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Sluchátka Koss Porta Pro z amerického Milwaukee, která ve své 
třídě tvoří referenci, slaví letos pětadvacáté narozeniny. I když by se 
mohlo zdát, že jsou určena primárně k osobním přehrávačům,  
tedy „na ven“, mnozí spokojení majitelé přísahají i na jejich  
využití „na doma“. Jubileum připomíná jejich limitovaná edice.

Nestárnoucí klasika

typ dynamická, otevřená
kmitočtový rozsah 15 Hz – 25 kHz (pásmo neuvedeno)
jmen. impedance 60 ohmů
citlivost 101 dB/mW
zkreslení <0,2 %
délka kabelu 1,2 m
web www.eurostar-ostrava.cz, www.koss.com

KOSS PORTA PRO 25TH ANNIVERSARY EDITION

Proč si je koupit?
Univerzální sluchátka na ven i na doma 
s výtečným poměrem užitné hodnoty k ceně.  
Díky jejich doživotní záruce nemusíte kupovat 
jiná, i mechanická poškození v servisu „ošetří“ 
pouze paušál.

J ubilejní otevřená supraaurální sluchátka 
jsou vesměs shodná se standardním typem, 
ale kromě bohatšího vybavení doznala 

i praktických vylepšení. Hlavový most z ocelo-
vých pásků, který je díky technologii ComfortZone  
dobře nastavitelný, dostal povrchovou úpravu 
v černém laku, modrou u některých plastových 
dílů vystřídala stříbřitošedá. Mušle, opatřené 
návleky z pěnového polyuretanu, jsou osazeny 
širokopásmovými měniči o průměru 38 mm, jež 
mají kónickou membránu z mylaru a účinný mag-
net ze slitiny neodymia, železa a bóru. Přívodní 
kabel používá vodiče z beskyslíkaté mědi zakon-
čené „malým jackem“ (3,5 mm) a jeho izolace 
má coby inovaci textilní opletení. Slucháka Koss 

mají stále doživotní záruku, ale šance, že ji  
někdy využijete, se tak ještě zmenšila. V příslu-
šenství najdete redukci na souosé konektory 
3,5/6,35 mm, která je tentokrát pozlacená, 
a rovněž praktické koženkové pouzdro (sluchát-
ka lze snadno složit a stočit do „ruličky“). Vše 
dostáváte úhledně poskládané v černé etuji,  
obsahující navíc jako bonus pamětní plaketu, 
takže sluchátka dostávají rozměr krásného sbě-
ratelského exempláře: vyrobeno bylo 25 000 
kusů pro celý svět. Ale protože o zvuk jde vždy až 
v první řadě, připomeňme, že i po letech ho slu-
chátka Porta Pro mají velmi muzikální, s výškami 
průzračnými jako voda ve studánce a jistým baso-
vým základem. Prostě evergreen.      Pavel Víšek
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o patriotismu značky). Podpora tagů i funkce  
CD-Text s informacemi o názvu skladby, interpre-
ta aj. je samozřejmá. Hudební server si hudbu 
z CD „ripuje“ (zhruba pětinásobnou rychlostí) do 
souborů MP3 a zastoupí tak jindy nezbytný osob-
ní počítač. Záznam je jednoduchý, postačí stisk 
tlačítka HDD Rec. Podobně je tomu s exportem 
audiosouborů do připojených osobních přehrá-
vačů či hudebních mobilů, opět si vystačíte s tla-
čítkem Transfer. 

Hlavní jednotka je osazena digitálním zesilova-
čem S-Master, který má trvalý výstupní výkon  
2x 50 W, místo obvyklých tónových korekcí se na-
bízí šest přednastavených ekvalizačních křivek 
a basový expandér DSGX. Vylepšení zvuku u kom-
primovaného audia umožňuje technologie DSEE 
(Digital Sound Enhancement Engine), algoritmus, 
který u souborů MP3, WMA či ATRAC napravuje 
alespoň částečně „škody“, jež napáchala kompre-
se hlavně na vyšších kmitočtech. S ohledem na 
chlazení HDD se komponent neobejde bez (na-
štěstí tichého) ventilátoru. Doplněk tvoří kompakt-
ní dvoupásmové „regálovky“ SS-S500HDE s bass-
reflexovou ozvučnicí, jež ústí pod středobasovým 
reproduktorem o průměru 120 mm s kónickou 
membránou z polyolefinu a zdvojeným magne-
tem. „Výškáč“ má kalotu z impregnovaného texti-
lu o průměru 25 mm. Tu chrání kopulka z drátěné 
síťky, kruhový rámeček u „středobasáku“ je odní-
matelný. K připojení slouží pérové svorky. Propo-
jovací kabely mají nevelký průřez, ale „konverzi“ 
bez ztráty záruky brání firemní konektory na stra-
ně výstupu zesilovače.

Rozhlas bez drátu pro 21. století
Bezdrátový audiosystém NAS-C5E představuje 
dobře vybavený multiroomový „klient“. Díky malé 
wireless stanici WAP-NA1 komunikuje v bezli-
cenčním frekvenčním pásmu 2,4 GHz nejenom 
s hudebním serverem, zpřístupňujícím svou kom-
pletní nabídku, ale umožňuje také streamování 
internetových rádií. Vše potřebné indikuje bílý 
fluorescenční displej s jemnou bodovou matricí 
o úhlopříčce 64 mm. Elektronika se ve skříni pří-
stroje soustřeďuje mezi dvěma komorami bassre-
flexových ozvučnic se širokopásmovými reproduk-
tory o průměru 50 mm, jež stejně jako 

bassreflexové výfuky kryje průzvučná tkanina na 
čelní stěně. Veškerá ovládací tlačítka najdete nad 
horní hranou, ale ani zde nechybí v příslušenství 
praktická „dálka“. NAS-C5E má integrovaný digi-
tální zesilovač S-Master s výkonem 2x 10 W 
a stejnými korekcemi jako HCD-S500HDE.  
Na zadním subpanelu najdete jen dva konektory: 
první pro externí síťový napáječ 12 V, druhý slouží 
potřebám servisu. HCD-S500HDE obslouží při 
individuálním výběru hudby až pět bezdrátových 
audiosystémů NAS-C5E: další vás vyjdou na  
8 490 Kč za kus.
        Pavel Víšek
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Proč si ho koupit?
Sony Giga Juke NAS-SC500PK představuje komfortní multiroomový systém pro ozvučení velkého bytu nebo 
menšího rodinného domu. Pokud hledáte pouze hudební server s možností archivace a nepředpokládáte 
obrovskou hudební knihovnu, postačí vám nejspíš nižší firemní model NAS-E300HD.

RePRoSouStavy SS-S500HDe
typ 2pásmové s bassreflexem
kmitočtový rozsah výrobce neuvádí
jmen. impedance 6 ohmů
rozměry (š x v x h) 150 x 280 x 223 mm
hmotnost 2,9 kg/ks

bezDRátový PřeHRávač NaS-C5e
výstupní výkon 2x 10 W (RMS, THD 10 %)
vstupy linkový
výstupy sluchátka
příkon/Standby 6 W/0,5 W
rozměry (š x v x h) 340 x 122 x 210 mm
hmotnost 3,2 kg

HDD HuDebNí SeRveR HCD-S500HDe
přehrává CD, CD-R/RW
dekódované formáty  PCM, MP3, WMA, AAC, ATRAC
pevný disk 160 GB
výstupní výkon 2x 50 W (RMS, THD 10 %)
tuner  AM/FM, RDS (PS), 30 předvoleb  

(10 AM, 20 FM)
vstupy 2x linkový, ethernet
výstupy linkový, sluchátka
digitální rozhraní 2x USB, Digital Media Port, WM-Port
příkon/Standby 65 W/0,5 W
rozměry (š x v x h) 285 x 143 x 310 mm
hmotnost 5 kg
web www.sony.cz, www.sony-europe.com

vynikající


