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R Hrdinovia antických mýtov – kto by to bol 
povedal – majú presah aj do dneška. Zakla-
dateľ grécko-bulharskej spoločnosti, ktorá 
vtrhla v roku 2014 na kolbište highendu s ve-
hemenciou dobyvateľov Tróje, si predsavzal 
vyvíjať a vyrábať „state of the art“ audio 
komponenty najvyššej kvality. Precízna ručná 
výroba s pozornosťou venovanou každému 
detailu – to je PILIUM. Zhmotnená predstava 
toho, ako by mala vyzerať dokonalá repro-
dukcia nahranej hudby, aproximatívne blízka 
ideálu, je dedikovaná skutočne náročnému 
publiku, sledujúc maximálnu hudobnú 
vernosť bez kompromisov. Úžasné rozlíšenie, 
výnimočná transparentnosť, dych berúca 
dynamika, organické vokály – to všetko sú 
prívlastky, ktorými možno opísať charakter 

Pilium Ares 
+ Achilles 
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ultimatívna referenčná zostava

prirodzene referenčná cena
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produktov PILIUM AUDIO. Team zložený 
z vysokokvalifikovaných inžinierov a naslovo-
vzatých audiofilov stojí za bezprecedentnou 
reprodukciou hudby – tak veľmi blízkou 
skutočnosti, ako to len ide.

Ares
Tento puristický predzosilňovač je súčasťou 
línie Divine. Bol navrhnutý tak, aby spĺňal 
dôležité požiadavky kladené na moderný 
„preamp“ – ako maratónsky posol medzi 
hudobníkmi, ktorí na snímke hrajú, prevod-
ník, ktorý obálku s pečaťou rozbaľuje, a na 
predposlednom stupni pred reproduktor-
mi výkonový zosilňovač, ktorý dá správe s es-
tetickou hodnotou želanú silu, je dôležitým 
elementom kooperatívneho reťazca. Ulti-
matívne nízke skreslenie, naturálny nepri-
farbený prednes a schopnosť riadiť koncové 
zosilňovače akéhokoľvek výkonu – to je Ares. 
Quad-mono konštrukcia a dôraz na dokonalé 
oddelenie kanálov sú zárukou toho najlepšie-
ho možného hudobného prednesu. Sofistiko-

vaný koncept riadenia hlasitosti zabezpečuje 
minimalizáciu parciálnych komponentov 
signálovej cesty (iba jeden odpor!). Technoló-
gia nulových strát dostala Ares do prvej ligy. 
Prostredníctvom elegantného interaktívne-
ho dotykového displeja možno riadiť každú 
operáciu predzosilňovača. Displej disponuje 
schopnosťou meniť farby podľa osobného 
vkusu používateľa. Zadný panel poskytuje 
nasledujúcu konektivitu: tri páry vstupných 
XLR a dva páry RCA, na výstupe potom dva 
páry XLR a P-LINK. Tridsaťkilový stroj sa 
dodáva v matnom čiernom vyhotovení alebo 
striebornom finiši.

Achilles
Zosilňovač z línie Divine s adjektívom „bru-
tálny“ je produktom neunáhleného vývoja 
na dosiahnutie najvyšších nárokov. Dva roky 
filigránskeho dolaďovania priniesli svoje 
ovocie a na konci snaženia stojí nekompro-
misný „usiliteľ“. Žmýkaný ako citrón postup-
ne kvapku po kvapke vydáva to najlepšie. 

Poslednú kvapku zvuku a výkonu sa podarilo 
inžinierom spoločnosti vyťažiť implementá-
ciou kondenzátorov s vyššou kapacitou. Tie 
boli špeciálne šité na mieru pre PILIUM AU-
DIO. Takisto svetovo najlepšie transformátory 
boli vyrobené na zákazku a doladené podľa 
požiadaviek. Masívne chladiče sa starajú 
o efektívny odvod tepla. Atypické špeciálne 
zapojenie je premetom patentu. Spokojnosť 
s výkonom a jeho dostatočnou rezervou sa 
opiera o vlastnosti ako: hladkosť, neutrál-
nosť, rýchlosť a transparentnosť. V útrobách 
obra sa ukrývajú dva 2KVA transformátory 
s kapacitou 380 000 uF. „56-Ultra-wide“ 
pás s výkonovými tranzistormi z vojenské-
ho vývoja a separátne IEC pre každý kanál 
s vlastným spínacím mikroprocesorom, 
digitálne riadené DC – to všetko s bezprece-
dentnou ochranou reproduktorov a striktným 
oddelením signálnych ciest od obvodov, ktoré 
zvukový signál nespracúvajú, to sú žolíky 
sebavedomého hráča. Vizuálne je Achilles 
stvárnený ako kocka s otvorom na chlade-
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nie na streche s mriežkou. Spredu ho zdobí 
reliéfne logo spoločnosti a modelu, zozadu 
symetricky usporiadané prvky: (zhora dolu) 
2 XLR vstupy, masívne reproduktorové 
svorky, dvojica hlavných spínačov a napá-
jacích terminálov. Kabinet prístroja má po 
stranách otvory, ktorými von presahujú 
rebrá chladičov. Chcete si tipnúť váhovú 
kategóriu? Maličkosť – zanedbateľných 120 
kilogramov. 

PreDNes
Keďže sme testovali cez reprosústavy YG 
Hailey (test nájdete v predošlom čísle 
HIGH&Style jar/2020), rovnako tak zdroj 
hudby, prevodník a kabeláž, a tak sme mali 
celý reťazec pomerne dobre napočúvaný, 
hoci pôvodne cez monobloky Pilium Her-
kules a delený „preamp“ Alexander sa dala 
v posúdení tejto dvojice dosiahnuť solídna 
úroveň objektívnosti – skrátka – bolo sa od 

čoho odraziť. Najprv sme počúvali trochu 
akustického jazzu (Luis Armstrong) a nejaké 
gitarové balady s nežným a subtílnym žen-
ským spevom, potom sme si tam šupli Justina 
Timberlakea s brutálnym basom, ktorý azda 
najrýchlejšie woofery sveta zvládli s bra-
vúrou a lakonickou nonšalantnosťou. Treba 
podotknúť, že sme nehrali ani z „gramca“, ani 
z CD prehrávača. Streamovali sme z dátového 
poľa počítača majiteľa Dream Audio vo vy-

Pilium Ares 
+ Achilles 



�igh&styl�

25

�iF�

sokom rozlíšení so slušným dátovým tokom 
– väčšinou lepším, akým je definované CD. 
Táto zostava si to zaslúži. Otvorenosť poľa 
smerom nahor a bohatosť alikvotných frek-
vencií sú atribútmi, ktoré si každá hudba za-
slúži. Z môjho veľkokapacitného USB kľúča 
som počas nedlhej Ondrejovej neprítomnosti 
(riešil tovar) prevetral barokový koncert 
Arcangela Corelliho. Ak ste niekedy počuli 
interpretáciu na historických sláčikových 
nástrojoch so strunami z ovčích čriev s vio-
lou da gamba, čembalom (basso continuo) 
a drevenými dychovými nástrojmi, kde sa 
dierky ešte kryli prstami, oceníte špecifickú 
farbu orchestra s nádychom starých čias 
a neopakovateľnú atmosféru. Para, s akou 
suverénne testovaná dvojica z domu Pilium 
Audio zvláda „vypaľovačky“, sa razom zme-
nila na nehu a muzikálnu empatiu s prehrá-
vaným materiálom. Bol podaný jednoducho 
famózne. Vokály sa v priestore „posluchov-
ky“ rozprestreli s holografickou presnosťou 
a príjemnou naturálnosťou. Krátko som si 
pustil aj záverečnú časť Čajkovského Sláv-

nostnej predohry 1812 s výstrelmi historic-
kých kanónov. Zažil som, ako z vinylovej 
platne s dielkom v inkriminovanom momen-
te vyskakovala prenoska z drážky. Fakt. Je 
to skrátka „záhul“ pre akúkoľvek zostavu, 
čo ju dôkladne prevetrá, overí jej rezonanč-
nú rezistenciu, schopnosti wooferov so 
cťou zvládnuť ten nával akustickej energie 
a tlaku. Ares a Achilles kanóny s mohutným 
„tutti“ na pozadí skrotili s bravúrou, akú mi 
vo finále potvrdili báječné búdy YG. Zostava 
to nielen s rezervou zvládala, ale doslova si 
to vychutnala. Awesome!

VerDiKT
Za tých šesť rokov, čo sú výnimočné kompo-
nenty Pilium tu, nielenže rozčerili hladinou 
audiofilských vôd, ale stihli už postulovať 
nové etalóny. Či už naša dnešná „ťažká par-
tia“, alebo napríklad delený predzosilňovač 
Alexander, „integráč“ Leonidas, či monoblo-
ky Hercules – to všetko sú položky, ktoré si 
zaslúžia pozornosť, a od tých, čo majú uši na 
svojom mieste, aj úctu a úprimný obdiv. !

Achilles

Autentický dual mono dizajn

Príkon: 300 W @ 8 Ω, 600 W @ 4 Ω,  

1200 W @ 2 Ω (stabilný 1 Ω)

Frekvenčná charakteristika: > 100 kHz

skreslenie: <0,1 %

Vstupy: 1 pár XLR

impedancia výstupu: <0,1 Ω

rozmery: 400 x 480 x 490 mm (V x Š x H)

Čistá hmotnosť: 120 kg

cena: 40 000 €

Ares

„Full balanced“ dizajn

Vstupy: 3 páry XLR, 2 páry RCA

Výstupy: 2 páry XLR (štandard a P-LINK)

impedancia výstupu: <10 Ω

rozmery: 160 x 480 x 490 mm (V x Š x H)

Čistá hmotnosť: 30 kg

cena: 28 000 €

www.dreamaudio.sk


