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P R O F I L Y

Kompaktní reprosoustavy M23DAC se roz
sahem využití od výchozího modelu M23D 

(S&V 4/16) příliš neliší. Hodí se pro ozvučení 
notebooků, chytrých telefonů nebo plochých 
televizorů, ale ve všech zmíněných příkladech 
má obvykle zvukové limity i vestavěný D/A pře
vodník, nemluvě o tom, že optokabel spojující 
soustavy se zdrojem signálu je výrazně odol
nější vůči rušení nežli častější analogový. Do
dejme, že za stejnou cenu jako M23DAC nabí
zí u AQ i verzi M23BT, u níž digitální přípojky 
střídá bezdrátové rozhraní Bluetooth. Sousta
vy jsou na povrchu potaženy strukturovanou 
vinylovou fólií, jež na první pohled evokuje 
dřevěnou dýhu: vybírat lze z imitací buku 
a černě mořeného jasanu. Odnímatelné 
ochranné rámečky jsou opatřeny černou prů
zvučnou tkaninou.

Přednost zleva
Stěny malých tuhých ozvučnic, které jsou 
uvnitř zatlumené syntetickým rounem, tvoří 
MDF desky o tloušťce 16 mm. Osazení vychází 
z reproduktorů, jež značce AQ dodává tchaj
wanská firma Lyeco. Tweeter s hedvábnou 
kalotou (ø 12,7 mm), jehož vyzařování opti
malizuje plastová „poklička“ fázového difuzo
ru, doplňuje středobasový měnič (ø 127 mm)  
s polypropylenovou kónickou membránu (ze 
stejného materiálu je i vydutá středová „pra
chovka“), kterou s košem spojuje pryžový zá
věs, umožňující vysoký zdvih. Magnety obou 
reproduktorů jsou feritové. Bassreflexový 

nátrubek ústí na čelní stěně stranou od obou 
měničů, takže soustavy potřebují „za zády“ 
minimum volného prostoru. Levý monitor 
obsahuje kromě stereofonního zesilovače, 
osazeného v každém kanále obvodem Maxim 
Integrated Products MAX9744 (jde o zesilovač 
2× 20 W v můstkovém zapojení), který pracu
je ve třídě D a do osmiohmové zátěže dodává 
výkon až 2× 30 wattů, také D/A převodník 
DeltaSigma s obvodem Cirrus Logic CS4334  
(96 kHz/24 bitů), podporující na digitálním 
opto vstupu signály PCM do vzorkovací frek
vence 48 kHz a rozlišení 16 bitů; tytéž limity 
má i port USBB pro připojení PC, osazený či
pem Texas Instruments PCM2704C.

Intuitivní obsluha
Levá soustava soustřeďuje v dolní části čelní 
stěny kontrolku s vícebarevnou LED diodou, 
kovový knoflík multifunkčního ovladače a in
fračervené čidlo dálkového ovladače. Knoflík 
slouží kromě regulace hlasitosti i jako tlačítko, 
jehož stiskem lze soustavy aktivovat z pohoto
vostního režimu, kdy kontrolka svítí červeně, 
i volit mezi třemi vstupy – linkový kontrolka 
indikuje zeleně, digitální optický modře a port 
USBB žlutě; delší zatlačení knoflíku (aspoň 
na 3 sekundy) soustavy uvede do režimu 
Standby. Pohodlnější variantu představuje 
ovládání z dálky, jež v příslušenství samozřej
mě nechybí. Elektrické výhybky odpovídají 
zapojení 1. řádu (se strmostí −6 dB/oktávu) 
a jako u vyšších modelů značky AQ zde nena

Všestranné bedýnky

K rostoucí oblibě aktivních reproduktorových soustav přispívá i jejich 
širší konektivita. Trend zachytila i značka Acoustique Quality 
z moravské Červenky, která začala nabízet oblíbené dvoupásmové 
monitory ve verzi M23DAC, vybavené D/A převodníkem.
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jdeme desky plošných spojů, neboť součástky 
jsou navzájem pájeny metodou D2D (Device 
to Device). Většinu přípojek najdeme na zadní 
stěně levé aktivní soustavy. Kromě tří vstupů 
(linkového s párem poniklovaných konekto
rů cinch, digitálního optického s Toslinkem 
a portu USBB) a zdířky pro kabel spínaného 
síťového adaptéru (12 V/2,5 A) je to ještě pár 
robustních pérových svorek, sloužících k pro
pojení s pravou pasivní soustavou (se stejnými 
přípojkami) přibalenou třímetrovou reproduk
torovou dvoulinkou o průřezu 2× 1,5 mm². Vý
bava obsahuje rovněž dva signálové kabely, 
analogový (3,5mm jack – 2× cinch) a počíta
čový (USBA – USBB), ovšem nejpraktičtější 
optický je třeba dokoupit. AQ M 23DAC nabí
zejí kmitočtově vyvážený zvuk se sympatickým 
základem vyšších basů, solidně prokresleným 
středním pásmem i čistými výškami a většinu 
aktivních plastových „bedýnek“ z nabídky fi
rem, které se profilují na počítačové periferie, 
tak přehrávají rozdílem třídy.

Pavel Víšek 

P A R A M E T R Y
typ 2p., aktivní s bassreflexem
výstupní výkon 2× 30 W
kmitočtový rozsah 50–18 000 Hz (−6 dB)
celk. harm. zkreslení <0,3 % (50–18 000 Hz)
odstup signál/šum >−80 dB (dle IHF-A)
dělicí kmitočet výrobce neuvádí
max. akustický tlak 98 dB
max. příkon 70 W
přípojky  vstupy: linkový, digitální optický, 

USB-B
rozměry (š × v × h) 16 × 29,6 × 21,5 cm
hmotnost 3,7 kg (aktivní), 3,6 kg (pasivní)
web  aqaudio.cz

H O D N O C E N Í
X  kvalitní zvuk; dálkové ovládání; solidní 

provedenív

Z optokabel je třeba dokoupit

vynikající

výbavazvuk provedení

Ri
va

lo
vé

: V
 té

to
 c

en
ov

é 
ka

te
go

rii
 n

a 
na

še
m

 tr
hu

 c
hy

bě
jí.

Prof617.indd   43 25/05/2017   12:10


