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Niekedy je život naozaj 
zaujímavý! Totiž, v poslednom 
čase som mal možnosť krátko 
za sebou viackrát ochutnať 
úžasný svet elektrónkových 
zosilňovačov. Svet tej najvyššej, 
elitnej úrovne. Na nej sa už 
nehovorí o tom, či je zariadenie 
dobré alebo zlé. Hovorí sa o ťažko 
definovateľných pocitoch, 
o vnímaní jemných rozdielov, 
o zvukovej filozofii a o tom, akým 
spôsobom sa k vysnívanému 
ideálu daný komponent 
približuje. O prístrojoch z tejto 
kategórie zasvätenci diskutujú 
s takmer nábožnou úctou... 
Jadis... Dokonca aj to slovo znie 
tajomne. Ako z iného sveta.

Príbeh vášne

Jadis i 70

AutoR VIKTOR KUBAL
Foto JADIS
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R Jadis je bez výhrad jednou z najrešpek-
tovanejších spoločností na trhu s hifi a jej 
technologický základ je založený práve na 
magickom oranžovožltom svite elektró-
nok. Vášeň pre hudbu, prenesenie zážitku 
a emócií z koncertnej sály prostredníctvom 
reprosústav do posluchovej miestnosti viedla 
zakladateľa značky Jadis Francúza André-
ho Calmettesa k tvorbe prvých prototypov 
zosilňovačov. Tie zanechali v audiofilskom 
svete veľmi silnú stopu a boli považované za 
špičku vo svojej kategórii. Prechodom od ku-
sovej výroby k racionalizovanej 
v roku 1983 sa značka Jadis 
definitívne usadila v pove-
domí všetkých prívržen-
cov vernej reprodukcie. 
V súčasnosti má Jadis 
v ponuke okrem zo-
silňovačov (integro-
vaných, predosilňo-
vačov a výkonových) 
aj DAC prevodníky, 
CD mechaniku, CD 
prehrávač a dva gra-
mofóny.

Predsta-
vovaný I 70 
je výsledkom snahy 
značky Jadis o vytvorenie 
referencie medzi elektrónkovými 
integrovanými zosilňovačmi. Hlavné 
požiadavky – kompaktný dizajn a dostatočný 
výkon – mohli byť naplnené až s použitím 
elektrónok KT 170 a využitím skúseností, 
ktoré sa uplatňujú vo firemných výkonových 
zosilňovačoch a monoblokoch. 

Dizajn prístroja korešponduje s už tradičnou 
vizuálnou filozofiou značky Jadis. Masívna 
skrinka z ohýbaných oceľových plechov 
s chrómovanou povrchovou úpravou je dopl-
nená lešteným mosadzným predným pane-
lom s minimom ovládacích prvkov – regulá-
cia hlasitosti, vyváženie kanálov a prepínanie 

ne kryty na transformátory s výkonovým 
uprostred. Transformátory sú jednou z najdô-
ležitejších súčiastok v konštrukcii elektrón-
kového zosilňovača. Jadis používa výhradne 
EI transformátory navrhnuté aj vyrobené 
vo vlastnej réžii. Sú ručne navíjané a zalie-
vané do špeciálnej živice, ktorá zaručuje ich 
maximálnu tepelnú a mechanickú odolnosť. 
Výkonový transformátor je navrhnutý tak, 
aby dokázal preniesť veľký dynamický a pulz-
ný výkon a má plne oddelené napájanie. 
Takisto budiaci a výkonový stupeň je striktne 
oddelený, takže nedochádza k ich vzájomné-

mu ovplyvňovaniu. Celej konštrukcii dominu-
je ručná práca. Plošné spoje sa v zosilňovači 
prakticky nenachádzajú, všetko je zapájané 
„na tvrdo“ pomocou kabeláže alebo pomocou 
drôtových mostíkov. Celkové spracovanie je 
na tej najvyššej úrovni a hmotnosť prístroja 
40 kg to len podčiarkuje.

Test sa odohral v posluchovej miestnosti 
dovozcu Jadis pre SR – spoločnosti Dream 
Audio. Aj ostatní spolupracovníci v audio re-
ťazci za zosilňovačom v ničom nezaostávali. 
Zdroj signálu bol streamer LinQ v spolupráci 

vstupov. Zadný panel je osadený kvalitnými 
RCA vstupmi (5 x linkový) a dvakrát dvomi 
pármi masívnych celokovových zlátených 
reproterminálov. Tie umožňujú pripojenie 
reprosústav systémom Bi-Wiring. 

Hornému panelu dominujú výkonové 
elektrónky KT 170, dva páry na kanál, medzi 
ktorými sa nachádza dvojica ECC 80 a trojica 
ECC 82. V zadnej časti sú osadené tri masív-

jednoznačne zvuk

kvalita vyhotovenia

ručné spracovanie

vzhľadom na kvalitu prístroja nič
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s DAC Formula od Aqua Acoustic Quality. 
Kabeláž bola výhradne od Siltech triedy Clas-
sic Legend 680. Na výstup zosilňovača boli 
zapojené reprosústavy YG Acoustics Carmel 
2 – elegantné plne uzatvorené 2-pásmové 
stĺpové reprosústavy v čiernom vyhotovení 
s označením Anodized Black. Veľká pozornosť 
bola venovaná umiestneniu jednotlivých 
komponentov do špeciálneho racku alebo 
aj takému detailu, ako sú tlmiče vibrácií pre 
káble reprosústav, všetko od spoločnosti 
Pillartech.

Okamžite po spustení prvej skladby bolo zá-
sadným spôsobom jasné, že s reprosústavami 
hýbe výnimočný elektrónkový zosilňovač. 
Charakter zvuku bol príjemný, ľudský hlas, 
na ktorý sú naše uši mimoriadne citlivé, bol 
podaný jemne a naturálne, máte doslova 
chuť sa s ním porozprávať. Priestor nahrávky 
bol pevný, zobrazený vo všetkých dimenzi-
ách, rozprestieral sa do šírky aj hlboko za 
líniu reprosústav. Áno, tu sú „lampy“ doma! 
Electrified II od Yello alebo hoci aj Kraftwerk 
boli prekreslené do maximálnych detailov, 
zaujal nesmierne sýty, plastický zvuk, ktorý 
poslucháča doslova obalí a pohltí. Akustické 
nahrávky od Stefana Bollaniho, Markusa Phi-
lippeho a Felixa Labanda boli zahrané bra-
vúrne, zvuk bol rozvrstvený a prekreslený, 
detaily odseparované, farba nástrojov priro-
dzená. Ohromil Louis Armstrong v jeho St. 

James Infirmary. Jednostopová nahrávka 
z roku 1928 s elektrizujúcou atmosférou nám 
v posluchovej miestnosti zhmotnila tragiku 
tejto skladby. 

Leoš Janáček, Sinfonietta III, orchestrálna 
skladba s ťažiskom na bohatom využití ple-
chových dychových inštrumentov a fanfáro-
vého motívu je náročná na zobrazenie farby 
nástrojov. Jadis I 70 si na tejto nahrávke 
doslova zgustol, dychové nástroje mali 
skutočne plechový základ, ich jemné aj drsné 
rezonancie boli hmatateľné a ani v najsil-
nejších pasážach nepôsobil zvuk stresujúco 
a unavujúco. Farba nástrojov bola doko-
nalá, rozvrstvenie priestoru, jemné detaily 
a dynamické nástupy orchestra zvládnuté na 
jednotku. 

Na záver Polka a Fúga od Weinbergera z le-
gendárneho testovacieho disku od XLO. Kva-
lita nahrávky, ale hlavne jej predvedenie patrí 
na reprodukovanie k tomu najnáročnejšiemu. 
Skladba s využitím snáď všetkých hudobných 
nástrojov vrátane veľkého organu je doslova 
testom ohňom pre audio zostavy. Jadis I 70 
prehral toto monumentálne dielo v spoluprá-
ci s Carmel 2 bravúrne. Aj napriek tomu, že 
nahrávku veľmi dobre poznám, počúval som 
ju od prvej do poslednej sekundy so zataje-
ným dychom a zatvorenými očami. Skladba 
šliape prakticky od začiatku až do konca vo 

Integrovaný zosilňovač

Počet kanálov: 2

Vstupy: 5 x RCA linkový, 1 x HT

Výstupný výkon: 2 x 50 W

Frekvenčný rozsah: 10 Hz – 36 kHz

Spotreba: 500 VA

Rozmery (v x š x h): 255 x 400 x 400 mm

Hmotnosť: 40 kg

Cena: 11 500 €

www.dreamaudio.sk
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vysokom rytme, nie je čas na oddych ani pre 
poslucháča, ani pre zosilňovač, postupná gra-
dácia speje do strhujúceho finále. Zosilňovač 
má moju veľkú poklonu, dokázal to všetko 
držať pevne pod kontrolou, nestrácal dych 
a ťah, priestor bol holograficky presný!
Zvuková úroveň prezentovaná touto zostavou 
bola pre mňa jedným slovom ohromujúca 
a elektrónková technológia sa v podobe Jadis 
I 70 predstavila v tom najlepšom svetle. 
Výsledná kvalita reprodukcie bola limitovaná 
azda len možnosťami nie úplne optimálnej 
posluchovej miestnosti a polohou poslucho-
vého miesta. Som presvedčený, že v správne 
nadimenzovanom priestore s vyladenou 
akustikou sa celá scéna ešte viac otvorí 
a zážitok bude omnoho silnejší. Podľa infor-
mácií dovozcu sa práve táto zmena pripra-
vuje a v novej firemnej predajni bude každý 
z komponentov schopný vydať zo seba úplné 
maximum. !


