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Menší, ale kvalitně hrající 
reproduktorové sestavy 
jsou stále na vysokém 

stupni obliby. Jejich miniaturní 
rozměry mají mnoho přízniv-
ců a díky pokročilé technice již 
neznamenají výrazné snížení 
reprodukčních schopností. O tom 
jsme se přesvědčili po rozestavě-
ní 5.0 sestavy od německé firmy 
Quadral. Jak je zřejmé z označení, 
sestava neobsahuje subwoofer, 
a proto i nízké kmitočty jsou plně 
v kompetenci dvoupásmových 
satelitů a centru. 

V obou případech (centr, satelity) 
je na první kontakt zřejmá velmi 
kvalitní konstrukce, ozvučnice je 
„potažena“ bílým lakem a oválné 
stěny se směrem vzad výrazně 
zužují. Vpředu pak méně, aby na 
předním panelu bylo dost místa 
pro reproduktory. Středobasový 
reproduktor má kónickou mem-
bránu z polypropylenu s titanio-
vým povrchem. Ten se vyznačuje 
elegantním kovovým vzhledem, 
ale především zpevňuje mem-
bránu. Prachovka uprostřed je 

klasická plastová a celá mem-
brána se pohybuje na jemném 
pryžovém závěsu. Celý reproduk-
tor je uchycen v kovovém koši 
s ozdobným okrajem upevněným 
v ozvučnici čtyřmi vruty. Výškový 
reproduktor má poměrně plochou 
kalotovou membránu s kovovým 
vzhledem. Je opatřena před-
sazeným difuzorem. I výškáč je 
upevněn v elegantním rámečku, 
a proto užívání Chromium Style 
bez krycích rámečků s průzvučnou 
tkaninou lze jen doporučit. Na 
zadní straně uzavřené ozvučni-

ce je zapuštěna kruhová vanička 
pro poměrně masivní terminály 
s plastovou maticí. Potěšila nás 
možnost zasunutí banánků i při-
pojení dalších běžných zakončení 
kvalitních reprokabelů. Nad va-
ničkou nelze přehlédnout otvory 
s vnitřním závitem pro snadné 
upevnění reprosoustav na stojan 
či držák na stěně.
Centr je podlouhlý s obdobným 
zaoblením, ale tentokrát oriento-
vaný v jiné ose. Výškový repro-
duktor je umístěn uprostřed mezi 

dvěma středobasovými reproduk-
tory, které jsou zcela shodné kon-
strukce jako u satelitů. Terminály 
v plastové vaničce jsou pootoče-
ny, a tak plně vyhovují horizontál-
ní orientaci centru. Účelné je i její 
umístění na okraj zadní stěny, ne-
boť pokud centr umístíte pod plo-
chou obrazovku na obvyklé nožce, 
pak s ní kabely nebudou kolidovat 
a centr bude možné zasunout vel-
mi blízko k obrazovce.
Při poslechovém testu nás potě-
šila výrazně přehledná prostoro-
vost a snadná orientace v sur-
roundových efektech. Překvapivě 
příjemně a úplně působila sestava 
i ve stereofonním režimu. Výraz-
nou předností je reprodukce vyš-
ších a středních kmitočtů, které 
poskytují velkou plasticitu jak 
hudebních nástrojů, tak věrnost 
akčních efektů. Zatímco v hudeb-
ním režimu je reprodukce basů 
poměrně uměřená a určitá úspor-
nost nijak výrazněji nevadí, u akč-
ních filmů, přestože je i v tomto 
ohledu reprodukce výrazná, se 
jistě najdou basofilové, požadující 
samostatný aktivní subwoofer.  
Pro menší poslechové prostory lze 
tuto sestavu zvolit i pro hlasitější 
filmová představení.
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Profil > reProsestava 5.0 

Precizní zvuk s výraznými výškami, 
kompaktní rozměry, výborná kon-
strukce.

Sušší, méně barevný zvuk, pro akční 
filmy bude nutné dokoupit subwoofer.

Zvuk SuRROuND 
   
Zvuk STEREO

VYVÁŽENOST 

PROvEDENí 
 90%

kATEGORIE
10.000 až 20.000 Kč

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪ 90%

POČET PÁSEM/TYP OZVUČNICE: 
2/uzavřená
KMITOČTOVÝ ROZSAH/
IMPEDANCE: 51 Hz – 46 kHz/4 Ω 
MAXIMÁLNÍ PŘÍKON: 150 W

CHARAKTERISTICKÁ CITLIVOST: 
85 dB
ROZMěRY/HMOTNOST: 
133 x 169 x 340 mm/3,2 kg

POČET PÁSEM/TYP OZVUČNICE: 
2/uzavřená
KMITOČTOVÝ ROZSAH/
IMPEDANCE: 51 Hz – 46 kHz/4 Ω 
MAXIMÁLNÍ PŘÍKON: 90 W
CHARAKTERISTICKÁ CITLIVOST: 
85 dB
ROZMěRY/HMOTNOST: 
200 x 133 x 169 mm/2,4 kg 
CENA: 699€/set

VERDIKT

KonKuREnTI

Acoustic Energy Radiance 1 set 5.0 
jsou o něco dražší, ale jsou velmi po-
dobné v dřevěné dýze. Kalotový výš-
kový reproduktor je mírně zapuštěn 
do předního panelu a okolí tvoří plošší 
kónus pro lepší šíření zvuku.

Poslech efektních chromium style bez krycích 
rámečků lze jen doporučit.   

SpEcIfIKacE
Quadral centr

Quadral Style 20

90%

 85%

85%

Esem v pozitivech této sestavy je výtečný poměr rozměrů a kvalitního zvukového 
výkonu. Z malých bedýnek získáte opravdu přesný zvuk s překvapivou hlasitostí.

Quadral
Chromium Style 

video a domácí kino




