraz na 
to, aby stála na čele vývoja a výroby tých 
najlepších audio zariadení na svete. Súčas-
né  výrobné portfólio sa skladá z transportu 
CD La Diva a trojice modelov DAC – La Voce 
S3, La Scala Mk.II Optologic a Formula xHD. 
Poslaním nasadenia týchto elementov do 
reťazca je skutočné emocionálne spojenie 
so živou hudbou. Na dosiahnutie tejto méty 
je každý jeden komponent podrobený sérii 
testovaní – tie posluchové nevynímajúc. Na 
základe tejto filozofie boli zvolené techno-
lógie konverzie R2R bez potreby prevzor-
kovania. Formula xHD pracuje s 24-bitovou 
konverziou zdrojových digitálnych signálov 
na analógové. V Aqua sú skrátka presvedčení, 
že ide o optimálnu konverznú technológiu, 
najmä pre signály nízkej úrovne. To si však 

vyžiadalo nie dve, ale rovno štyri banky 
diskrétnych rezistorov, vyrobených s veľmi 
nízkou toleranciou. 

ĎALŠIE BENEFITY
Presná rebríková sieť R2R na každý kanál je 
tiež galvanicky a magneticky izolovaná od 
FPGA pomocou optočlenov, čo je dôvod, prečo 
tento systém nazývajú „Optologic DAC“. To 
vytvára úplnú izoláciu všetkých digitálnych 
obvodov – vrátane manažmentu časovača – 
od analógovej sekcie, pre čistú a nehlučnú 
základnú rovinu. To je tiež rozhodujúce pri 
diferenciálnom riadení rebríkov R2R, čím sa 
dosahuje dokonalá symetria medzi polo-
vicami fáz. Výsledkom by mal byť najvyšší 
tónový kontrast a absolútna prirodzenosť. 
Na výstupe rebríka R2R je diskrétny tranzis-
torový buffer triedy A. Absencia digitálneho 
filtrovania predstavuje elimináciu ďalšieho 
zásahu navyše do spracovania vstupného 
signálu. Originálne digitálne vzorky sú pretl-
močené do reprodukovaného zvuku, zacho-
vávajúc prechodný tvar a vyhýbajúc sa riziku 
neželaných akustických artefaktov. Týmto 
spôsobom sa inžinieri spoločnosti Aqua 
elegantne vyhli aj problému „medzipriestoro-
vých presahov“, ktorý je nevyhnutný na vernú 
reprodukciu, berúc do úvahy súčasné postupy 
nahrávacích štúdií. S konverznou technoló-
giou R2R je zvuk prirodzený, rýchly, dynamic-
ký, a to bez akéhokoľvek náznaku kompresie. 
Prevodníky Aqua chcú skrátka reprodukovať 
hudbu s presnou časovou reakciou, dynami-
kou a plnou harmóniou zvuku. Formula je, 
samozrejme, schopná reprodukovať stopy 
DSD (DSD64, DSD128, DSD256, DSD512). 
Ako už bolo vysvetlené, vzorec xHD DAC 
nepoužíva žiadne digitálne filtrovanie ani inú 
kompenzáciu, namiesto toho sa spolieha na 
priam maniakálnu pozornosť ku každému 
čiastkovému obvodu. Samostatné analógové 
a digitálne napájacie zdroje pracujú s roz-
siahlym nasadením diskrétnych BJT, Mosfet, 
J-Fet, ako aj ultrarýchlych diód. Pasívne 
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časti boli vybrané nielen pre najlepší zvukový 
výsledok, ale aj pre dlhú životnosť a spoľah-
livosť. S výnimkou šiestich elektrolytických 
kondenzátorov najvyššej kvality sú všetky 
ostatné kryty typu Tantal, OS-CON z tuhého 
polyméru a MKP s dvojitou metalizáciou. 
Samotná signálna dráha je priamo spojená 
a úplne bez kondenzátora. Dva výstupné 
stupne (jeden jednosmerný, druhý spojený 
s transformátorom) používajú diskrétne 
BJT a J-Fet s kovovými filmovými odpormi. 
V Aque neustále experimentujú a sú otvorení 
novým objavom. Preto sú ich prístroje modu-
lárne a upgradovateľné tak, aby vyhovovali 
budúcim technológiám.

ZVUK
Mašinu sme testovali na redakčnom reťazci 
ktorého zvuk máme dobre napočúvaný. 
V pozícii silovej zložky integrovaný top mo-
del McIntosh MA9000 prepojený cez kabeláž 

holandského výrobcu Siltech, na ktorého 
konci boli zapojené talianské 3,5 pásmovky 
Sonus faber Amati Futura. So zaradením 
prevodníka Aqua Formula xHD Optologic 
DAC sme postrehli nové potešiteľné bene-
fity reprodukcie. Scéna sa akoby ešte viac 
vyčistila, priestorovo spresnila a priniesla 
do nahrávok citeľnú porciu muzikálnosti. 
Aproximatívne zlepšovanie nie je nikdy vo 
finále a aj tu sa ukázalo, že sa dá ísť ešte 
ďalej. Táto rýdza „bel canto“ mašina vniesla 
do prednesu úprimnosť, vrúcnosť, pozornosť 
k detailu a celkovo elegantnú finesu. Keďže 
už guru estetiky Theodor W. Adorno pove-
dal, že: „Hovoriť o hudbe je ako tancovať 
o architektúre“, obmedzím sa na týchto pár 
superlatívov a lakonických konštatovaní 
s úprimne mienenou pozvánkou, aby ste si 
v prípade seriózneho záujmu prišli tento 
prvotriedny prevodník vypočuť k dovozcovi. 
Lebo raz počuť, je viac ako 100-krát čítať.  !

Proprietárny optologický D/A systém

Jitter-Free digitálny interface AQlink PRO

Zero S/PDIF Jitter dizajn,  

PLL (Phase Locked Loop) technológia

2 separátne nízkošumové C-Core napájacie  

transformátory, jeden pre analógovú  

a druhý pre digitálnu sekciu

Plne upgradovateľné vysokorýchlostné USB hybrid 

2-stage XMOS xCore XE216 + FPGA

Proprietárne USB firmware a driver:  

Apple MAC OS, Linux OS

Selektor digitálnej fázy na prednom paneli

Hliníkový antirezonančný kabinet s Nextelom

Diaľkové ovládanie: RC5 IR

Záruka: 5 rokov

www.dreamaudio.sk

výnimočná kvalita prednesu 

pohlcujúci 3D priestor

precíznosť vyhotovenia a spracovania

vyššia cena 

AQUA FormUlA xHD optologic DAc


